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Petrobras aumenta os preços dos produtos asfálticos e
construtoras reagem. Assunto será levado ao TCU e ao DNIT

Detentora do monopólio da produção de produtos
asfálticos no Brasil, a Petrobras anunciou um aumento
de 12% sobre produtos asfálticos (o CAP e o ADP) e
acendeu um alerta vermelho entre as construtoras que
executam obras rodoviárias. Para se ter uma ideia do
impacto da decisão, em obras de duplicação de estradas
o consumo de materiais betuminosos pode representar
até 40% do custo total. Esse aumento terá impacto de
mais de 5% sobre os custos dos serviços e as
construtoras avisam que não terão condições de

continuar executando os serviços se tiverem que
absorver esse aumento. “Essa decisão impõe mais uma
pressão sobre as empresa do setor”, afirma José Carlos
Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC). Na próxima quarta-feira, 8/11, o
presidente da Comissão de Infraestrutura da CBIC
(COP), Carlos Eduardo Lima Jorge, tratará desse tema
em

audiência

na

Secretaria

de

Fiscalização

de

Infraestrutura Rodoviária do TCU. Ele também levará o
assunto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).
“Esse aumento, no caso de concessões de estradas, será
repassado aos usuários das rodovias. E no caso das
obras públicas, aos cofres do próprio governo, nesses
casos porém, financiados pelas construtoras até que
estas adquiram direito aos seus reajustes contratuais”,
diz Carlos Eduardo. Os principais produtos asfálticos
utilizados para obras em rodovias, em ruas e avenidas
urbanas são o CAP – Cimento Asfáltico de Petróleo; e o
ADP – Asfalto Diluído de Petróleo. No caso de obras
públicas, os reajustes de preços contratuais ocorrem
somente a cada 12 meses. E tem um agravante: por
força de Acórdão do TCU 2622/2013, o BDI –
Bonificação e Despesas Indiretas – que compõe os
orçamentos das obras, no caso de fornecimento de
material asfáltico, está limitado a 15%, quando em
vários

casos,

na

prática,

esse

valor

se

mostra

insuficiente.
O presidente da COP questiona o aumento determinado
pela Petrobras, em função de não haver pressão de
demanda: a capacidade anual de produção de asfalto da
Petrobras é de 3,3 milhões de toneladas e a demanda
atual – em baixa em função da escassez de obras – não
chega a 2 milhões de toneladas/ano. “Já passou da hora
desse mercado sair do regime monopolista para tornarse um mercado competitivo”.
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CBIC apresenta em Paris medidas para aumentar a
participação de médias empresas no mercado de
infraestrutura

O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e vice-presidente da
Confederação Internacional das Associações de Construção (Cica), José Carlos Martins,
participou nesta segunda-feira (06/11), em Paris, na França, da segunda reunião anual da
Diretoria da CICA. A entidade tem, entre seus objetivos, o de ampliar o mercado de
infraestrutura e para isso mantém um diálogo constante com organizações internacionais e
instituições financeiras, representantes da sociedade civil e do setor da construção e de
infraestrutura para incentivar o intercâmbio e a cooperação entre seus membros. Na Cica,
a CBIC lidera o grupo de trabalho que visa melhorar o acesso das médias empresas ao
mercado de infraestrutura e para a execução do seu projeto de Integração Nacional conta
com a correalização do Senai Nacional.
Durante a reunião, o especialista em Concessões e PPPs e consultor da entidade, Fernando
Vernalha, fez uma exposição sobre como melhorar a participação das médias empresas no
mercado de Infraestrutura. Vernalha apresentou ainda recomendações e políticas que
devem ser desenvolvidas para aumentar a participação de empresas médias no mercado
de infraestrutura. Dentre elas: melhorar o quadro jurídico e regulamentar e o ambiente
institucional para o desenvolvimento de programas de infraestrutura, especialmente em
pequenas administrações; estimular os mercados municipais de PPP e garantir projetos de
alta qualidade, a fim de permitir o engajamento de empresas de médio porte em serviços
públicos através de PPPs; melhorar a configuração do projeto de infraestrutura para
aumentar a participação das empresas de médio porte; melhorar a alocação de risco em
programas de infraestrutura; melhorar o acesso das empresas médias ao crédito de
financiamento de longo prazo, e incentivar uma melhor governança corporativa para as
médias empresas, a fim de facilitar seu acesso para fins de financiamento e seguros.

