
 

 
 
 

 
 

 

Construction Congresso terá seminário sobre o mercado de 
equipamentos para construção 

 
A área de Inteligência de Mercado da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração promoverá o seminário Mercado Brasileiro de Equipamentos para 

Construção no Construction Congresso – Edificações e Obras de Infraestrutura, no dia 7 de junho, a 
partir das 11h, na Sala Aleluia.  
 

O seminário tem o objetivo de apresentar aos participantes um panorama do mercado de 
equipamentos para construção nos primeiros cinco meses de 2013 e antecipar projeções para a 

venda de máquinas neste ano. Serão duas apresentações: do jornalista econômico britânico Brian 
Nicholson e do professor do departamento de Economia da PUC-SP Rubens Sawaya. 
  

Nicholson abrirá o seminário, contextualizando os mercados brasileiro e internacional de 
equipamentos, analisando os números divulgados no Estudo Sobratema do Mercado de 

Equipamentos para a Construção e destacando as principais opiniões de compradores de máquinas. 
A expectativa é que haja um crescimento de 13% na comercialização de equipamentos neste ano, 
inclusive, com um número recorde de vendas.  

 
Já Sawaya analisará a conjuntura econômica brasileira e mundial  e mostrará os principais mercados 
de equipamento de construção e o mercado de equipamentos na América Latina. De acordo com o 

Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, a venda de máquinas 
até 2017 terá um crescimento médio anual de 10,6%. Até 2014, a taxa de evolução será maior em 

decorrência da retomada das obras do PAC e das possíveis concessões previstas nos modais 
rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário. 
 

Para se inscrever no seminário Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção , basta entrar no 
site do Congresso: http://www.constructioncongresso.com.br/index.php/programa/palestra/19  
 

Construction Congresso 
  

O Construction Congresso, a ser realizado de 5 a 7 de junho, no Centro de Exposições Imigrantes, em 
São Paulo, debaterá os temas mais importantes para o setor da construção, sendo palco de difusão 
de informações e troca de experiências entre profissionais, representantes e empresas desse 

segmento. O evento acontece simultaneamente à Construction Expo 2013. 
 

A grade de programação será constituída por seminários promovidos por 20 importantes entidades 
do setor, que são apoiadoras da Construction Expo 2013, da Secretaria Nacional da Habitação e do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), do Ministério das Cidades, 

do Salão do Rental, do Salão da Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, do Salão do Porto Maravilha, e 
da Sobratema, organizadora do evento.  
 

Direcionado aos engenheiros, empresários, técnicos e profissionais da cadeia da construção, o 
Construction Congresso oferecerá uma oportunidade para a difusão do conhecimento, a troca de 

experiências e o desenvolvimento do setor, por meio de informações que contribuam para o 
aumento da produtividade, da sustentabilidade, da tecnologia e da segurança das empresas da 
construção.  

 

http://www.constructioncongresso.com.br/index.php/programa/palestra/19


 

 
 
 

 
 

 

 
Informações: http://www.constructioncongresso.com.br 
 

Assessoria de Imprensa da Sobratema 
Mecânica de Comunicação Ltda. 
Tels.: (11) 3259-6688/1719  

E-mail: meccanica@meccanica.com.br 
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