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Deconcic lança site para monitorar o investimento em obras no 
Brasil 
 
No último dia 27, o Deconcic lançou o site ConstruBusiness Dinâmico: 
Monitoramento de Empreendimentos, que busca apresentar de maneira clara e 
acessível informações públicas e atualizadas sobre empreendimentos no Brasil e 
no Estado de São Paulo. O site é composto por análises setoriais e estudos de 
caso, abordando valores investidos e cronograma das obras, além de relacionar 
eventuais obstáculos com propostas levantadas pelo Deconcic nos últimos anos. 
Novas análises serão publicadas mensalmente, com infográficos e bancos de 
dados sobre os empreendimentos.  
Acesse aqui o site 

 

 

  

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5008717,ce65842b,a739,1


 

App da Fiesp já divulgou mais de R$ 1 bilhão em oportunidades de 
negócios 
 
A Fiesp criou o aplicativo “Ponte de Negócios”, um sistema de informações, cuja 
função é simplificar o acesso aos processos de compra, organizando de forma 
prática os produtos e serviços a serem contratados. A divulgação do aplicativo, é 
realizada de maneira setorial e regional, com o objetivo de incentivar maior 
participação da cadeia produtiva nas oportunidades divulgadas. Em 2017, o 
aplicativo divulgou mais de R$ 1 bilhão em oportunidades de negócios, sendo 
cerca de 20% focados no setor da construção. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

  

Indústria da construção é recebida por Temer para discutir 
propostas para alavancar setor 
 
A convite do presidente da República, Michel Temer, representantes da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de entidades da cadeia produtiva 
da construção e da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), se 
reuniram no dia 08 de agosto no Palácio do Planalto para apresentar demandas da 
cadeia produtiva da construção. Acompanhado dos ministros das Cidades, 
Planejamento, Casa Civil, Fazenda, Governo, do presidente da Caixa Econômica 
Federal e também do presidente do BNDES, foi discutida uma agenda capaz de 
proporcionar resultados em curto prazo.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Fiesp projeta queda de 54,7% nos investimentos totais do governo 
de SP entre 2014 e 2018 
 
Estudo inédito realizado pelo Departamento da Indústria da Construção da Fiesp 
(Deconcic) mostra que de 2014 a 2018 os investimentos totais do governo do 
Estado de São Paulo devem registrar retração real acumulada de 54,7%. As 
despesas de investimento com obras e instalações, particularmente relevantes 
para a cadeia produtiva da construção do Estado, mostram trajetória bastante 
semelhante à do total, reflexo do seu elevado peso no conjunto de investimentos – 
cerca de 70%, em média, entre 2010 e 2017.  
Leia mais no Observatório da Construção 
 
Acesse aqui matéria sobre o estudo publicada pela coluna Mercado Aberto da 
Folha de São Paulo. 

 

Nível de atividade da construção paulista volta a cair em julho 
 
Após alta de 8,7 pontos em junho, o Nível de atividade em relação ao mês anterior 
do setor de construção paulista voltou a cair, passando de 48,7 para 47,3 pontos 
em julho. Em relação à pontuação de julho de 2017, quando registrou 40,0 pontos, 
o indicador apresenta alta. O mesmo ocorreu com os indicadores atividade em 
relação ao usual e utilização da capacidade instalada (UCO). Enquanto o primeiro 
passou de 35,5 para 31,9 pontos, o segundo recuou 4,0 p.p., para 49,0%. Em julho 
de 2017, os indicadores registravam, respectivamente, 26,7 pontos e 56,0%.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Produção e venda de insumos e materiais de construção se 
recuperam em junho 
 
Após sofrer os impactos da paralisação dos caminhoneiros ocorrida na segunda 
quinzena de maio, que desorganizou a produção, a distribuição de insumos e de 
produtos acabados, a produção industrial dos chamados insumos típicos da 
construção civil teve recuperação em junho, com expansão de 3,6% frente ao 
mesmo mês de 2017. Como consequência, o crescimento percentual acumulado 
no ano passou de 0,5% até maio para 1,0% até junho, sempre em relação a 
período equivalente do ano passado.  
Leia mais no Observatório da Construção  

 

Junho tem maior valor de operações contratadas com recursos da 
poupança desde dezembro de 2016 
 
No primeiro semestre do ano, o valor das operações contratadas com recursos do 
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), incluindo os financiamentos 
para a construção e para a aquisição de imóveis, atingiu R$ 25,287 bilhões. Em 
termos nominais, o valor contratado em junho foi o maior resultado mensal desde 
dezembro de 2016 (R$ 5,383 bilhões), resultado direto da recuperação das 
operações para construção (R$ 1,276 bilhão), as quais tiveram crescimento real de 
36,9% em junho frente ao mesmo mês do ano passado. 
Leia mais no Observatório da Construção  
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