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HISTÓRICO 

►2012 – A construção industrializada foi incluída no 
10º Construbusiness e no Programa Compete Brasil 

►4.5. Impactos tributários e custo produtivo
“...A adoção de soluções industrializadas possibilita a obtenção 

de economias de escala na produção, contribuindo para a 
redução de custos produtivos e o aumento da produtividade. 
Há evidências indicando uma relação consistente entre 
industrialização, aumento da produtividade e crescimento 
econômico.  Assim, para estimular a industrialização, é 
fundamental dar aos sistemas construtivos industrializados a 
equivalência em termos de carga tributária em relação à 
construção convencional, o que envolve tributos como 
PIS/COFINS, em nível federal, e o ICMS e o Imposto sobre Serviços 
(ISS), em níveis estadual e municipal. Esta isonomia tributária deve 
ser concedida às soluções industrializadas identificadas por meio de 
processo de certificação que assegure a conformidade com 
requisitos técnicos e formais que regem a cadeia da construção....”



HISTÓRICO 

►Fev/2013 – publicado estudo “Tributação, 
Industrialização e Inovação Tecnológica na 
Construção Civil”

►elaborado pela FGV, como resultado de iniciativa das 
entidades ABRAMAT, ABCIC, DRYWALL, IABr, CBIC a 
partir de tema proposto no PIT (Programa de Inovação 
Tecnológica coordenado pela CBIC)

►Traz 3 estudos de caso de sistemas construtivos 
industrializados

►Demonstra que a falta de isonomia tributária em relação 
aos sistemas convencionais desestimula a 
industrialização da construção, mesmo considerando os 
benefícios de produtividade, sustentabilidade.   



HISTÓRICO 

►Out/2013 – ABDI e MDIC propõem à ABRAMAT a 
formação de GT  Construção Industrializada, visando 
aprofundar este tema no Plano Brasil Maior

►Entidades participantes: ABCEM, ABCIC, ABCP, 
CBCA/IABR, DECONCIC, DRYWALL

►Discutida ampla agenda (Conceitos, Normalização, 
Tributação, Recursos/Financiamento, Poder de Compra do 
Governo, Adequação de indicadores) e interfaces com 
outros temas do Plano Brasil Maior

►Proposta a elaboração de um manual para contratações 
de obras com sistemas construtivos industrializados, 
até final de 2014.  



AGENDA PROPOSTA
GT CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA DECONCIC 

►Alinhamento sobre escopo e conceitos

►Piloto em SP - desoneração tributária dos sistemas 
construtivos industrializados 

►CDHU, SINDUSCON SP

►Alinhamento das ações com temas relacionados e em 
desenvolvimento no Programa Compete Brasil do 
DECONCIC:

►BIM, Códigos de Obras, Capacitação Profissional

►Propostas para o Construbusiness 2014



CRONOGRAMA 
GT CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA DECONCIC 

►Propostas para presidenciáveis

►Início – próxima semana – 1ª. Reunião 04/junho

►Reuniões quinzenais
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