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Secretário Estadual da Habitação pretende simplificar o 
investimento privado 
 

Em sua primeira reunião de 2019, o Conselho Superior da Indústria da 

Construção da Fiesp (Consic) recebeu o Secretário de Estado da Habitação 

de São Paulo, Flavio Amary, que apresentou os planos habitacionais para o 

estado e comentou sobre a importância de entidades como a Fiesp e o Ciesp 

para a área. Disse que pretende bater recorde de entrega de moradia e que, 

à frente da secretaria, busca uma visão de simplificação e desburocratização. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5260810,ce65842b,287b,1


 

 

Deconcic debate ações prioritárias do setor da construção para 
atuação em 2019 
 

Em sua primeira reunião plenária do ano, realizada na segunda-feira (21), o 

Departamento da Indústria da Construção (Deconcic-Fiesp) debateu as 

perspectivas da cadeia produtiva da construção, assim como as principais 

ações que o departamento desenvolverá no ano que se inicia. Para 2019, o 

Deconcic deverá manter uma agenda de trabalho permanente em Brasília, 

buscando interlocução junto ao Executivo e Legislativo, para acompanhar e 

propor ações de fomento à cadeia produtiva da construção 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Produção de material de construção fecha novembro com queda 
de 1% 
 

Em novembro, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil 

teve retração de -1,0% em relação ao mesmo mês do ano anterior, 

interrompendo uma sequência de cinco meses de resultados positivos nesta 

base de comparação interanual. Com esse declínio, a variação acumulada no 

ano da produção desses bens passou de 1,8% até outubro para 1,5% até 

novembro, em relação ao mesmo período de 2017. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5260810,ce65842b,287b,2
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Venda de material de construção apresenta crescimento 
acumulado de 3,9% 
 

As vendas de materiais de construção declinaram 0,7% em novembro na 

comparação com o mês anterior, descontados os efeitos sazonais, revertendo 

parte do crescimento mensal (1,1%) observado em outubro. Na comparação 

com idêntico mês de 2017, o volume de vendas de materiais apresentou alta 

de 1,4%, desacelerando em relação à taxa registrada em outubro (6,6%) 

nesta mesma base de comparação. Como resultado, o crescimento 

acumulado no ano perdeu um pouco de ritmo, passando de 4,2% até outubro 

para 3,9% até novembro. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Saldo global de poupança fechou 2018 com crescimento de 
5,7% 
 

O saldo global de depósitos de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo (SBPE) fechou o ano de 2018 em R$ 618,146 bilhões, de 

acordo com as informações do mais recente Relatório de Poupança do Banco 

Central o Brasil. O saldo registrado em fins de dezembro passado superou 

em 2,2% o saldo de novembro e em 5,7% o valor apurado em fins de 

dezembro de 2017, considerando a inflação do período nas duas 

comparações.  

Leia mais no Observatório da Construção 

 

Custo médio da construção fecha 2018 com variação de 4,41% 
 
O custo médio nacional da construção, tal como mensurado pelo Índice 
Nacional da Construção Civil do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil (Sinapi) do IBGE, teve expansão de 0,22% em 
dezembro frente a novembro do ano de 2018, taxa muito próxima da 
registrada no mês anterior (0,24%) e no mesmo mês de 2017 (0,18%). Assim, 
o ano de 2018 fechou com uma variação de 4,41% do custo médio, acima da 
taxa de 2017 (3,82%), mas abaixo dos resultados anuais de 2014 a 2016.  
Leia mais no Observatório da Construção  

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5260810,ce65842b,287b,4
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