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Consic defende aprovação da reforma da previdência 
por novos governantes 

 
Representantes da cadeia produtiva da construção voltaram a defender a 
urgência da aprovação da reforma da previdência durante reunião do 
Conselho Superior da Indústria da Construção - Consic/Fiesp. “Qualquer 
candidato que for eleito terá de fazer a reforma da previdência para colaborar 
com a recuperação econômica, que deve acontecer antes de 2023”, avalia 
Antônio Carlos Teixeira Álvares, diretor titular adjunto do Departamento de 
Economia, Competitividade e Tecnologia da Fiesp. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic deve lançar em breve site sobre 
acompanhamento de obras 

 
Foi apresentado, durante reunião plenária do Departamento da Indústria da 
Construção – Deconcic/Fiesp, o modelo de site que deve ir ao ar em breve 
sobre acompanhamento de empreendimentos públicos. Carlos Auricchio, 
diretor titular do Deconcic, destacou que o objetivo do projeto é compartilhar 
análises sobre os investimentos públicos em obras, para informar a cadeia 
produtiva da construção e a sociedade, e contribuir com o setor público na 
identificação e solução de entraves, buscando dinamizar o ciclo de obras no 
país. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

  

Cadeia produtiva da construção chega ao quarto mês 
consecutivo de recuperação do emprego 

 
O número de pessoas ocupadas com carteira assinada na cadeia produtiva 
da construção chegou a quase 5 milhões na média do primeiro quadrimestre 
de 2018. A comparação dos dados de abril de 2018 com os dados de 
fechamento de 2017, reforça o quadro de recuperação do emprego na cadeia. 
Entre janeiro e abril, estima-se que tenham sido criados 63.831 postos em 
relação ao nível estimado para dezembro do ano passado. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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PIB da construção civil cai 2,2% no primeiro trimestre 

  
A evolução do PIB da construção civil, de acordo com os dados mais recentes 
do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais do IBGE, voltou a apresentar 
resultados negativos no primeiro trimestre deste ano. Na comparação com o 
mesmo trimestre de 2017, o PIB da Construção Civil teve queda de 2,2%, 
taxa superior à observada no quarto trimestre de 2017, de -1,6%, nessa 
mesma base de comparação frente ao mesmo trimestre do ano anterior. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Nível de atividade da construção paulista volta a ter 
queda em abril 
  
O Nível de atividade em relação ao mês anterior do setor de construção 
paulista teve nova baixa em abril, para 44,7 pontos (contra 47), e voltou 
praticamente para o mesmo nível de fevereiro (44,6 pontos). Apesar da baixa, 
o indicador apresenta ampla melhora em relação à pontuação de abril de 
2017, quando registrou 38,8 pontos. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Comunicados: 
  

- Decreto aprimora o código de mineração 
O presidente Michel Temer assinou no dia 12/06, dois decretos que visam 
atualizar o Código de Mineração e regulamentar a distribuição de parte da 
CFEM-Contribuição Sobre a Exploração de Recursos Minerais para o Distrito 
Federal e municípios afetados pela atividade de mineração. 
Leia mais no Observatório da Construção 
  

- Missão empresarial Chilena 
O Deconcic em conjunto com a Abramat e Sinicesp, recebeu no último dia 08 
de junho, na sede da Fiesp, uma delegação de empresários chilenos do setor 
de construção. O encontro foi promovido pela Câmara Chilena de Construção 
(CChC) e teve como objetivo, a troca de experiências entre os dois países, 
com temas relacionados ao setor. 
  

- Grupo de Trabalho – Sistemas Prediais 
Em reunião realizada no dia 14 de junho, foi apresentado e validado o 
resultado da pesquisa sobre empregos na cadeia produtiva dos sistemas 
prediais, primeiro indicador específico do setor, elaborado pelo GT Sistemas 
Prediais, no âmbito do Deconcic. Durante a reunião, foi também apresentada 
a estrutura do sistema de certificação BIP - Building's Installations 
Performance, que auxiliará no fomento da qualidade das instalações. 
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