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REFORMA DA PREVIDÊNCIA PODE MUDAR CENÁRIO DE 
INSEGURANÇA E FAVORECER RECUPERAÇÃO DA ECONOMIA 

NOTÍCIAS

Agência Brasil

CONFIANÇA ENTRE INVESTIDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS GARANTIRÁ INVESTIMENTOS EM SAÚDE, EDUCAÇÃO, 
INFRAESTRUTURA, SEGURANÇA E HABITAÇÃO

Dirigentes e empresários da indústria da 
construção estão mobilizados pela expectativa de 
votação da Reforma da Previdência pela Câmara 
dos Deputados. A medida, avaliam, combinada à 
aplicação do teto dos gastos públicos e à redução 
continuada das taxas de juros torna-se vetor 
estrutural da melhoria do ambiente econômico e 
terá impacto positivo sobre a retomada do inves-
timento, movimento essencial para a recuperação 
da economia. “Não se faz investimento sem confi-
ança, por isso, a aprovação da reforma  é essencial 
para que o País dê passos mais largos na direção 
da recuperação”, defende o presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José 
Carlos Martins. “A reforma é o sinal esperado 
pelos investidores nacionais e estrangeiros de que 
o Brasil leva a sério o compromisso de equacionar 
as contas públicas”, completa. 
   

Esse foi o tema principal de encontro dos inte-
grantes do Conselho de Administração da CBIC 
com o ministro-chefe da Secretaria de Governo 
da Presidência da República, Carlos Marun, em 
Brasília. Durante reunião institucional realizada 
pela CBIC, o ministro reforçou a importância 
da aprovação da reforma previdenciária. “Se 
não precisássemos da reforma, não estaríamos 
mexendo em uma questão tão polêmica às vésperas 
das eleições. Se estamos envolvidos nisso, de 
corpo e de alma, é porque temos a mais absoluta 
consciência de que a reforma é necessária”, 
ponderou Marun, enfatizando que a reforma da 
Previdência não é “um capricho” do governo. 
“Não sabemos quem é o próximo presidente, mas 
sabemos que seu governo estará inviabilizado 
se não aprovarmos agora alguma modificação 
consistente na lei previdenciária”, completou.
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“Sem a aprovação da reforma da Previdência, o 
modelo que imaginamos – que está dando resul-
tado, fazendo o País crescer e fazendo com que 
recuperemos o respeito da comunidade interna-
cional – não se sustenta, ele quebra, não anda”, 
enfatiza Marun. A expectativa do governo é fazer 
a reforma avançar na Câmara dos Deputados. 
Em entrevista exclusiva ao CBIC Mais, o minis-

tro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência 
da República destaca os riscos da não aprovação. 
“O orçamento real, que é o que nos faz investir 
em saúde, educação, infraestrutura, segurança 
e habitação, fica cada vez mais comprimido em 
função do déficit da previdência”, adverte. 

Confira a íntegra da entrevista:

CBIC Mais: O senhor está confiante de que a 
reforma da Previdência será aprovada ainda 
neste mês na Câmara dos Deputados?

Carlos Marun: Estou confiante de que ela vai ser 
aprovada em fevereiro, até porque é o nosso tempo 
limite. Nós temos que aprová-la em fevereiro e estou 
confiante e trabalhando pela vitória, porque vai ser 
uma vitória do Brasil. 

CBIC Mais: Qual o impacto da reforma da 
Previdência para a economia?

Carlos Marun: A reforma da Previdência simples-
mente transformará o Brasil novamente num país 
viável. Imediatamente essa noção de viabilidade vai 
fazer com que os investimentos sejam retomados, ou 
seja, o otimismo do empresário e do consumidor vai 
ser retomado. Ela trará imediatamente uma injeção 
de ânimo e de recursos para a nossa economia. 

Além disso, a longo prazo, ela tem um ganho fiscal também importante, que permite a retomada de inves-
timentos públicos nas áreas de saúde, habitação, infraestrutura, segurança pública e educação, porque 
os R$ 268 bilhões, que é o valor do déficit previdenciário do ano passado, foram retirados desses setores. 
Então, precisamos voltar a investir e isso será possível com a reforma da Previdência. 

CBIC Mais: Qual a importância da mobilização dos setores empresariais para sensibilizar os 
parlamentares sobre a importância da Reforma?

