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CBIC apresenta proposta de Inovação & Tecnologia para o
setor da construção ao MDIC

Em audiência na última terça-feira (14/11) com o
ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
(MDIC), Marcos Pereira, o presidente da CBIC, José
Carlos Martins, e o presidente da Comissão de Materiais
Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) da
entidade, Dionyzio Klavdianos, apresentaram propostas
do setor da construção na área de Inovação &
Tecnologia. Convergentes com pilares estruturantes dos
programas

do

governo,

como

concorrência,

previsibilidade e transparência, a CBIC reiterou ao
ministro Marcos Pereira a preocupação do segmento
com

temas

relevantes

afetos

à

produtividade

e

competitividade e apresentou sugestão de proposta para
o desenvolvimento do país.
Está contida na proposta a inclusão da Indústria da

Construção

no

Programa Brasil Mais Produtivo,

programa do governo que visa auxiliar as empresas

industriais do país a melhorarem seus processos
produtivos, com implementação de ações rápidas,
eficientes e de baixo custo. A metodologia do programa
é baseada na filosofia de gestão “LEAN”. Foi solicitada a
expansão do escopo para inserção dos conceitos do BIM
(Building Information Modeling) no programa para o
setor da construção.
Também foi apresentado um panorama das ações
realizadas no projeto de disseminação do BIM, uma
parceria da CBIC e do Senai Nacional, e feito o convite
para apoio institucional do MDIC na realização de um
seminário estratégico sobre o BIM, para o qual serão
convidadas as esferas governamentais que estejam
pondo em prática a metodologia inovadora, programado
para o dia 15 de março de 2018 em Brasília.
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Setor da construção mantém resultado negativo de empregos
formais em outubro

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta
segunda-feira (20/11) pelo Ministério do Trabalho, revelam queda de 0,22% na taxa de
empregos com carteira assinada no setor da construção (menos 4.764 vagas) no mês de
outubro. Com esse resultado, o setor da construção passa a registrar uma perda de 30.545
vagas no ano, fechado em novembro. Se o ano tivesse se encerrado em novembro,
contando os 12 meses anteriores, o setor teria perdido 168.178 mil vagas, uma queda de
7% do seu estoque de trabalhadores. Para o presidente da CBIC, José Carlos Martins, esse
movimento de queda do emprego só será revertido com a retomada do investimento.
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Presidente da CBIC é homenageado com menção honrosa
durante solenidade de premiação do

Construir Mais

Foto: Silvio Simões
O presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins,
recebeu Menção Honrosa pelo relevante trabalho realizado em prol do fortalecimento da
cadeia produtiva da Indústria da Construção. A homenagem foi concedida no último dia 13
de novembro pelo Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (SindusconGO), durante a solenidade de premiação do “Construir Mais – 2º Prêmio Sinduscon-GO de
Boas Práticas”, no Teatro Sesi, em Goiânia.
Durante o evento, Martins destacou o momento experimentado pelo Brasil que, em sua
visão, é uma grande revolução e os brasileiros não têm percebido. O primeiro ponto
revolucionário citado por Martins foi a posição da taxa Selic em 7,5%, o que incentiva a
retomada do investimento. Outro ponto apontado foi a Reforma Trabalhista pois, em sua
visão, ao valorizar o negociado sobre o legislado, se possibilita premiar quem de fato
produz; além do que se refere à mudança na forma de financiamento do associativismo,
que fortalecerá a ação das instituições na defesa dos interesses legítimos de suas classes.
A falta de capacidade de investimentos públicos no desenvolvimento do País, que requer
melhoria na infraestrutura, segundo ele, também vai revolucionar a relação entre os entes
públicos e privados, pois a abertura de parcerias será inevitável e as empresas devem se
preparar, pois “será uma mudança estrutural intensa para o setor”, enfatizou.
Martins também realizou homenagem ao atual presidente do Sinduscon-GO, Carlos Alberto
Moura, que encerra sua gestão no final deste ano, por sua dedicação ao desenvolvimento
do setor e do Estado de Goiás. O evento contou ainda com as presenças da secretária
Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Maria Henriqueta Alves, e do governador
do Estado de Goiás, Marconi Perillo.

