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Conselhos de Infraestrutura e Construção da FIESP definem 
prioridades 

 
Vem novo governo em 2019, e de novo o Conselho Superior da Indústria da 
Construção (Consic) e o Conselho Superior de Infraestrutura (Coinfra) da Fiesp 
destacaram a necessidade de investir nos setores, que são grandes geradores de 
empregos. Em reunião conjunta realizada nesta terça-feira (13 de novembro), o 
presidente do Consic, José Carlos de Oliveira Lima, propôs o trabalho em torno de 
habitação, infraestrutura e segurança jurídica. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 



 

 

Deconcic discute cenários e perspectivas para o setor da 
construção 
 

O cenário atual e as perspectivas dos principais segmentos do setor da 

construção para os próximos anos foram pauta de debate em reunião plenária 

do Departamento da Indústria da Construção (Deconcic) da Fiesp, realizada 

nesta segunda-feira (12/11), sob coordenação de Carlos Auricchio, diretor 

titular desse departamento. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

  

Produção de materiais de construção cresce 1% em 
setembro 
 

A produção industrial dos insumos típicos da construção civil avançou 1,0% 

em setembro frente ao mesmo mês do ano passado, o que corresponde à 

quarta alta consecutiva nesta base de comparação segundo a Pesquisa 

Industrial Mensal do IBGE. Em relação à variação acumulada no ano, a 

produção desses bens apresentou crescimento de 1,3% até setembro ante o 

mesmo período de 2017, mostrando estabilidade em relação à taxa 

observada até agosto. 

Leia mais no Observatório da Construção 
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Confiança dos construtores de SP volta a recuar em 
setembro 
 

Após avançar 2,0 pontos em agosto, o nível de atividade em relação ao mês 

anterior do setor de construção paulista voltou a recuar, passando de 49,3 

para 41,6 pontos em setembro. Com o resultado, o indicador consolida sua 

oitava leitura consecutiva abaixo da linha dos 50,0 pontos. Em setembro de 

2017, o indicador registrava 42,8 pontos. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

BNDES desembolsa menos para construtoras 
 

Nos primeiros nove meses de 2018 o Sistema BNDES, o qual inclui o BNDES 

e suas subsidiárias integrais, BNDESPar (BNDES Participações S.A.) e 

Finame (Agência Especial de Financiamento Industrial), desembolsou R$ 

945,4 milhões para as construtoras em valores correntes, correspondendo a 

uma queda real de 25,4% frente ao valor total desembolsado no mesmo 

período do ano passado.  

Leia mais no Observatório da Construção 
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Custo da construção sobe 0,43% em outubro 
 
O custo médio nacional da construção, expresso pelo Índice Nacional da 
Construção Civil do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi) do IBGE, variou 0,43% em outubro na comparação 
com setembro, ficando pouco abaixo da taxa mensal apurada no mês anterior 
(0,45%). Com esse resultado, a variação acumulada no ano passou de 3,48% 
até setembro para 3,93% até outubro. 
Leia mais no Observatório da Construção  

 

Captação líquida da poupança fica negativa em R$ 2,135 
bilhões 
 
No fechamento de outubro deste ano, o saldo global de depósitos de 
poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) chegou a 
599,509 bilhões, segundo o último Relatório de Poupança do Banco Central o 
Brasil. Tal saldo foi 0,4% menor do que o registrado no final de setembro, já 
considerando os dados ajustados pela inflação do período, sendo esta a 
primeira variação mensal negativa desde junho. 
Leia mais no Observatório da Construção  
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