Carlos Marun: Nós precisamos que todos os setores lúcidos da sociedade brasileira, que analisam a 
questão com propriedade, decidam entrar em campo. Decidam também fazer valer a sua liderança, a sua 
importância e o seu voto, no sentido de que, nós parlamentares – e eu aqui me incluo, porque eu vou me 
licenciar e vou voltar – nos sintamos confortáveis de que fazer o que é certo neste momento pode também 
trazer votos nas próximas eleições. 

CBIC Mais: Quais as consequências de uma eventual não aprovação?

Carlos Marun: A não aprovação será uma reversão absoluta de expectativa. Muito da melhora na econo-
mia brasileira se deveu a essa expectativa positiva que o Governo Michel Temer conseguiu estabelecer.  A 
não aprovação da reforma imediatamente acabará com essa expectativa.

Nós voltaremos a ter uma expectativa de futuro negativa. Isso deve imediatamente ter reflexo no juros que 
pagamos para rolagem da nossa dívida e vai levar a uma elevação dos juros. Isso, por si só, diminui os 
investimentos e gera inflação.  Então, corremos o risco de que tudo o que ganhamos nesse um ano e meio 
de árduo trabalho se perca, se não fizermos tudo que é certo e necessário.  

PH Freitas/CBIC
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FLORIANÓPOLIS (SC) SEDIARÁ O MAIOR EVENTO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DA AMÉRICA LATINA
90º ENIC MOBILIZARÁ EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DO PAÍS PARA DISCUTIR 

A INOVAÇÃO E A TECNOLOGIA: FATORES IMPORTANTES PARA O SETOR DA CONSTRUÇÃO 

Florianópolis (SC), conhecida por ser uma cidade 
de beleza, encantos, festas e eventos, receberá 
no próximo mês de maio os participantes do 90º 
Encontro Nacional da Indústria da Construção 
(Enic), maior evento brasileiro do calendário anual 
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), e promete promover um interessante 
debate em prol da inovação e da tecnologia, com 
a participação de renomados palestrantes para os 
temas da agenda nacional e do setor, assim como 
para a  troca de conhecimentos, exposição de 
produtos, serviços e novas tecnologias, mantendo 
esse importante segmento da indústria mundial 
atualizado. “Estamos trabalhando, em conjunto 
com a CBIC, em busca de inovação e tecnologia, 
já que esse é o lema do nosso evento para este 
ano – ‘Inovar e crescer, construindo um país 
melhor’ –, preocupados em crescer, fazendo um 
país melhor”, destaca Marco Aurélio Alberton, 
presidente da Associação dos Sindicatos da 
Indústria da Construção Civil do Estado de Santa 
Catarina (ASIC-SC), entidade que realizadora do 

evento e que representa os 14 sindicatos atuantes 
do setor em Santa Catarina. 

O 90º Enic será realizado de 16 a 18 de maio, no 
Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, na 
capital catarinense, e reunirá empresários e profis-
sionais de todos os segmentos da cadeia produtiva 
da construção civil, dirigentes dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário em âmbito nacional e 
local; especialistas brasileiros e internacionais nos 
mais diversos temas, acadêmicos e profissionais 
da imprensa. 

As plenárias das manhãs de quinta-feira (17/05) 
e sexta-feira (18/05) terão abordagens técnica e 
política, respectivamente, e seus temas serão 
brevemente divulgados. O evento também atu-
alizará os participantes sobre temas como: Incor-
poração Imobiliária – Tendências e Novos Produ-
tos; Tendências da Construção Sustentável para 
2018/2020; BIM; Custo das Obras Paralisadas; 
Programa Federal de Manutenção de Rodovias – 
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DNIT; eSocial, e Conjuntura Econômica Nacional 
e Construção Civil – Desempenho e Perspectivas. 

De acordo com a ASIC-SC, os participantes do 
90º ENIC podem se preparar para viver momentos 
únicos, que serão permeados por todo requinte e 
sofisticação. A solenidade de abertura e o coquetel 
serão na quarta-feira (16/05), às 19h30.

Na noite de quinta-feira (17/05), das 18h às 
21h, será realizada a Oktober Floripa, uma mini 
Oktoberfest, com a participação da prefeitura de 
Blumenau, e na sexta-feira (18 de maio), o jantar 
de encerramento, com a Stagium 10. Como anfitriã 
desta edição, a ASIC-SC espera receber dois mil 
participantes. 