(Com informações do Sinduscon-GO)
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Comat/CBIC aborda potencial da inteligência artificial e casos
práticos de
na construção civil durante última
reunião do ano de 2017

startups

Foto: Tereza Sa
Na última reunião deste ano da Comat/CBIC, realizada na sexta-feira (17/11), na sede do
Secovi-SP, em São Paulo, o presidente da Comat/CBIC, Dionyzio Klavdianos, apresentou
balanço das ações da comissão em 2017 e o status das que estão em andamento, com
destaque para os desdobramentos das previstas para o projeto de disseminação do BIM
(Building Information Modeling) em 2018, expostos pelo líder do projeto, Paulo Sanchez.
Foram aprovadas as propostas de agenda da comissão para 2018 e os temas para o 90º
Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), no âmbito da Comat: Inovações
Disruptiva / Startups, Lançamento da 22ª Edição do Prêmio CBIC de Inovação e
Sustentabilidade, Projeto para Foresight setorial e P&D Compartilhado, e Política e Fundos
para C, T & I, dia 17 de maio; e Projeto de Disseminação do BIM, Lançamento do Catálogo
de Normas Digital, Estudo Técnico para revisão da Norma de Desempenho, dia 18 de
maio. O projeto para Foresight setorial e P&D Compartilhado, parceria CBIC e Senai-DN,
foi apresentado pelo especialista de Desenvolvimento Industrial/ Unitec - Senai-DN, Luís
Gustavo Delmont. O objetivo é utilizar um processo sistemático para ver o futuro a longo
prazo, identificando as tecnologias genéricas emergentes e as áreas estratégicas de
pesquisa prováveis para o campo econômico e para os benefícios sociais na indústria da
construção. A primeira etapa do projeto será entregue durante o 90º Enic.
O professor da Unicamp, consultor de inovação tecnológica e mentor de startups, Antônio
Bordeaux Rego, apresentou o tema “Internet das coisas”, mostrando o potencial da

digitalização da indústria pela Arquitetura, como o monitoramento e reparo de
equipamentos; o gerenciamento de estoque e pedidos; a eficiência energética; a
segurança; e a avaliação de qualidade: “As 'estruturas inteligentes' que utilizam sensores
de vibração para testar a força e a confiabilidade de uma estrutura durante a fase de
construção podem detectar deficiências e, em seguida, corrigi-las antecipadamente”. Sobre
o empreendimento e seu entorno, o professor explanou as potencialidades para edifícios e
cidades inteligentes. Referente às ações de fomento na Indústria da Construção foi
apresentado o Pré-Projeto: Construção Fora da Caixa, parceria CBIC & Sebrae, pela
gerente de Negócios – Projetos CBIC, Geórgia Grace, seguido das oportunidades do
Sebrae no ecossistema de startups, apresentado pela coordenadora Nacional de Casa e
Construção Sebrae, Roberta Aviz, e da iniciativa do Secovi-SP, o MoviMente, visando a
integração entre startups e empresas do setor, pela Coordenadora adjunta do grupo de
Novos Empreendedores (NE) do Secovi-SP, Marcia Taques.
No último painel da reunião foram apresentados e debatidos casos práticos de startups na
construção civil: Molegolar – Habitação modular resiliente, pelo fundador e CEO, Saulo
Suassuna Filho; FCH Consultoria – Sistema de fixação para porcelanatos de grandes
formatos em fachadas, pela pesquisadora Kelly Paiva Inouye; Dron Drones - A tecnologia
dos drones na Construção Civil, pelo fundador e CEO, Márcio Galvão; Omni-electronica Sistemas de ventilação inteligente, pelo sócio-fundador, Arthur Aikawa; Inova House 3D Impressão 3D na Construção Civil, pela diretora de sistemas construtivos e materiais,
Bruna Figueiredo; Banheiro 360°, pelo sócio-fundador Rubens Benbassat. A reunião teve
transmissão ao vivo pelo Facebook. As palestras acima são integrantes do projeto:
Tendências, Melhorias de Gestão, Tecnologia e Inovação na Construção, iniciativa da CBIC
com o Senai Nacional. Clique aqui para acessar as apresentações.
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Ministério das Cidades define procedimentos para
enquadramento e seleção de propostas para o Pró-Transporte

Foto: PINIweb
A Instrução Normativa nº 41 do Ministério das Cidades, publicada hoje (20/11), no Diário
Oficial da União (DOU), estabelece procedimento específico de enquadramento e seleção
de propostas de operação de crédito para execução de ações destinadas ao setor privado,
apresentadas no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade
Urbana – Pró-Transporte, referente ao Orçamento Plurianual do FGTS 2017-2020.

