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CBIC DISCUTE NOVO PROGRAMA DE CONCESSÕES 
DE RODOVIAS COM O GOVERNO FEDERAL

REUNIÃO TÉCNICA NO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES ABORDOU A CONCESSÃO DA 
MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, PROJETO QUE PODE REAQUECER A CONSTRUÇÃO CIVIL

NOTÍCIAS

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) abriu diálogo institucional com o governo 
federal para conhecer a modelagem do programa 
que concederá a manutenção de parte das rodovias 
brasileiras à iniciativa privada. Esse tema foi aborda-
do pelo presidente da entidade, José Carlos Martins, 
durante reunião no Ministério dos Transportes, na 
última quinta-feira (14/09). Dirigentes e empresários 
da construção civil acompanham com atenção o 
desencadeamento de novos projetos nas modalidade 
de concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), 
instrumentos capazes de alavancar o investimento e 
reaquecer o setor, que continua registrando desem-
penho negativo. “Esse projeto é inovador e nossa 
expectativa é que mais empresas possam participar”, 
afirma Martins. “Nossas empresas estão preparadas”.

A delegação da CBIC, integrada pela enge-
nheira Denise Soares, gestora dos projetos de  
Infraestrutura da CBIC, foi recebida pelo secretário-

executivo da Pasta, Fernando Fortes; e pelo secretário 
de Fomento e Parcerias, Dino Antunes Dias Batista; 
responsáveis pela elaboração do programa. O 
governo federal discute a transferência da manutenção 
de parte da malha rodoviária à iniciativa privada, num 
aperfeiçoamento do programa CREMA. O projeto pode 
ser desencadeado ainda em 2017. A CBIC apresen-
tou aos técnicos sugestões para uma modelagem que 
amplie esse mercado e permita maior concorrência, 
com a entrada de empresas de diversos portes. Entre 
outras propostas, a entidade tem defendido uma nova 
modularização, com a oferta de lotes menores. 
Outra reunião técnica será feita futuramente. 
“Temos mobilizado especialistas de grande 
credibilidade para formular propostas nesse campo e 
esperamos que esses projetos tragam avanços”, diz o 
presidente da CBIC. Os assuntos tratados na reuniao 
tem interface com o projeto Melhoria da Competi-
tividade e Ampliação de Mercado na Infraestrutura, 
iniciativa da CBIC e do SENAI Nacional.

Diogo Moreira/A2 Fotografia
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CONSTRUÇÃO CIVIL DISCUTE AS OPERAÇÕES URBANAS 
CONSORCIADAS, ALTERNATIVA PARA PARCERIA 
ENTRE O PODER PÚBLICO E O SETOR PRIVADO

SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA CBIC DESENCADEIA DISSEMINAÇÃO DO INSTRUMENTO, 
COM VISTAS A ABRIR NOVOS FUNDINGS PARA EMPREENDIMENTOS DO SETOR
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A redução da capacidade de investimento dos 
governos nas esferas municipal, estadual e federal 
desencadeou um debate entre o poder público e a 
iniciativa privada para identificar novos mecanismos 
para financiar projetos construtivos destinados 
à melhoria da qualidade de vida da população, 
tais como obras estruturadoras ou habitações de 
interesse social (HIS). Esse tema uniu o Ministério 
das Cidades, a Caixa Econômica Federal e 
integrantes do Conselho Curador do FGTS no 
seminário Oportunidades de Investimentos em 
Operações Urbanas Consorciadas, evento promovi-
do pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC) nessa sexta-feira (15/09). Público superior 
a 120 empresários da construção e representantes 
do poder público do Nordeste, lotaram auditório da 

sede do Sinduscon-PE, organizador do evento 
correalizado com o SENAI Nacional. “No contexto 
que estamos vivendo, iniciativas como essa são 
prioritárias”, afirmou José Carlos Martins, presi-
dente da CBIC. ”A oportunidade é imensa, mas 
as empresas têm que estar preparadas. Todos 
têm que reaprender a trabalhar com essa nova 
realidade do País. O FGTS não será suficiente 
para atender a toda essa demanda”, frisou.

A Operação Urbana Consorciada é um instrumen-
to novo, que permite ao FGTS aportar recursos de 
forma inovadora para infraestrutura e habitação, 
em ações destinadas à melhorar a vida dos ci-
dadãos. Presidente do Sinduscon-PE, José Antô-
nio Alvarez de Lucas Simón, anfitrião do evento, 

Divulgação Sinduscon-PE

Seminário apresenta oportunidades de investimentos em Operações Urbanas Consorciadas
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destaca que o objetivo do encontro foi apresentar 
o modelo de negócio, as suas vantagens diante 
do atual cenário econômico, os possíveis fundings 
e os normativos que regulamentam esse tipo de 
operação. O seminário serviu, ainda, para 
apresentar exemplos de Operações Urbanas 
Consorciadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
como o Porto Maravilha. `Trata-se de uma nova 
modelagem, mais flexível do que as PPPs, que o 
poder público tem para alavancar investimentos, 
destaca José Antônio. 