Confira, a seguir, os temas da programação das 
comissões técnicas, fóruns e banco de dados que 
serão levados ao 90º Enic e que também podem 

ser conferidos no site do evento.  A CBIC, em 
parceria com o Sesi e Senai Nacional, vai reunir 
especialistas do Brasil e do mundo para debater 
com os empresários brasileiros os principais temas 
do setor. As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas pelo site oficial.

*As Comissões Técnicas da CBIC e a Comissão 
Organizadora do 90º Enic esclarecem que a pro-
gramação abaixo é preliminar. Todos os temas 
dos painéis informados ainda estão sujeitos a 
adequações, inclusive em função da disponibilidade 
de palestrantes / debatedores / apresentadores.

    - Comissão da Indústria Imobiliária

17 de maio
Informação & Estratégia
• A importância da informação para o sucesso do negócio imobiliário
• Incorporação Imobiliária – Tendências e Novos Produtos
• Tendência e novos produtos de Incorporação Imobiliária

18 de maio
Economia e Mercado
Recursos para Financiamento
Melhoria no Ambiente de Negócios

   - Comissão do Meio Ambiente

17 de maio 
Tendências da Construção Sustentável para 2018/2020
• Edifícios Zero-Net-Energy (Energia Zero) Mundo e Brasil
• Edifícios Saudáveis.
• Cidades e Economia Compartilhada

    - Comissão da Indústria Imobiliária

   - Comissão do Meio Ambiente
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Compromissos e Ações do setor da Indústria da Construção no Fórum Mundial da Água 2018
Cases de Negócios em torno da Gestão Eficiente da Água

18 de maio 
Legislação Ambiental e Gestão Urbana
Boas Práticas em Sustentabilidade em Cidades
Gestão da Energia – Novos Cenários e Desafios

    - Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade

17 de maio
Inovações Disruptiva / Startups
Lançamento da 22ª Edição do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade
Projeto para Foresightsetorial e P&D Compartilhado
Política e Fundos para C, T & I

18 de maio  
BIM
Lançamento do Catálogo de Normas Digital
Estudo Técnico para revisão da Norma de Desempenho

    
    - Comissão de Infraestrutura

17 de maio
Segurança Jurídica: Pilar para o desenvolvimento da Infraestrutura
Aprimoramento da Matriz de Riscos em Concessões Rodoviárias - Escritório Vernalha & Guimarães
Custo das obras paralisadas - Cláudio Frischtack / Inter.B Consultoria
Eficiência na Fiscalização e Controle - Ministro Bruno Dantas / TCU
Revisão dos Acórdãos do TCU - Consultor Jurandir Silva

18 de maio
Ampliação das Oportunidades de Mercado
Estruturação de PPP Resíduos Sólidos para município de Palhoça - Caixa Econômica Federal e Prefei-
tura de Palhoça
Projeto de lei sobre Compliance na Administração Pública de Santa Catarina - Escritório Vernalha & 
Guimarães; Governo de Santa Catarina
Programa Federal de Manutenção de Rodovias - DNIT

5
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    - Comissão de Políticas e Relações Trabalhistas

17 de maio
Canpat Construção 2017/2018 – Edificar o Trabalho
(composto por representantes: CBIC; SESI; Seconci-BR e MTb)

18 de maio
ESocial
(apresentação do SESI-DN)
Normas Regulamentadoras de impacto na indústria da construção 
(Composto por Haruo Ishikawa (Sinduscon e Seconci-SP) / Érico Furtado Filho (Sinduscon-PE) e Mem-
bros do CPN)

    - Fórum de Ação Social e Cidadania da CBIC

17 de maio
Atividade de integração envolvendo os membros do CBIC Jovem, as comissões da CBIC e as universi-
dades de Engenharia Florianópolis.

18 de maio
Responsabilidade Social e Sustentabilidade como plataforma de negócios.
Palestrante: Publicitário e especialista de responsabilidade social a confirmar.

