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Construção investiu R$ 19 bi a menos em 2018 ante janeiro a junho de 2014

O impacto do tabelamento do frete sobre a indústria paulista 
entre os meses de junho e dezembro de 2018 é estimado 

em R$ 3,3 bilhões de gasto adicional com frete (19,8%). Este 
aumento equivale a um gasto mensal adicional com frete de R$ 
469,6 milhões, segundo aponta a pesquisa Rumos da Indústria 
Paulista, realizada pela Fiesp com a consulta a 400 empresas.

Ainda segundo o levantamento, se a tabela de preços mínimos 

Tabelamento do frete deve causar impacto de r$ 3,3 bilhões sobre indústria 
paulista

Há quatro anos, o Brasil jogava a Copa e aguardava as 
eleições. Apesar do momento ser parecido com 2018, na 

construção o que se vê é um cenário bem diferente. Enquanto no 
primeiro semestre de 2014, o setor recebeu aportes de US$ 42,6 
bilhões (R$ 164,8 bilhões, com o câmbio em R$ 3,8657), em 
2018, no mesmo período, chega a US$ 37,6 bilhões (R$ 145,5 
bilhões), queda de R$ 19,3 bilhões, equivalente a 13,3%. Os 
dados fazem parte de um levantamento da Inteligência Empre-

O volume de gás natural consumido pelos clientes da Sulgás, 
em junho, aumentou para 2,38 milhões de metros cúbicos 

por dia, quase 24% a mais que em maio. É o maior volume de 
GN não térmico distribuído pela companhia. A elevação ocorreu 
em todos os segmentos atendidos, mas foi ancorada pelo au-

Consumo de gás natural aumenta no Rio Grande do Sul

do frete for mantida, 55,3% das empresas pretendem repassar, 
integralmente ou parcialmente, o aumento do frete para o preço 
do produto. Contudo, esse repasse já é percebido pelas empre-
sas pesquisadas. Metade delas (50,1%) sentiu aumento do pre-
ço de insumos quando o valor do frete é pago pelo fornecedor. 
O impacto foi de 2,0% sobre o gasto com insumo das empresas. 

Fonte: Fiesp

mento da atividade industrial. Em relação ao mês anterior, os 
segmentos Residencial e Cogeração registraram o maior cres-
cimento, com  31% cada, seguidos dos segmentos Industrial 
(26%), Geração (2%) e Veicular (1%). 

Fonte: Portal do governo do Estado do Rio Grande do Sul 

A UNIMED Rio Claro conta com o Hospital Unimed, credita-
do pela ONA - Organização Nacional de Acreditação, com 

corpo clínico especializado, equipe multidisciplinar e infraes-
trutura moderna e confortável, que seguem os mais altos pa-
drões de qualidade do país, além de disponibilizar na Farmácia 

UNIMED é a mais nova patrocinadora do 6º Prêmio Nacional de Design
Unimed, medicamentos de procedência e preços competitivos. 
A empresa é mais nova patrocinadora do 6º Prêmio Nacional 
ASPACER de Design. Para mais informações sobre como patro-
cinar o evento o telefone para contato é (19) 3545-9600 com 
Ana Paula.

sarial da Construção (ITC), e obtido com exclusividade pelo DCI. 
Conforme o estudo, a maior baixa nos investimentos se deu no 
segmento residencial, que em 2014 havia recebido aportes de US$ 
3,06 bilhões (R$ 11,82 bilhões), e aplicou US$ 1,28 bilhão (R$ 
4,94 bilhões) este ano, uma queda na casa dos 60% em quatro 
anos. Entre janeiro e junho foram feitas 2,9 mil obras residenciais, 
25,3% menos que no mesmo período de 2014 (30,6 mil). 

Fonte: DCI


