
O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, aceitou a proposta feita
pela Fiesp de criação de um grupo de trabalho para que o governo analise a
viabilidade de retomada e finalização de obras paradas. Mourão afirmou que
formará o grupo com o compromisso de o governo fazer todo o possível para
atender à solicitação. A proposta é tema do estudo técnico Obras Paradas,
apresentado durante o 13º ConstruBusiness.

Acesse o estudo completo

Edição 080 - 17 de dezembro de 2019.

Setor da construção tem bom prognóstico em investimentos, mas é
preciso evitar desperdício de recursos

Na 13ª edição do ConstruBusiness - Congresso Brasileiro da Construção, a forte
pauta foi a indicação de R$ 981 bilhões por ano de investimentos no setor até
2030. Ao se levar em conta que o setor de construção é um dos principais
impulsionadores da economia brasileira, foram realizados dois painéis temáticos
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sobre a retomada das obras paradas. O primeiro com foco na infraestrutura urbana
e no desenvolvimento humano, já o segundo, abordou questões relacionadas a
infraestrutura econômica
Leia mais no Observatório da Construção

Prevenção: inspeções elétricas em sistemas prediais comerciais e
residências evitam acidentes

Mais de 700 mortes ocorridas no país, em 2018, tiveram suas causas ligadas a
acidentes com eletricidade. Entre as principais, choque elétrico, incêndio e arco
elétrico. Esses e outros dados foram apresentados durante a 3ª edição do
Workshop Sistemas Prediais 360º – Segurança nas Instalações Elétricas realizado
pelo Deconcic, que contou com a presença de especialistas do setor.
Leia mais no Observatório da Construção

Movimento Responsabilidade de Peso é tema de reunião na FIESP

A Divisão da Cadeia Produtiva da Mineração (COMIN) do DECONCIC/FIESP
reuniu-se com representantes da Agência de Transporte do Estado de São Paulo –
ARTESP e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo –
DER/SP para debater as ações do Movimento Responsabilidade de Peso. Trata-se
de uma iniciativa de autorregulação do setor produtor de agregados minerais, que
tem por objetivo o cumprimento da legislação sobre o excesso de peso no
transporte de cargas
Leia mais no Observatório da Construção
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PIB da construção civil fecha terceiro trimestre com novo
crescimento

No terceiro trimestre de 2019, o PIB da Construção Civil cresceu 1,3% em relação
ao trimestre anterior, sendo esta taxa o segundo resultado positivo consecutivo,
após a alta de 2,4% registrada na passagem do primeiro para o segundo trimestre
do ano. Apesar dessa recuperação, o PIB desse segmento da indústria nacional
ainda registra uma queda acumulada de 26,5% desde 2013, ano que marcou o
patamar máximo do valor adicionado do setor.
Leia mais no Observatório da Construção

Produção de materiais de construção registrou o segundo
resultado positivo consecutivo em outubro

A produção industrial dos insumos típicos da construção civil registrou em outubro,
o segundo resultado positivo consecutivo na comparação com o mesmo mês do
ano anterior, com alta de 1,5%, pouco abaixo da taxa apurada em setembro
(2,1%). No acumulado entre janeiro e outubro, a produção desses bens teve
expansão de 1,9% frente ao mesmo intervalo de tempo de 2018.
Leia mais no Observatório da Construção
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Saldo global de poupança cresce em novembro

No encerramento de novembro, o saldo global de depósitos de poupança do
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 641,968 bilhões,
montante 0,3% maior do que o valor do fechamento do mês anterior e 3,0% acima
do saldo registrado em fins de novembro de 2018, já considerada a inflação do
período.
Leia mais no Observatório da Construção

Indicadores:

Caros companheiros,

O setor da construção vem apresentando sinais de recuperação. Fecharemos o
ano com crescimento, encerrando um ciclo de 5 anos consecutivos de queda, o
que nos enche de esperança para um 2020 ainda melhor.

Importantes medidas governamentais foram anunciadas este ano, como
a Reforma da Previdência, a Lei da Liberdade Econômica, a Redução dos Juros e
o Controle da Inflação. Outras medidas estão em curso, como os Marcos
Regulatório das Concessões e PPPs e do Saneamento, que contribuirão para um
ambiente mais favorável ao investimento.

Ainda há muito trabalho a ser feito e, juntos, continuaremos lutando pelo
desenvolvimento do nosso país e pelo setor da construção. Milhares de empregos
precisam ser gerados e temos o desafio de devolver o protagonismo ao nosso
setor.

Agradecemos a todos pelo empenho na realização dos trabalhos, em especial, aos
integrantes da diretoria do Departamento da Indústria da Construção e
Mineração da Fiesp e às lideranças das entidades da cadeia produtiva da
construção.

Aproveitamos para informar que as atividades da Fiesp serão realizadas até o
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próximo dia 18 de dezembro (quarta-feira) e retomadas em 6 de janeiro de 2020
(segunda-feira), após as férias coletivas.

Desejamos a todos um feliz Natal e um ano cheio de oportunidades!

Paulo Skaf
Presidente da Fiesp e do Ciesp

Carlos Eduardo Pedrosa Auricchio
Diretor Titular do Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp
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