    - Banco de Dados

17 de maio
Custo Unitário Básico (CUB/m²):  Processo de cálculo e revisão da NBR 12721:2006
Encargos previdenciários e trabalhistas na Construção Civil – metodologia de cálculo

18 de maio
Conjuntura econômica nacional e Construção Civil – Desempenho e perspectivas
Regularização de obra no âmbito da Receita Federal do Brasil com foco no preenchimento da DISO

    - Fórum Nacional de Empresas Prestadoras de Serviços

Programação a definir

6
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O CUSTO DE ERRAR E O CUSTO DE ACERTAR EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

O custo de errar e o custo de acertar em Saúde e 
Segurança no Trabalho.

Os setores produtivos vêm se tornando, gradativa-
mente, objeto de forte regulamentação pelo Estado 
nos assuntos de Saúde e Segurança no Trabalho. 
Isto afeta fortemente o setor da construção. 

O arcabouço de instrumentos legais, ainda em 
processo de evolução, inclui, entre outros disposi-
tivos, o Seguro de Acidentes de Trabalho, o Fator 
Acidentário de Prevenção, o Nexo Técnico Epi-
demiológico Previdenciário e a Ação Regressiva 
Acidentária. 

Colocados em suas prateleiras, na estante 
de munições legislativas, estes dispositivos 
assemelham-se pela lógica básica que lhes 
deu origem: recuperar ao máximo o ônus 
do Estado quando assiste trabalhadores 
vítimas do exercício de suas funções. 
Uma rápida visão de suas naturezas permite per-
ceber o alinhamento de suas finalidades.

• O Seguro de Acidentes de Trabalho (SAT) é 
uma contribuição tributária que incide sobre as 
empresas, para custear benefícios da Previdência 
Social relacionados com acidentes de trabalho e 
doenças ocupacionais. O Seguro de Acidentes do 

Trabalho recebeu em 2010 o Fator Acidentário de 
Prevenção (FAP) como multiplicador e na Indústria 
da Construção passou a representar 3% da folha 
de pagamento x FAP.  

• O Fator Acidentário de Prevenção (FAP) é um 
multiplicador que afere o desempenho da empresa 
com relação aos acidentes de trabalho. Depen-
dendo deste desempenho o FAP permite reduzir à 
metade ou até duplicar a alíquota de contribuição 
do Seguro de Acidentes do Trabalho. Pela 
metodologia do FAP as empresas que registrarem 
maior número de acidentes ou doenças ocupacio-
nais nos últimos dois anos, pagam mais. 

• O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário 
(NTEP) permite ao INSS estabelecer uma relação 
de causa e efeito entre as funções exercidas pelo 
trabalhador na empresa e danos incapacitantes 
porventura constatados em sua saúde.  Esta 
relação visa auxiliar a análise pericial para definir 
a natureza da incapacidade.  

• A Ação Regressiva Acidentária é um instrumento 
judicial que visa ao ressarcimento dos valores 
despendidos pelo INSS com prestações sociais 
acidentárias pagas aos trabalhadores, em vir-
tude de acidentes sofridos no desempenho das 
atividades laborais pelo descumprimento da nor-
ma protetiva.

São instrumentos eficazes que produzem conse-
quências importantes, pontuais ou remotas nos 
custos de uma empresa causados pelos acidentes 
e afastamentos. 

O Governo Federal, através da Advocacia Geral da 
União, tem atuado de maneira efetiva na busca do 
ressarcimento aos cofres públicos do pagamento 
de benefícios sociais relacionados aos acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais. Estudos in-
dicam que os custos decorrentes dos afastamen-
tos (custos previdenciários) podem ultrapassar em 
oito vezes o maior custo unitário de um acidente 
do trabalho, por força dos instrumentos legais em 
vigor. 

Esta ação regulatória sistêmica parece funcionar 
inicialmente como instrumento de pressão, na me-

ARTIGO DO ESPECIALISTA

AYRTON SÉRGIO ROCHEDO FERREIRA, consultor do Projeto CBIC Jovem, do Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc) da CBIC
Divulgação
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dida em que os setores da indústria não estejam 
adequadamente preparados para responder às 
exigências da legislação, tornando as empresas 
alvo de represálias legais e financeiras pesadas, 
sem contar a responsabilidade civil e criminal 
presente em casos extremos. 

No entanto, é necessário outro olhar, mais 
abrangente, para situar a questão numa 
perspectiva adequada. O que pressiona os 
setores, principalmente o da Construção nesses 
casos, é uma visão incompleta, senão distorcida, 
que confunde os altos custos que a legislação 
impõe, decorrentes de acidentes e afastamentos, 
com os custos que fazem funcionar a Saúde e a 
Segurança no Trabalho. A saúde e a segurança 
do trabalhador não custam tudo isso! A falta delas, 
sim! Este é o espírito da lei.

