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Deconcic reúne representantes da cadeia da construção para 
debater demandas do setor 
 
Em reunião plenária no dia 10 de setembro, representantes do 
Deconcic-Fiesp discutiram a elaboração de um protocolo de 
intenções com o Ministério das Cidades para disseminar 
informações sobre o Programa Avançar Cidades – Mobilidade 
Urbana nos municípios paulistas. Os impactos do tabelamento do 
frete e a evolução dos investimentos no setor também foram pauta 
do encontro.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

http://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/deconcic-reune-representantes-da-cadeia-da-construcao-para-debater-demandas-do-setor/


 

 

 
Ações para alavancar o setor da construção em debate na Fiesp 
 
Em discussão, as ações de curto prazo para alavancar o setor da 
construção no Brasil. A reunião do Consic-Fiesp, realizada no dia 11 
de setembro, teve a presença do vice-presidente interino de 
Habitação da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira, 
que apresentou iniciativas do banco para o setor imobiliário e 
perspectivas de orçamento nessa área para 2019. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 
Média anual de investimentos em infraestrutura cai 20% após 
2014 
 
Análise do investimento brasileiro em obras de infraestrutura mostra 
queda de 20,8% no valor médio anual dos recursos para o setor entre 
o ciclo verificado de 2007 a 2014 e a fase pós-início da crise, de 2015 
a 2017. A média caiu de R$ 101,7 bilhões anuais no primeiro período 
para R$ 80,5 bilhões por ano no segundo. 
Leia mais no Observatório da Construção 
  

 

http://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/acoes-para-alavancar-o-setor-da-construcao-em-debate-na-fiesp/
http://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/media-anual-de-investimentos-em-infraestrutura-cai-20-apos-2014/


 

 

 
PIB da construção civil cai 1,1% no segundo trimestre 
 
O PIB da construção civil caiu 1,1% no segundo trimestre deste ano 
em relação ao mesmo período de 2017. Já são 17 trimestres 
consecutivos de declínio nessa comparação interanual, mas o 
declínio percentual registrado no segundo trimestre de 2018 é o 
menor desse período de crise. Os dados são da última divulgação do 
IBGE das Contas Nacionais Trimestrais. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Saiba mais sobre os impactos do BIM no setor e como 
a REDE BIM SENAI-SP pode contribuir para a geração de 
resultados relevantes às empresas e aumentar a 
competitividade industrial através da adoção do BIM. 
Faça sua inscrição, participe! 

 

http://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/pib-da-construcao-civil-cai-11-no-segundo-trimestre/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3qZIQdENBE2kxXjjdOT21h9e-ughDHlAu35XyNuSwW1UNk1MOTQ4WDRXQVJJWlJGNzk5U1k4MUZZUi4u

