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A tempestade
perfeita

• Crise de reputação

• Crise econômica
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• O desgaste de reputação da Lava-Jato foi compartilhado entre todos?

• O setor da construção foi o mais atingido?

• Será o ultimo setor a sair da crise?

• Empresários da construção possuem deficit de reconhecimento quando se 

compara com empresários de outros ramos?

• Se aceita conviver com tanta informalidade (concorrência desleal)?

• Processos de compras públicas geram tanta insatisfação?

• O consumidor é visto como parte frágil da relação?

• Há tanta insegurança, burocracia e legislação conflitante?

Por quê?



A questão é: as 
razões da crise são
todas externas (o 
governo, 
monopólio dos 
bancos, etc.) ou há
também falhas de 
organização
interna do setor? 



Não se sairá de 
uma crise dessa 
magnitude sem
uma ação coletiva
do setor (pelo
menos não na
velocidade
necessária).
O que pode ser
feito para acelarar
a recuperação?    



Por parte do governo, o 
modelo de ajuda
setorial se esgotou. A 
discussão é regulatória. 

Onde entra o crescimento 

econômico? O PIB fechou 2018 

com crescimento de apenas 1,1%. 

O que o governo está fazendo 

para alavancar o crescimento?

“O modelo acabou. Não existe 

alavanca. Você tem de fazer as 

reformas. Quer fazer o que a Dilma 

fez? Não tem mágica. Tem de fazer 

a coisa certa.” Paulo Guedes



…em uma imagem.

O que é a autorregulação…





Conar Febraban BOVESPA (atual B3)

Data de criação 1977 2008 1976

Área Comunicação Serviços financeiros Serviços financeiros

Modelo
Descentralizado 

(Câmaras regionais)

Centralizado – diretoria 

da Febraban
Centralizado

Objetivo
Evitar intervenção 

estatal (censura)

Imagem e padronização 

de serviços (parâmetro 

ético)

Segurança dos 

investimentos

Participantes Cadeia Bancos Cadeia

Tipo Voluntária Misto Obrigatória

Quem pode ativar Qualquer cidadão - Acionistas e empresas

Experiências brasileiras



Adequar os
parâmetros do 
setor às
expectativas da 
sociedade.



Definir um sistema
inicial de controle
dos participantes
que os diferencie e 
os credencie no 
debate público.



Mostrar
disfuncionalidades
regulatórias e 
propor reformas
por parte do poder
público. 

Reduzir, 
uniformizar, 
simplificar e 
inovar.