Para entendermos o contexto completo onde 
se desenvolve este assunto é necessário vi-
sualizarmos o pleno funcionamento de quatro 
fatores que fazem acontecer o trabalho seguro: 
os comportamentos do empresário, do gestor, do 
trabalhador e a presença da Norma, orientada e 
sustentada técnica e conceitualmente pelo SESMT 

– Serviço Especializado em Segurança e Medicina 
do Trabalho. Há uma articulação importante entre 
estes fatores que não pode ser ignorada, sob pena 
de passarmos a administrar o custo do erro, ao 
invés do acerto.  (Fig. I)

Antes de tudo é necessário compreender que o 
compromisso básico da Saúde e Segurança no 
Trabalho é com a promoção do trabalho seguro, 
ou seja, um trabalho onde as equipes pensam e 
planejam saúde e segurança antes de usarem o 

EPI. Este compromisso, além de ser mais edifi-
cante é o único capaz de situá-la num campo de 
viabilidade econômica e financeira. Fora dele, os 
custos do erro começam a se impor. 

O trabalho seguro é um valor que precisa antes 
ser desejado pela administração, depois valoriza-
do pelos gestores e compartilhado por todos, em 
todos os níveis.

Nesta articulação destaca-se, em primeiro lugar o 
papel do empresário como agente formador desse 
valor para seus gestores e o papel dos gestores 
formando suas equipes nesses mesmos valores.
 
É uma questão de educação, como são todas as 
questões que desejamos incorporar à cultura de 
uma empresa. 

Neste ponto entra em cena a liderança, impor-
tante recurso que as Organizações dispõem para 
construir e sustentar valores corporativos por meio 
de seus empresários e gestores. 

Três premissas descrevem o papel da liderança 
na sustentação do trabalho seguro. 

1. O líder é um treinador permanente de sua equi-
pe, ao invés de somente um comandante. 

Essa premissa faz uma enorme diferença no efeito 
final esperado, porque redefine a cultura hierárqui-
ca clássica erigida sobre o altar da obediência. 

Segundo as lentes tradicionais, ao comandante 
se atribui a obrigação de comandar, não neces-
sariamente de formar. Os recursos formativos são 
aportados lateralmente, por especialistas, como 
o são, neste caso, o médico e o enfermeiro do 
trabalho, o engenheiro e o técnico de segurança 
do trabalho. Mas sabemos hoje que o especialista 
pode desenvolver conhecimentos e habilidades, 
mas só a liderança, no trato diário com sua equi-
pe, forma, sustenta atitudes e desenvolve novas 
visões e perspectivas em relação ao trabalho.

2. O líder patrocina um trabalho seguro para a 
equipe. 

No campo das relações humanas, patrocinar 
tem um significado importante que muitas vezes 
escapa à percepção cotidiana. Não é somente 
autorizar ou valorizar, é inspirar pessoas, pelo 
exemplo e pelo reforço, a seguirem direções e ide-
ias. É criar verdadeiras possibilidades, ao invés de 
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somente expectativas, para as pessoas seguirem 
o caminho patrocinado.  

3. O líder atende ao cliente, mas sem abrir mão 
da integridade do ser humano na produção das 
entregas.

Todos estamos convocados à tarefa de re-conce-
ber o significado de sucesso nos negócios, nas 
dimensões empresa, cidadania e sociedade; o 
trabalho seguro precisa ser pensado nessas três 
dimensões. 

Sabemos o quanto esta terceira premissa depende 
das duas primeiras para se tornar realidade.

E qual o papel da Norma? 

Num sentido geral, o papel da Norma é reduzir o 
grau de dispersão de comportamentos individuais 
quando se trata de atender a situações de interes-
se coletivo. Desta forma, no caso da SST, a Norma 
evita que o tão falado “bom senso” abra espaço 
para “opiniões pessoais”, quando se trata de fazer 
a coisa certa. 

Perante a Norma todos têm igualmente o compro-
misso da conformidade, com responsabilidades 
variadas dependendo do nível hierárquico. 

Mas está claro que só a imposição da Norma não 
basta.