A diretoria da Cica é composta pelo presidente Jorge Mas, da Câmara Chilena da
Construção (CChC), pelos vice-presidentes Emre Aykar (Turkia) e José Carlos Martins
(Brasil), pelo tesoureiro Daniel Tardy e pelo diretor geral Roger Fiszelson. A entidade
possui seis grupos de trabalho, sendo um deles liderado pela CBIC: Bancos multilaterais de
desenvolvimento. Compras e Políticas (Roger Fiszelson); Construção Sustentável (Cristian
Vial); Pequenas e Médias Empresas (Fernando Vernalha - CBIC); Parceria Público-Privada –
PPP) (Fernando Lago); Projetos bem preparados (Michel Démarre), e Financiamento de
longo prazo / Financiamento de projetos de infraestrutura (Vincent Piron).
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Inscrições abertas para o maior evento Água no mundo

O Fórum Mundial da Água, maior evento mundial sobre o tema "água", está
sendo organizado pelo Conselho Mundial da Água, uma organização que unifica todas as
partes interessadas no tema. O evento será realizado entre 18 e 23 de março de 2018, em
Brasília, e a sustentabilidade será um dos seus pilares. Pensando nisso, essa oitava edição

paperless”, ou seja, sem papel. Cartilhas, programação, documentos e

será totalmente “

todo material informativo que o participante precisar estará disponível em formato
eletrônico no aplicativo oficial do evento, que poderá ser baixado em breve nas
plataformas Apple e Android.

Com a iniciativa, mais de 500 mil páginas serão economizadas, o que gera menos impacto
ao ambiente. Cada eucalipto rende de 20 a 24 mil folhas de papel A4 branco comum,
usado em casa e nos escritórios. Porém, cada árvore leva aproximadamente 15 anos para
estar pronta para o corte. Além disso, leva-se em consideração o consumo de água, que
fica em torno de 10 litros para cada folha de papel A4. Economizar água hoje é garantir
esse recurso no futuro e respeitar o meio ambiente está em sintonia com os objetivos do
Fórum

Mundial

da

Água.

As

inscrições

estão

abertas

através

link http://www.worldwaterforum8.org/register.
A Comissão de Meio Ambiente da CBIC tem o tema Recursos Hídricos como prioritário em
sua atuação. Lançou duas publicações sobre o assunto, com correalização do Senai
Nacional, disponíveis no link http://cbic.org.br/sustentabilidade/publicacoes/, e
realizará, no próximo dia 05 de dezembro, na sede do SindusCon-SP, o Workshop Técnico

para apresentar os projetos de norma ABNT que darão embasamento técnico na tomada
de decisão para implantação de sistemas eficientes, seu uso, operação e manutenção,
além de preparar o setor da Indústria da Construção para participação no 8º Fórum
Mundial da Água, além de apresentar o Projeto Legado da Agência Nacional de Águas, que
visa o aperfeiçoamento da Política Nacional de Recursos Hídricos.
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Seminário sobre “Ética & Compliance para uma Gestão Eficaz”
chega a Maringá (PR) e terá transmissão pelo Facebook

compliance nas organizações, será realizado
nesta terça-feira (7/11), no auditório do Crea, em Maringá/PR, mais um seminário “Ética
& Compliance para uma Gestão Eficaz”. A atividade, que é promovida pelo Fórum de
Com o intuito de debater a importância do

Ação Social e Cidadania da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Fasc/CBIC) e

pelo Sesi Nacional, será realizada pelo Sindicato da Industria da Construção Civil do Paraná
– Região Noroeste (Sinduscon-PR/NOR), com apoio do Crea-PR, Fiep e Seconci-PR.
O encontro de Maringá mobilizará empresários, dirigentes da construção civil e integrantes
do Judiciário. O procurador Regional da República e integrante da Força Tarefa da
Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, confirmou presença para o painel
que discutirá a aplicação do

compliance na construção civil.

Também participam do seminário a jurista Eliana Calmon, ministra aposentada do STJ; o
cientista político Leonardo Barreto e Marco Antônio Guimarães, gerente executivo Jurídico

Compliance do Sistema Fiep. Na ocasião, a CBIC apresentará o Guia de Ética
& Compliance da Construção Civil, formado por documentos que trazem as mais atuais
premissas e ações de compliance, alinhadas a padrões internacionais, que servem de
de Riscos e

referência e sugestão para entidades do setor e suas empresas associadas na formulação
e implantação de políticas de integridade.

