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Deconcic e FPIC são recebidos pelo Secretário dos Transportes 
Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy 
 

Com o compromisso de fomentar e buscar melhorias em prol da cadeia produtiva 

da construção, FPIC, Deconcic e representantes de entidades do setor, estiveram 

reunidos no dia 25 de março, com o Secretário Estadual dos Transportes 

Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy. Obras para ampliação e melhorias 

dos sistemas ferroviários do Metrô e CPTM foi um dos assuntos abordados. Leia 

mais no Observatório da Construção 
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Deconcic, FPIC, DER e Polícia Rodoviária do Estado de SP realizam 
reunião sobre o Movimento Responsabilidade de Peso 
 

A FPIC, o Deconcic, o DER, a Policia Rodoviária do Estado de São Paulo e 

representantes de entidades do setor, reuniram-se no dia 26 de março, dando 

continuidade à agenda de trabalho focada no programa “Movimento 

Responsabilidade de Peso”. A iniciativa tem como objetivo combater o excesso de 

peso nas rodovias paulistas. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 
Deconcic elabora estudo sobre os 10 anos do PMCMV 
 
Estudo elaborado pelo Deconcic mostra a evolução das contratações e 
investimentos do PMCMV, que parte de um valor na ordem de R$ 23,3 bilhões por 
ano em 2009, crescendo até 2013, quando o programa chegou a contratar 
moradias no valor de R$ 77,2 bilhões (a preços de 2017). Após queda acentuada 
entre 2014 a 2016, as contratações voltaram a crescer, puxadas pelas faixas 2 e 3. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Confiança dos construtores recua fortemente em fevereiro 

Após ter avançado 3,0 pontos em janeiro, o nível de atividade do setor de 
construção paulista registrou nova alta ao subir de 41,1 para 41,5 pontos em 
fevereiro. O resultado, inferior ao registrado no mesmo período de 2018 (44,6 
pontos), consolida a 13ª leitura consecutiva do indicador abaixo da linha dos 50,0 
pontos. O nível de atividade para os próximos seis meses recuou de 59,4 para 52,7 
pontos. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 
Panorama da evolução do setor de edificações: 2007 a 2018 

Levantamento realizado pelo Deconcic mostra que no ciclo de investimentos de 
2007 a 2014, os setores imobiliário e de edificações comerciais e de serviços foram 
priorizados, com ampliação dos recursos de crédito. Essa ampliação, além de 
gerar empregos e renda por meio da contratação de obras, foi fundamental para a 
ativação da cadeia produtiva da construção. Contudo, a recessão cessou os 
investimentos que causaram abrupta redução da utilização da capacidade 
instalada. Leia mais no Observatório da Construção 
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