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Concrete Show consolida-se como maior evento  
de tecnologia sobre concreto na América do Sul 

 A primeira edição da Concrete Show South America foi um sucesso de crítica e 
números. Organizada pela empresa brasileira Sienna Interlink, a feira contou com 
a participação de 165 expositores e foi visitada por 10 mil profissionais ligados à 
construção civil brasileira. A expectativa de negócios iniciados na feira é gerar o 
valor relativo de 3 a 5 meses de faturamento das empresas expositoras.  

O evento, que aconteceu de 15 a 17 de agosto - no Transamérica Expo em São 
Paulo, fomentou um dos principais setores da economia brasileira, a cadeia da 
construção civil. O setor hoje é um dos grandes alavancadores da economia 
brasileira e responsável por 13% do PIB (R$ 181,5 bilhões). Gera mais de 4 
milhões de empregos diretos e 10 milhões indiretos, o que faz dele um gigante em 
pleno processo de expansão e desenvolvimento. 
 
A Concrete Show South América transformou-se também no grande palco onde 
foram apresentadas soluções para as questões habitacionais e de infra-estrutura. 
O destaque ficou para os quatro sistemas construtivos habitacionais: Morar SH, 
ConcretoPVC, Tilt-Up e Alvenaria com Blocos de Concreto. “Com o lançamento do 
Programa de Aceleração do Crescimento muitas empresas estão investindo em 
novas tecnologias para atender o segmento de habitação econômica” ressalta 
Claudia Godoy, diretora da Sienna Interlink. De acordo com o governo federal, até 
2010, serão investidos em Habitação cerca de R$ 106 bilhões, o que corresponde 
a R$ 26,5 bilhões por ano, em média. Além das novidades em serviços e 
produtos, nos três dias da feira, mais de 60 palestras, seminários e workshops 
foram oferecidos pelas entidades apoiadoras da feira. Cerca de 1.500 pessoas 
passaram pelos auditórios da Concrete Show.  
 
Ministérios participaram da feira 
Autoridades e empresários estiveram presentes no Fórum de Competitividade da 
Cadeia da Construção Civil. As atividades foram divididas em dois painéis: 
Registro Eletrônico de Móveis e Construção Industrializada. O encontro foi 
organizado pelo secretário de Desenvolvimento da Produção do MDIC (Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Otávio Prates. Já o Ministério 
das Cidades (Brasil) e o Ministério de Vivienda e Urbanismo (Chile) assinaram um 
protocolo de intenções para Assistência Técnica nos Programas de Habitação de 
Interesse Social. Participaram do encontro a Secretaria Nacional de Habitação do 
Ministério das Cidades, Inês Magalhães, a Superintendente Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social da Caixa Econômica Federal, Márcia Kuner 
e o Chefe da Divisão Técnica do Ministério de Vivienda e Urbanismo do 
Chile, Hector Lopes.  
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Concrete Show South America 2008 
De: 27 a 29 de Agosto de 2008 
Local: Pavilhão Transamérica Expo – São Paulo. 
Site: www.concreteshow.com.br 
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