Secretário-executivo do Conselho Curador do 
FGTS, Bolivar Tarragó Moura falou sobre a im-
portância, na conjuntura política e econômica atual 
do País, de construir uma modificação na atuação 
do FGTS. Ele destacou que “uma das principais 
dificuldades da atuação tradicional é fazer o 
recurso chegar à ponta”, o que torna necessário 
criar outros mecanismos de financiamento para 
empreendimentos imobiliários e de infraestrutura. 
Segundo Tarragó, a Operação Urbana Consorcia-
da (OUC) é um dos instrumentos disponíveis.

REVITALIZAÇÃO URBANA

Marcus Vinícius Rego, diretor do Departamento 
de Gestão de Risco e Reabilitação Urbana do 

Ministério das Cidades, destacou o instrumento 
de OUC como importante inciativa pública de 
realização conjunta com iniciativa privada, com 
viés importante de viabilização imobiliária, com 
revitalização urbana em geral, para atender aos 
interesses da coletividade. Ele reforçou a carac-
terística moderna do instrumento, cuja modelagem 
se aproxima de um consórcio, trazendo o uso do 
espírito de Parceria Público-Privada (PPP), o que 
torna possível trazer soluções para os problemas 
enfrentados pelas cidades.

O seminário Oportunidades de Investimentos 
em Operações Urbanas Consorciadas será 
levado a outras capitais brasileiras com po-
tencial para desenvolver operações dessa 
natureza. No Recife, a parte da manhã foi 
destinada à apresentação do conceito da OUC 
e seu arcabouço jurídico, detalhando o papel do 
Ministério das Cidades como gestor e da Caixa 
como agente operador. Também mereceram 
destaque premissas fundamentais do instrumento 
e um roteiro da operação como um todo. Na parte 
da tarde, os participantes conheceram, de forma 
detalhada, a modelagem financeira e estruturação 
de PPP para aplicação em OUCs. Também foram 
apresentados casos concretos de aplicação do 
instrumento.

Divulgação Sinduscon-PE Divulgação Sinduscon-PE

Mais de 120 pessoas lotaram evento para conhecer OUC Dirigentes da construção no Nordeste recebem o presidente da CBIC
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‘O FUTURO DA MINHA CIDADE’: WORKSHOP EM MANAUS 
DISCUTE TEMAS PARA CRIAÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS
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PARTICIPANTES LEVANTAM PROBLEMAS E OPORTUNIDADES DA CAPITAL
 MANAUARA EM ÁREAS COMO ECONOMIA E INFRAESTRUTURA

Mais de 100 pessoas participaram na manhã 

desta sexta-feira (15), em Manaus, do Workshop 

de Implantação do projeto O Futuro da Minha 

Cidade, realizado pela Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC), com a correalização 

do Sesi Nacional e patrocínio nacional da Caixa 

Econômica Federal. Durante o evento, foi feito um 

levantamento dos problemas e oportunidades 

da capital nas áreas de economia, infraestrutura, 

educação, entre outras. Os temas sugeridos fazem 

parte do início das discussões para a criação das 

câmaras técnicas que vão compor o Futuro da 

Minha Cidade local. 

A formalização das câmaras técnicas deve ocorrer 

no prazo de dois meses. De acordo com a consulto-

ra Marcia Santin, o ideal é que Manaus tenha entre 

quatro e seis câmaras. “Quanto mais câmaras técni-

cas, maior a equipe de apoio que essa governança 

precisa manter, porque todos são voluntários nas 

câmaras técnicas e alguém da equipe técnica pre-

cisa ajudar a coordenar para estar reabastecendo 

essas câmaras e avançar nos estudos”, explicou. 

O turismo está entre os temas indicados pelos 

participantes do Workshop para a composição das 

câmaras técnicas. A superintendente do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

Karla Bitar, afirmou que o órgão pode contribuir 

com melhorias para essa área na capital. “Todos 

Divulgação 

Consultor Silvio Barros durante o Workshop de implantação do projeto O Futuro da Minha Cidade, em Manaus.
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sabemos que o nosso Centro Histórico é um 

patrimônio cultural que pode ser muito mais explo-

rado pelo turismo. A questão da revitalização do 

Centro é importante para todos nós. Isso envolve 

muito a parte do desenvolvimento socioeconômico 

que foi muito comentado aqui. Já estamos estudan-

do isso junto à Prefeitura e temos urgência em fazer 

essa revitalização para trazermos um adensamento 

de habitações para o Centro com responsabilidade 

e com valorização do nosso patrimônio cultural”, 

ressaltou. 