O seminário, que ocorrerá entre 9h e 12h30, dará continuidade ao processo de
disseminação do tema Ética &

Compliance

na Construção. O fortalecimento dos

mecanismos de controle interno e a modernização dos marcos regulatórios de gestão para
entidades e empresas da construção civil são temas centrais do seminário. Acompanhe ao
vivo pelo Facebook (www.facebok.com/cbicbrasil) ou compareça ao local!
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Ribeirão Preto adere à Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes na Indústria da Construção

O SindusCon-SP e o Seconci-SP realizam no próximo dia 23 de novembro, no auditório da
Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto (Aeaarp), em
Ribeirão Preto (SP), o Seminário Regional Edificar o Trabalho, que integra a Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção (CANPAT Construção
2017/2018). Promovido pela CBIC e pelo Ministério do Trabalho, com a correalização do
Sesi Nacional, o evento ocorrerá das 8h às 16h.
Na parte da manhã (das 8h às 12h), destaque para o Painel 1 – Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção, com a divulgação de Produtos de
Segurança e Saúde no Trabalho pela CBIC; espaço para divulgação das ações do Sesi;
espaço para divulgação das ações do Seconci, e palestra técnica do Ministério do Trabalho.
O Painel 2, das 13h30 às 16h, será dedicado ao tema da Reforma Trabalhista, onde serão
abordadas as alterações nos contratos individuais de trabalho, as novas regras da
negociação coletiva e as expectativas sobre a transição. Inscrições gratuitas, porém as
vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (16) 3623-1340.
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InovaConstruir 2017 apresenta inovações capazes de
aumentar a produtividade da construção civil

Atento ao mercado cada vez mais exigente e competitivo e em busca de novas
tecnologias, o Sinduscon-CE promove nos dias 7 e 8 de novembro, no La Maison Dunas, o
InovaConstruir 2017. A 2ª edição do maior evento técnico da construção civil no Nordeste
pretende reunir mais de 500 participantes, entre empresários, engenheiros, arquitetos,
investidores, estudantes e demais profissionais da área. Assim como a primeira edição,
realizada

em

2016,

o

InovaConstruir

2017

vai

apresentar

inovações,

através

de cases nacionais e internacionais de sucesso, aplicadas atualmente no setor. O
patrocínio é da Amanco, Banco do Nordeste, Sebrae, Senai, Sesi e Sistema FIEC. Para o
presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda, as inovações tecnológicas
podem influenciar a construção civil. “A tecnologia auxilia na prestação dos serviços e
garante maior competitividade. Além disso, pode ser considerada diferencial na hora de
conquistar a confiança de um novo cliente”.
IMPRESSÃO 3D
A palestra máster do InovaConstruir 2017 vai abordar o uso de impressão 3D na
construção. Essa tecnologia pode eliminar o desperdício de materiais nos canteiros de obra
e diminuir o tempo da construção, pois as impressoras são instaladas no lugar da obra.
Além disso, o custo chega a ser dez vezes menor. Quem vai apresentar o

case

é

a empresa chinesa WinSun, reconhecida no mercado da construção de casas com peças
impressas em 3D. A companhia acumula feitos como: a produção de 10 casas de 200m²
em 24h; uma mansão de 1.100m² com uma impressora de 7m de altura; e o primeiro
escritório do mundo com 610m², construído apenas com impressão em 3D, em Dubai.
A programação vai abordar, ainda, os seguintes

cases: “ArcelorMittal - A tecnologia de

vigas superjumbo em arranha céus”; “Loox VR - Realidade virtual em empreendimentos

imobiliários”; “Benedito Abbud - Inovação nos projetos de paisagismo”; “Órion Business e
Health Complex - o 1º e mais alto complexo integrado de negócios e saúde no Brasil”;
“Shopping Morumbi Town, vencedor do Prêmio Obra do Ano em Pré-fabricados de
Concreto Abcic”, entre outros.
Além do intercâmbio de ideias e estratégias de aplicação, os participantes do evento
contarão com uma programação de palestras, em que empresas e pesquisadores nacionais
e internacionais irão apresentar as suas inovações que pretendem mudar a forma de
construir.

Durante o InovaConstruir, haverá também o lançamento da Revista Inovacon - Melhores
Práticas. A publicação é de autoria dos membros do Programa de Inovação da Indústria da
Construção (Inovacon), núcleo tecnológico do Sinduscon-CE, em parceria com diversas
construtoras do Ceará. O trabalho aborda, através de estudos de caso, 16 melhores
práticas realizadas atualmente pelo setor, com o objetivo de disseminar e induzir a
melhoria

nas

empresas,

possibilitando

aprendizado

mútuo,

nas

diversas

áreas:

planejamento, projeto, execução e pós-entrega. Todos os participantes receberão um
exemplar da Revista, que também ficará disponível para
(www.sindusconce.com.br).
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