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Aplicação da indústria 4.0 e BIM na construção civil no centro 
de debate, na Fiesp 
 
Indústria 4.0 e o desenvolvimento do BIM (Modelagem da Informação da 
Construção) na construção civil integraram a pauta de reunião do Consic - 
Fiesp. José Carlos de Oliveira Lima, presidente do conselho, lembrou que 
haverá exigência do BIM em obras governamentais e emendou sobre o 
problema de obras paradas, que será tema do ConstruBusiness deste ano. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

Em São Paulo, mercado imobiliário deve alcançar patamar de 
vendas próximo aos melhores anos, diz Secovi-SP 
 

http://emkt.fiesp.ind.br/emkt/tracer/?2,5796940,ce65842b,24c3,1


 

Dados da cadeia produtiva da construção e perspectivas para o setor 
imobiliário foram pautas centrais da reunião plenária do Deconcic - 
Fiesp/Ciesp. Carlos Auricchio, diretor titular desse departamento, abriu os 
trabalhos destacando a alta de 1,9% no PIB da Construção no 2º trimestre 
desse ano, interrompendo uma série de 20 trimestres consecutivos de queda. 
Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Programa “Movimento Responsabilidade de Peso” foi pauta de 
reunião com o Secretário de Logística e Transportes de São 
Paulo, João Octaviano 

A Fiesp, através do Comin / Deconcic, juntamente com representantes de 
entidades do setor mineral, estiveram reunidos com o Secretário Estadual de 
Logística e Transportes de São Paulo, João Octaviano Machado Neto. O 
objetivo do encontro foi divulgar e fortalecer o programa “Movimento 
Responsabilidade de Peso”, que busca combater o excesso de peso nas 
rodovias paulistas. Leia mais no Observatório da Construção 

 

 

 

Nível de atividade dos construtores de SP recua em julho e 
registra 46,6 pontos 
 
O nível de atividade do setor de construção paulista recuou em julho ao 
registrar 46,6 pontos ante os 48,3 pontos de junho. Ao permanecer abaixo da 
linha dos 50,0 pontos, o indicador continua permanecendo muito aquém do 
nível esperado para o mês de referência, situação que persiste desde abril de 
2013. Apesar desse resultado, a expectativa do nível de atividade para os 
próximos seis meses avançou novamente, de 52,4 para 55,3 pontos. 
Leia mais no Observatório da Construção  
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