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Cadeia produtiva da construção
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• BIM

• SILO

• Código de obras

• Responsabilidade 
com o investimento

• Licenciamento 
ambiental

• Burocracia e 
segurança jurídica

• Ambiente de 
negócios no setor 
imobiliário

• Seguro 
performance

• Redução do FAP/RAT

• Substituição 
tributária para 
materiais de 
construção

• Isonomia do ICMS 
para construção 
industrializada

• Crédito imobiliário

• Parcerias público-privadas 
e concessões

• Alternativas de funding
para investimentos

• Segurança em edificações

• Sistemas prediais

• Avaliação do Ciclo de Vida 
Modular – ACVm

• Marco Regulatório da 
Mineração

• Qualidade do pavimento e 
controle de peso em vias

• Sistemas alternativos de 
energia em programas 
habitacionais

• Construção industrializada

• Conformidade técnica de 
importações

Programa Compete Brasil

Gestão Tributação Financiamento Cadeia Produtiva

Ações do Deconcic



Produtos do setor

ConstruBusiness
Congresso Brasileiro da Construção

Criado em 1997, é um dos principais fóruns
sobre medidas estruturantes para o setor.
Encontra-se atualmente em sua 12ª edição.

Estudos técnicos

Panoramas e diagnósticos sobre temas 
relevantes para a cadeia produtiva.



Observatório da Construção

Portal que reúne indicadores 

econômicos, estudos setoriais, 

notícias, agenda e outros conteúdos 

de interesse da cadeia produtiva, 

atuando como base de referência 

para pesquisas e tomadas de decisão, 

subsidiando empresários, líderes 

setoriais, especialistas, comunidade 

acadêmica e agentes públicos.

Produtos do setor



Guia da Edificação Segura

Canal de informações com 

orientações para conscientizar a 

sociedade, o Guia apresenta dados 

sobre projetos, mão-de-obra, 

materiais e inspeções, além de dados 

técnicos sobre os subsistemas 

estrutural, elétrico, gás, hidráulico e 

de proteção contra incêndio.
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Acompanhamento de obras
Ferramenta online para 

acompanhar os investimentos em 

projetos de desenvolvimento 

urbano e infraestrutura econômica 

no Brasil.

Produtos do setor



Agenda com o Governo Federal

• Assinatura de Protocolo de Intenções com os 

ministérios das Cidades e do Trabalho para 

discussão de propostas e revisão de políticas nas 

áreas de habitação, saneamento e mobilidade.

• Agenda com o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, para dinamizar as 

concessões de transporte, e agilizar a 

retomada de obras paralisadas.



Agenda com o Governo do Estado de São Paulo

Realizada no âmbito da Frente Parlamentar 

da Indústria da Construção – FPIC e 

coordenada pela Casa Civil do Estado de 

São Paulo, reúne representantes da cadeia 

produtiva e secretarias estaduais em torno 

de uma pauta prioritária para a retomada 

dos investimentos em obras e 

aprimoramentos nos processos.



Agenda setorial

O Deconcic promove diversos fóruns 

de debate com participação das 

entidades da cadeia produtiva, 

discutindo uma agenda propositiva 

para o crescimento do setor e da 

economia brasileira. O departamento 

reúne mais de 130 entidades, entre 

sindicatos e associações empresariais.
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