Deixar a saúde e a segurança dos trabalhadores 
por conta da leitura da Norma é como deixar a 
salvação eterna por conta da leitura da Bíblia.

A Norma orienta e instrui. Mas são as pessoas 
(empresários, gestores e trabalhadores) com 
suas convicções e orientadas pelo SESMT na 
interpretação na Norma, que emprestam ação e 
compromisso à saúde e à segurança no trabalho, 
orientadas e instruídas pela Norma. 

Quando esta articulação não funciona surgem as 
não conformidades e entra em cena a legislação, 
gerando consequências financeiras e legais que 
a liderança e a convicção das pessoas não foram 
capazes de evitar. 

Onde o trabalho seguro ainda não representa 
um valor e as lideranças não assumem um papel 

educativo, olha-se mais para as consequências 
financeiras do que para a ação e o compromisso, 
correndo-se o risco de esquecer a razão de ser 
da gestão da saúde e da segurança no trabalho. 
Com essa perspectiva equivocada os custos de 
acidentes e afastamentos se confundem com os 
custos de se praticar SST. 

A imposição da Norma como único e primordial 
fator de sustentação da saúde e da segurança, 
sem o envolvimento das lideranças, desvia o foco 
do trabalho seguro para a segurança normativa, 
opção burocrática de efeito precário.  Estes dois 
focos se contrapõem e determinam dois extremos 
na forma de tratar a questão. A tabela a seguir 
analisa estes dois mundos em várias dimensões.

SEGURANÇA NORMATIVA E TRABALHO 
SEGURO

Somente a perspectiva do trabalho seguro per-
mitirá que as questões relacionadas à saúde e 
segurança no trabalho evoluam de uma obrigação 
a cumprir para um valor institucional, portanto ine-
gociável e nunca preterido pelo prazo, pelo custo 
ou mesmo pelas demandas dos clientes. 

Os custos de cultivar e sustentar o trabalho se-
guro serão sempre inferiores aos decorrentes de 
acidentes e afastamentos.

É verdade que o custo de errar é mais alto somente 
quando o erro ocorre, mas abrir mão do trabalho 
seguro e optar somente pela imposição da Norma 
é como trocar a consciência pelo risco.

É como negar à uma pessoa o direito de se tornar 
adulta só porque é mais fácil pagar a quem tome 
conta das crianças. 

O trabalho seguro começa na liderança e é uma 
questão de cidadania.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE ANTAC 
E PBQP-H – SISTEMAS CONSTRUTIVOS CONVENCIONAIS

Divulgação

PAULO ROBERTO PEREIRA ANDERY, Professor do Departamento de Engenharia de Materiais e Construção da Universidade 
Federal de Minas Gerais e vice-presidente da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído (ANTAC)

Como desdobramento de seu principal objetivo 
institucional, que é contribuir para o desenvolvi-
mento da tecnologia do ambiente construído no 
país, um dos vetores de atuação da Associação 
Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído 
(ANTAC) é reunir e representar a comunidade de 
pesquisadores junto a instituições e organismos 
governamentais, entre eles o Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade (PBQP-H) junto à 
Secretaria Nacional da Habitação, no Ministério 
das Cidades. 

Desde os primeiros passos do PBQP-H, a 
ANTAC se fez presente nos distintos projetos 
que compõem o programa, quer seja por meio de 
atividades de consultoria e suporte técnico, quer 
seja exercendo representação nas distintas 
comissões dos Projetos do PBQP-H.

Uma das atuações mais significativas da ANTAC é 
no projeto Sistema de Avaliação de Conformidade 
de Empresas de Serviços e Obras (SiAC). Desde 
o início do projeto, a ANTAC se fez representar, 

atuando na elaboração e revisão dos regimentos 
e referenciais normativos que compõem o projeto. 
Mais recentemente, a ANTAC, por meio do profes-
sor Francisco Ferreira Cardoso, da USP, coordena 
o grupo de trabalho que está revisando o SiAC 
para sua harmonização com a ISO 9001:2015 e a 
revisão dos aspectos da ABNT NBR 15.575:2013, 
conhecida como Norma de Desempenho, nesse 
referencial normativo. 

Na revisão do SiAC que está em vigência, os 
pesquisadores da ANTAC trabalharam na in-
serção dos aspectos da ABNT NBR 15.575:2013 
no sistema, em parceria com os demais membros 
da Comissão Nacional do SiAC.

