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Importantes Programas e Conquistas
► Minha Casa Minha Vida – Hoje programa Casa Verde
Amarela;
► PAC – Programa de Aceleração do Crescimento;
► 1º Marco Regulatório do Saneamento;

► Programas Setoriais da Qualidade e Regulamentações
Técnicas;
► Medida Provisória do BEM - Isenção do Imposto de Renda na
compra de imóveis;
► E mais dezenas de iniciativas que tornaram o evento numa
confiável e sólida fonte de referência, para o FOMENTO e
aumento da COMPETITIVIDADE do setor.

Desafios crescentes para a indústria de transformação
► São sucessivas pressões jogam contra a recuperação da capacidade de
produção da indústria de transformação:
► Gargalos nas cadeias de suprimentos, especialmente itens eletrônicos.
► Elevado custo (matérias-primas e energia elétrica).
► 13,7 milhões ainda estão desempregados (soma-se 2,2 milhões de
pessoas que estão fora do mercado de trabalho e deverão retornar).
► Aumento da inflação, corroendo renda.
► Juros em alta.
► Setor externo perdendo fôlego (aperto monetários em diversos países
e desaceleração da China).
► Troca do consumo de bens por serviços (quadro inverso ao dos
primeiros meses da pandemia.

Papel estratégico da Cadeia Produtiva da Construção
► Forte e rápido efeito sobre as taxas de desemprego, sobre a
geração de renda e crescimento;
► Impactos positivos e rápidos na qualidade de vida da população;

► Aumento consistente das taxas de investimento e poupança;
► Auxilia na recuperação da capacidade fiscal do estado;

Investimentos em Infraestrutura
► 121 leilões com investimentos contratados de mais de R$ 610 bi.
► Somadas as autorizações, renovações antecipadas de contratos
no final de 2022, teremos um estoque de obras contratadas
superiores a R$ 1 trilhão em todas as áreas de infraestrutura.
► Estoque de energia potencial vai se transformar em energia
cinética nos próximos anos o Brasil vai se transformar num
imenso canteiro de obras.
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