O

objetivo é estabelecer procedimento específico para enquadramento, hierarquização,
seleção e contratação das propostas de operação de crédito para o setor privado,
conforme regulamentação do Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade
Urbana - PRÓ-TRANSPORTE.
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Ribeirão Preto recebe CANPAT Construção 2017/2018 no dia
23 de novembro

Na próxima quarta-feira (23/11), o SindusCon-SP, Seconci-SP, Ministério do Trabalho e a
Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) realizam o Seminário Regional
Edificar o Trabalho, que integra a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na
Indústria da Construção (CANPAT Construção 2017/2018). Com início às 8h e término às
16h, o evento será no auditório da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Ribeirão Preto (AEAARP), em Ribeirão Preto (SP), e contará com a correalização do Sesi
Nacional. Na parte da manhã (das 8h às 12h), destaque para o Painel 1 – Campanha
Nacional de Prevenção de Acidentes na Indústria da Construção – CANPAT Construção
2017/2018, com destaque para as seguintes participações:
- Divulgação de Produtos de Segurança e Saúde no Trabalho pela CBIC – a apresentação
será realizada pelo presidente da Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) da
CBIC, Fernando Guedes Ferreira Filho;
- Espaço para divulgação das ações do Sesi – a apresentação será realizada pela
Especialista Renata Rézio, da Unidade de Saúde e Segurança na Indústria (SESI/DN)
- Espaço para divulgação das ações do Seconci – a apresentação será realizada pelo vicepresidente do Seconci-SP, Haruo Ishikawa e pelo gerente regional Agnaldo Francisco da
Silva.
- Palestra Técnica do Ministério do Trabalho – a apresentação será realizada pelo auditor
fiscal do trabalho, José Almeida Martins de Jesus Júnior, da Secretaria de Inspeção do
Trabalho.
O Painel 2 (das 13h30 às 16h) será dedicado à Reforma Trabalhista e serão abordadas as
alterações nos contratos individuais de trabalho, as novas regras da negociação coletiva e
as expectativas sobre a transição e implementação da nova legislação trabalhista.
Participarão desse painel: Fernando Guedes Ferreira Filho (Presidente da Comissão de
Política de Relações Trabalhistas-CPRT/CBIC); Renato Vicente Romano Filho (Advogado
especialista na área trabalhista) e Sylvia Lorena Teixeira de Sousa (Gerente Executiva de
Relações

do

Trabalho

da

Confederação

Nacional

da

Indústria-CNI).

Inscrições

gratuitas clique aqui. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone (16) 36231340.
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Temas relevantes para o setor da construção estão na pauta
da próxima reunião da CTPP

Na 91ª Reunião Ordinária da Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), agendada
para os dias 21 e 22 de novembro, serão deliberadas temáticas de relevância para o setor
da construção, tais como alterações da NR 18, norma que trata das Condições e Meio
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, especificamente quanto a aprovação do
item 18.21 – Instalações Elétricas. A principal mudança prevista para esse item é quanto a
exigência de projeto elétrico elaborado por profissional legalmente habilitado. Essa
alteração é considerada relevante na medida em que impõe nova obrigação para atividade,
tornando obrigatório o respaldo de um profissional legalmente habilitado desde a fase de
projeto garantindo maior segurança ao empreendimento e aos trabalhadores, no que
concerne à especificação adequada dos materiais, dimensionamento compatível dos
circuitos, e principalmente pela eficiência de planejamento e execução das atividades.
Além disso, consta também da pauta a apresentação do texto final de revisão da NR 24 –
norma que regula as Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, que foi
bastante discutida pelos técnicos e empresários membros da CPRT/CBIC, que
manifestaram preocupação em relação a pontos de subjetividade constantes do texto que
poderão gerar impactos no setor da construção.
Tendo em vista a relevância dos temas que serão discutidos, os coordenadores da bancada
patronal do Comitê Permanente Nacional (CPN) foram convidados a participar da reunião
da CTPP, que contará com a participação da Engenheira de SST, Lígia Correa. As reuniões
ocorrerão em Brasília, no Ministério do Trabalho.
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Sinduscon Joinville realiza Rodada de Negócios no dia 22 de
novembro

