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Ministro da Infraestrutura enfatiza necessidade de aprovação 
da reforma da previdência para atrair interesse do capital 
estrangeiro 
 
O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve na Fiesp para 
discutir o plano e as ações da pasta durante reunião com o presidente da 
Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, e Conselhos de Infraestrutura (Coinfra) e da 
Indústria da Construção (Consic) dessa entidade. Modelagem das 
concessões rodoviárias, unificação das agências reguladoras e concessões 
de aeroportos foram alguns dos inúmeros assuntos tratados. 
Leia mais no Observatório da Construção 
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Deconcic e FPIC apresentam pauta do setor ao Secretário de 
Logística e Transportes de São Paulo 
 
O Deconcic/Fiesp juntamente com representantes de entidades do setor, 
esteve reunido com o Secretário Estadual de Logística e Transportes de São 
Paulo, João Octaviano Machado Neto, em agenda promovida pela FPIC. 
Controle de peso nas rodovias, criação de um banco de projetos e 
contratação de serviços de conservação, foram alguns dos temas debatidos 
no encontro. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 
Qualificação profissional na cadeia produtiva da construção 
cresce nos últimos 11 anos 
 
Estudo inédito elaborado pelo Deconcic/Fiesp, mostra que a qualificação dos 
profissionais na cadeia produtiva da construção brasileira é uma tendência 
que vem se estabelecendo. A participação de profissionais com pelo menos o 
Ensino Médio concluído passou de 30% em 2007 para 43,2% em 2018. O 
setor de serviços, foi o que apresentou maior crescimento, 19,2 pp, passando 
a ter 75,2% de pessoas qualificadas em seus quadros.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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Comin recebe representantes da ANM e SIMA em reunião 
plenária 
 
A Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração (Comin/Fiesp) recebeu o 
gerente regional São Paulo da Agência Nacional de Mineração (ANM) e o 
coordenador de Petróleo, Gás e Mineração da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, onde foram debatidos a 
estrutura, planejamento e projetos em andamento de suas respectivas pastas, 
voltados ao setor mineral.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

 
Skaf recebe presidente do Confea e discute temas voltados à 
construção civil 
 
O presidente da Fiesp/Ciesp, Paulo Skaf, recebeu o presidente do Confea, Joel 
Krüger, juntamente com diretores do Deconcic e representantes da cadeia 
produtiva da construção, onde foram discutidas questões como a forma atual 
de contratação dos serviços de engenharia, BIM, normalização, entre outros 
assuntos de interesse do setor.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Produção de materiais de construção cresce 3,9% em fevereiro 
 
Análise realizada pelo Deconcic, mostra que em fevereiro deste ano, a 
produção industrial dos insumos típicos da construção civil apresentou 
crescimento de 3,9% em relação ao mesmo mês de 2018, como resultado, a 
produção desses bens acumulou alta de 2,1% no primeiro bimestre de 2019 
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frente ao mesmo período do ano anterior. Leia mais no Observatório da 
Construção 

 

Comércio de materiais de construção registra alta de 9,3% em 
fevereiro 
 
Deconcic aponta que o volume de vendas do comércio varejista de materiais 
de construção seguiu em recuperação em fevereiro, com crescimento de 
9,3% em relação a fevereiro de 2018. No acumulado dos últimos 12 meses 
em relação aos 12 meses anteriores, o crescimento foi de 3,4%.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Financiamentos imobiliários com recursos da poupança cresce 
28,1% em fevereiro 
 
O valor das operações contratadas com recursos do SBPE (aquisição e 
construção), apresentou expansão de 28,1% em fevereiro, na comparação 
com o mesmo período de 2018. Já no acumulado dos últimos 12 meses em 
relação aos 12 meses imediatamente anteriores, o conjunto das operações 
cresceu 25,9%.  
Leia mais no Observatório da Construção 

 

Custo da construção teve alta de 0,52% em março 
 
Em março, o custo médio nacional da construção apresentou alta de 
0,52% superando a taxa de fevereiro (0,21%). Como resultado, a variação 
acumulada de custo no ano atingiu 1,15%.  
Leia mais no Observatório da Construção 
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