No âmbito do Sistema de Qualificação de Materiais, 
Componentes e Sistemas Construtivos (SIMAC), 
a ANTAC exerce representação na Comissão Na-
cional, auxiliando na elaboração e implementação 
de estratégias e política para esse setor. 

Atuação especialmente significativa da entidade se 
dá no âmbito do Sistema Nacional de Avaliações 
Técnicas (SINAT). Com a recente alteração no 
regimento geral do SINAT, esse projeto aumentou 
seu foco de atuação, fazendo a avaliação do de-
sempenho tanto de sistemas construtivos inova-
dores quanto convencionais. A ANTAC, por meio 
de professores e pesquisadores especialistas na 
área, compõe a Comissão Nacional do SINAT e os 
órgãos colegiados de avaliação técnica tanto de 
produtos convencionais quanto inovadores.

Nesse contexto, encontra-se em fase de im-
plementação um convênio entre a ANTAC e o 
PBPQP-H no sentido de viabilizar suporte técni-
co por parte da entidade às ações voltadas a 
melhoria do desempenho de produtos inovadores 
e tradicionais, no já citado SINAT.

Em particular, a associação, representada por 
pesquisadores e professores atuando nas áreas 
de materiais e sistemas construtivos, vem atuan-

ARTIGO DO ESPECIALISTA
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do no fornecimento de subsídios  e revisão dos 
parâmetros técnicos das Diretrizes para Avaliação 
Técnica de Produtos Inovadores, bem como nos 
Documentos de Avaliação Técnica (DATEC). 
Nessa mesma linha de ação, os pesquisadores 
têm dado suporte à elaboração das Fichas de 
Avaliação de Desempenho (FADs) de produtos 
convencionais. Com isso, pretende-se aumentar 
a agilidade na avaliação de desempenho de 
sistemas convencionais, atendendo a uma neces-
sidade explícita do setor. 

Essas ações ganham destaque na medida que o 
aprimoramento do PBQP-H faz com que seus vári-
os projetos estejam mais interligados e ressaltem 
a necessidade de garantia da qualidade e de-

sempenho de materiais, componentes e sistemas 
construtivos usados em edificações habitacionais, 
daí a importância da elaboração e disseminação 
de informações técnicas sobre desempenho, obje-
tivo primordial desses documentos.

Independentemente das representações nas 
distintas Comissões e Projetos, a ANTAC vem 
renovando seu compromisso de suporte às ações 
para melhoria da qualidade e desempenho de 
materiais, processos e sistemas construtivos, em 
seus vetores técnicos e gerenciais. Em função 
disso, ações complementares vêm sendo con-
duzidas junto à Coordenação do PBQP-H, com a 
formatação de possíveis parcerias em projetos de 
pesquisa e inovação. 
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AGENDA

22 de fevereiro
1 º WORSKHOP - REVISÃO DA 
NORMA DE DESEMPRENHO

Local: São Paulo-SP

23 de fevereiro
REUNIÃO CII/CBIC

Local: Rio de Janeiro-RJ

26 de fevereiro
INDICADORES IMOBILIÁRIOS CII/CBIC

Local: São Paulo-SP

21 e 22 de fevereiro
ENCONTRO CBIC JOVEM
Local: Sede do SECOVI-SP

Horário: 08h30 às 18h

21 de fevereiro
REUNIÃO DO FASC
Horário: 10h às 13h

Local: Sede do SECOVI-SP

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Mês/ano
Variação % mensal   
(base: igual mês do 

ano anterior)

Variação % 
acumulada no ano  
(base:igual período 

do ano anterior)

Variação % 
acumulada nos 

últimos 12 meses 
(base: últimos 12 

meses anteriores)

dez/17 7,3 -3,3 -3,3

PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL DOS INSUMOS 
TÍPICOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat)

% de janeiro/18 
comparado a 
dezembro/17

% de janeiro/18 
comparado a 

janeiro/17

Acumulado 
no ano

Acumulado 
12 meses (móvel)

Faturamento 
deflacionado

-0,1% -0,7% -0,7% -3,1%

FATURAMENTO DEFLACIONADO DAS INDÚSTRIAS 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

01 de março
EVENTO REGIONAL DA CAMPANHA 

NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES 
(CANPAT CONSTRUÇÃO 2017/2018) 

Local: Goiânia-GO


