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Perspectivas para o setor da construção foi pauta de debate em 
reunião do Deconcic 
 

Durante reunião plenária do Departamento da Indústria da Construção e 

Mineração (Deconcic / Fiesp), realizada no dia 11/03, foram apresentados os 

indicadores do setor da construção e atualização das perspectivas para o 

fechamento de 2019. Luiz Eulálio, diretor titular adjunto do Deconcic, abriu a 

reunião falando sobre o Movimento Limite Legal de Peso para o segmento de 

agregados minerais. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5350623,ce65842b,4a51,1


 

 

Workshop "Sistemas Prediais 360º – Projetos" reúne entidades 
e empresas da construção civil 
 

Com o objetivo de discutir desafios e soluções para a construção civil, o 

Departamento da Indústria da Construção e Mineração (Deconcic / Fiesp) 

reuniu no dia 28/2, empresas, entidades e profissionais ligados ao setor no 

workshop Sistemas Prediais 360º – Projetos, realizado na sede da entidade. 

Sistemas de inovação, normas de desempenho, impactos no ecossistema, 

gestão de facilities e ferramentas para qualidade e segurança foram alguns 

dos temas debatidos nas cinco palestras que fizeram parte da programação. 

Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

PIB da Cadeia Produtiva da Construção fecha 2018 com 
retração de 4,2%, quinto ano consecutivo de queda 
 
Em 2018, os investimentos totais em obras e serviços de construção, 
chegaram a R$ 599,1 bilhões e geraram um PIB de R$ 427 bilhões na cadeia 
produtiva da construção. O faturamento em todos os elos dessa cadeia 
superou R$ 1,131 trilhão. Em termos da trajetória, 2018 marcou o quinto ano 
consecutivo de queda, com retração de 4,2%. Como resultado, a renda da 
cadeia registra uma queda acumulada de 27,8% em termos reais desde 2013, 
ano recorde do PIB. Leia mais no Observatório da Construção 
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Sindipedras lança programa “Movimento responsabilidade de 
peso”  
 

O Sindipedras lançou na cadeia produtiva em que o setor produtor de pedra 

britada está inserido, a cadeia da construção, o “Movimento Responsabilidade 

de Peso”, convocando produtores, transportadores e consumidores de brita 

para uma ação conjunta de responsabilidade social, estimulando-os ao 

compromisso de todos para garantir estradas mais seguras e amplo respeito 

a todos os usuários das rodovias paulistas. Leia mais sobre o programa 

 

 

 

Produção industrial dos insumos típicos da construção civil 
volta a mostrar perda de ritmo em janeiro 
 
Segundo a última Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, no primeiro mês do 
ano, a produção industrial dos insumos típicos da construção civil voltou a 
mostrar perda de ritmo, com queda de 0,3% na comparação com janeiro de 
2018, a terceira retração consecutiva nessa base de comparação. Essa 
desaceleração foi igualmente percebida quando se considera a variação 
acumulada nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses imediatamente 
anteriores: até dezembro, essa variação acumulada era de 1,0%, passando 

para apenas 0,6% até janeiro. Leia mais no Observatório da Construção  
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Saldo global de poupança apresenta queda de 0,5% na 
passagem de janeiro para fevereiro 
 

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

e Empréstimo (SBPE) fechou o último mês de fevereiro em R$ 610,465 

bilhões, segundo o Relatório de Poupança do Banco Central o Brasil. 

Considerando a inflação do período, houve uma queda real de 0,5% desse 

saldo na passagem de janeiro para fevereiro, com base na série sem ajuste 

sazonal. Com relação ao mesmo mês do ano passado, houve crescimento 

real de 4,4%. Leia mais no Observatório da Construção 

 

Custo médio nacional da construção variou 0,21% em fevereiro 

Em fevereiro, 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, variou 0,21%, ficando 
abaixo tanto da taxa de janeiro (0,42%) como da taxa registrada em fevereiro 
do ano passado (0,30%). No acumulado no primeiro bimestre do ano em 
relação ao mesmo período de 2018, o custo médio da construção avançou 
0,63%, acima do resultado (0,57%) dos últimos dois anos para o mesmo 
intervalo de tempo. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

App Ponte de Negócios divulga 43 oportunidades em fevereiro 
 
A ferramenta da Fiesp, Ponte de Negócios, divulgou no mês de fevereiro de 
2019, um total de 43 oportunidades de negócios, sendo 22 direcionadas ao 
setor da construção civil. Para conhecer mais sobre a ferramenta e suas 
oportunidades, acesse aqui. 
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