
 

Edição 066 - 13 de dezembro de 2018. 

 

 

  

Câmara de arbitragem da FIESP lança serviço para reduzir entraves 
em contratos 
 
A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp lançou o Comitê de 
Prevenção e Solução de Controvérsias para prevenir ou resolver disputas que 
possam surgir durante a execução de projetos (obras civis e de infraestrutura, 
instalação de equipamentos e projetos de desenvolvimento de tecnologia, entre 
outros). O Presidente da Câmara, ministro aposentado e ex-presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Sydney Sanches, entende que “a instalação do serviço 
prestará grande contribuição ao universo dos contratos, e seus atores e, de um 
modo geral, à economia brasileira”. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Entidades da cadeia produtiva da construção apresentam balanço 
de 2018 e perspectivas para 2019 
 
Na última reunião plenária do Departamento da Indústria da Construção (Deconcic-
Fiesp), realizada em novembro, representantes da cadeia produtiva da construção 
apresentaram balanço das atividades de seus respectivos setores e suas 
perspectivas para o ano de 2019. A reunião contou com contribuições do 
SINAENCO; SOBRATEMA; ANEPAC; SNIC; Gerdau; ABRAMAT; SINICESP; e 
SINDUSCON-SP 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

  

Confiança dos construtores volta a avançar em outubro 
 
Após recuar fortemente (-7,7 pontos) em setembro, o nível de atividade em relação 
ao mês anterior do setor de construção paulista voltou a avançar. Passou de 41,6 
para 46,1 pontos em outubro. Com o resultado, o indicador consolida sua nona 
leitura consecutiva abaixo da linha dos 50,0 pontos. Em outubro de 2017, o 
indicador registrava 51,6 pontos. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Após 2 trimestres de queda, PIB da construção civil avança 0,7% 
 
O PIB da construção civil teve crescimento de 0,7% no terceiro trimestre do ano em 
relação ao trimestre imediatamente anterior, já descontados os efeitos sazonais, 
após dois resultados negativos consecutivos nesta base de comparação (-2,9% no 
primeiro trimestre e -0,4% no segundo), de acordo com a última divulgação das 
Contas Nacionais Trimestrais do IBGE. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Produção de material de construção cresce 5,1% em outubro 
 
Em outubro, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil cresceu 
5,1% em relação ao registrado no mesmo mês do ano passado. Foi a quinta alta 
consecutiva nesta base de comparação, de acordo com a última Pesquisa 
Industrial Mensal do IBGE. Como resultado, a variação acumulada no ano mostrou 
aceleração, passando de 1,4% até setembro para 1,8% até outubro na 
comparação com o mesmo período de 2017.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Venda de material de construção cai 1,7% em setembro 
 
De acordo com a mais recente Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, as vendas 
de materiais de construção apresentaram em setembro retração tanto na 
comparação com o mês anterior (1,7%) quanto com o mesmo mês do ano passado 
(1,6%, primeira taxa negativa nesta base de comparação desde maio), já 
considerados os efeitos sazonais. Com tais resultados, o crescimento acumulado 
no ano da venda de materiais desacelerou, passando de 4,7% no acumulado até 
agosto para 3,9% até setembro, ante o observado entre janeiro e setembro de 
2017.  
Leia mais no Observatório da Construção  
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Caros companheiros, 

 
Convivemos com mais um ano difícil para o nosso setor, que deve experimentar o 
quinto ciclo consecutivo de desempenho negativo. Porém, juntos, realizamos 
importantes avanços em todas as esferas, sempre contribuindo com o 
fortalecimento do setor produtivo, em especial o da cadeia produtiva da construção, 
que será um dos principais protagonistas na retomada da economia, gerando 
emprego e renda para a sociedade. 

Em 2019 se inicia um novo ciclo, apontando para um cenário mais otimista, e o 
Deconcic, juntamente com as entidades que o integram, continuará com sua pauta 
propositiva, auxiliando na construção de um ambiente mais favorável ao 
investimento e crescimento sustentável do setor. Neste sentido, realizaremos a 13ª 
edição do ConstruBusiness e contaremos novamente com a participação, 
fundamental, de cada entidade que compõe essa cadeia. 

Agradeço a todos, em especial, aos integrantes da diretoria do Deconcic e aos 
representantes das entidades da cadeia produtiva da construção, pelo empenho na 
realização dos trabalhos. Conto com o apoio e dedicação de vocês para as ações 
em 2019! 

As atividades da Fiesp serão realizadas até o próximo dia 19 de dezembro (quarta-
feira) e retomadas em 7 de janeiro de 2019 (segunda-feira), após as férias coletivas. 

Desejo a todos um feliz Natal e um ano cheio de oportunidades! 

  

Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio 
Diretor Titular do Departamento da Indústria da Construção – Deconcic  

OBSERVATORIODACONSTRUCAO.COM.BR  
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