O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Joinville e a Messe Brasil promovem no dia
22 de novembro, na Expoville, a Rodada de Negócios Intercon 2017. Das 8h às 18h,
fornecedores e representantes de empresas do setor de construção civil estarão reunidos
para trocar informações sobre produtos e serviços, estreitar relacionamentos, fechar
negócios e ampliar parcerias comerciais. As inscrições já estão abertas e as vagas são
limitadas.
A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 20 construtoras da região
participem do evento, interagindo com no mínimo 40 fornecedores de diferentes
segmentos. A cada rodada, o fornecedor terá até dez minutos para fazer sua apresentação
e a empresa ou construtora poderá contar com até dois compradores em cada uma das
mesas de negociação.
De acordo com o presidente do Sinduscon Joinville, Mario Cezar de Aguiar, essa é uma
excelente oportunidade para que as empresas do setor conheçam as novidades em
produtos e serviços para a construção civil e desenvolvam suas carteiras de fornecedores.
“A aproximação entre fornecedores e compradores é essencial, pois permite o
aprimoramento das estratégias de negociação das empresas com foco na melhoria de
custos, prazos, qualidade e produtividade”, comenta.
A participação na Rodada de Negócios da Construção Civil – Intercon 2017 é gratuita para
as empresas da construção civil habilitadas como compradoras, mas é necessário
confirmar a presença com antecedência. Já os fornecedores devem fazer a inscrição com a
Messe Brasil. Os interessados podem garantir seu lugar pelos telefones (47) 3451-3000 ou
(47) 99912-1813, com Rita de Cássia.

(Com informações do Sinduscon Joinville)
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Últimos dias para inscrição ao curso sobre inteligência de
mercado para o setor imobiliário, em Curitiba

Estão abertas até a próxima segunda-feira (20/11) as inscrições para o curso “Inteligência
de Mercado para o Setor Imobiliário: da escolha do terreno ao lançamento de sucesso”,
promovido pelo Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná
(Ademi-PR) e pela BRAIN Bureau de Inteligência Corporativa. O curso será nos dias 21 e
22 de novembro e 28 e 29 de novembro, das 17 às 21 horas, na sede administrativa do
Sinduscon-PR (Rua João Viana Seiler, 116 – Parolin), em Curitiba, e tem vagas limitadas.
O curso – ministrado pelo economista e sócio-diretor da BRAIN, Fábio Tadeu Araújo - é
destinado a gestores de construtoras, incorporadoras, empresas de consórcio e
imobiliárias, entre eles, gerentes, diretores e empresários, com atuação direta das áreas de
Novos Negócios, Incorporação/Desenvolvimento de Produto, Comercial e Marketing, além
de estudantes. A inscrição varia de R$ 500,00 a R$ 1.200,00 (incluindo apostila, coffee
break e certificado), com desconto para empresas com mais de um participante e pode ser
feita em https://goo.gl/wpyFZB, mesmo link para download gratuito da ementa.
Com carga horária de 16 horas, o conteúdo do curso será ministrado em quatro módulos
principais. O primeiro vai abordar o marketing imobiliário e o comportamento do
consumidor. O segundo vai tratar da viabilidade do terreno: análise vocacional, teste e
pesquisa de produto, desenvolvimento e características do produto imobiliário. No terceiro
módulo,

serão

abordadas

questões

relacionadas

à

precificação,

estratégias

de

comunicação, vendas e comercialização. O quarto módulo vai trazer informações sobre

pós-vendas e marketing de relacionamento.
O presidente da Ademi/PR, Jacirlei Soares Santos, diz que o curso cumpre uma premissa
da associação, que é a de contribuir para a qualificação dos profissionais do mercado
imobiliário no Paraná, atuais e futuros. “Nossa expectativa é aprimorar o desenvolvimento
de produtos imobiliários e o atendimento ao comprador pelas construtoras e
incorporadoras, bem como incluir os diferentes profissionais que participam da concepção
do empreendimento imobiliário ao processo, inclusive quanto à qualificação dos
fornecedores”, diz.
(Com informações da Ademi-PR)
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01 de dezembro
Oportunidades de Investimento em Operações Urbanas
Consorciadas
Horário: 10h às 15h30
Local: Sede do Sinduscon-BA
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