Na avaliação do consultor Silvio Barros, o desen-

volvimento econômico faz parte da lista de temas 

essenciais para o planejamento de Manaus. 

“Chamou a atenção a maturidade das pessoas em 

compreenderem que o foco precisa ser dado nas 

atividades econômicas, aquilo que é capaz de gerar 

renda, gerar receita, gerar emprego porque todo o 

vigor econômico da cidade vai depender dessas 

atividades. Não adianta a gente ficar discutindo 

saúde, educação, transporte, se nós não tivermos 

recursos para pagar essa conta, e os recursos virão 

das atividades econômicas”, enfatizou. 

O Workshop contou a presença da sociedade local, 

de empresários e representantes de entidades e do 

poder público. “Eu julgo que esse evento foi muito 

rico porque juntou a experiência que os nossos 

dois consultores detêm com a disponibilidade das 

pessoas que vieram aqui. Formamos aqui vários 

temas, procuramos detalhar e, certamente, isso 

vai estruturar as câmaras técnicas”, destacou o 

presidente da Associação das Empresas do Merca-

do Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM), Romero 

Reis. 

Para o presidente do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), 

Frank do Carmo Souza, o engajamento nos eventos 

realizados até o momento indica que há sustentação 

para a implementação do projeto O Futuro da Minha 

Cidade em Manaus. “Estamos muito otimistas. Os 

depoimentos realizados aqui foram muito produtivos 

e já servem de balizador. Isso vai ser muito impor-

tante no desenvolvimento do projeto”, disse. 

 

O workshop fechou a fase de mobilização do pro-

jeto na capital do Amazonas. “A próxima fase será 

a de institucionalização, onde a gente vai pensar o 

modelo de governança e as formas de sustentação 

do projeto. Vamos adentrar um pouco mais na for-

Divulgação Divulgação 

Participantes do Workshop definem temas para criação de câmaras 
técnicas

Presidente do Sinduscon-AM, Frank do Carmo Souza
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mação das câmaras técnicas para abraçar essas 

temáticas que hoje foram priorizadas”, ressalta 

Marcia Santin. 

O FUTURO DA MINHA CIDADE

A implantação do projeto O Futuro da Minha Cidade 

em Manaus é uma iniciativa da Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC). Na capital, o 

projeto é coordenado pelo Sinduscon-AM e pela 

Ademi-AM. Entre as principais ações da iniciativa 

estão o fomento à cultura e inovação, promoção 

da segurança nos espaços públicos, planejamento 

em infraestrutura, melhorias no trânsito e aumento 

da transparência na gestão dos recursos públicos. 

Em junho deste ano, os consultores Silvio Barros 

e Marcia Santin visitaram mais de dez instituições 

públicas e privadas de Manaus, cujos represen-

tantes participaram do evento de apresentação 

do projeto que reuniu cerca de 130 pessoas, entre 

empresários e representantes de entidades religio-

sas.

 

O Futuro da Minha Cidade é inspirado no 

Conselho de Desenvolvimento Econômico de 

Maringá (Codem), criado em 1996 para repensar o 

modelo de desenvolvimento econômico da cidade 

de Maringá, no Paraná. Nos moldes do Codem, 

o Codese Manaus vai mobilizar a sociedade 

civil organizada – empresas e entidades – com o 

objetivo de organizar a capital do Amazonas para 

os próximos 20 anos. O projeto conta hoje com 19 

cidades integrantes: Aparecida de Goiânia (GO), 

Belém (PA), Brasília (DF), Cascavel (PR), Caxias 

do Sul (RS), Chapecó (SC), Goiânia (GO), Itapema 

(SC), Joinville (SC), Manaus (AM), Natal (RN), 

Porto Velho (RO), Santa Maria (RS), São Gonçalo 

do Amarante (CE), São Luís (MA), Teresina (PI), 

Uberlândia (MG), Vitória (ES) e Volta Redonda (RJ). 
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http://www.mobussconstrucao.com.br/?utm_source=cbic&utm_medium=cpe-mobuss-15-09
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SETOR DA CONSTRUÇÃO E SEBRAE VISLUMBRAM PARCERIA 
EM BUSCA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS PARA A CADEIA 
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STARTUPS, BIM, CAPACITAÇÃO DE TERCEIROS E NORMA DE DESEMPENHO SÃO ALGUNS DOS 
PROJETOS QUE PODERÃO SER TRABALHADOS PARA PROMOVER A COMPETITIVIDADE E O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS EMPREENDIMENTOS

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) estão firmando parceria em 
busca de melhores resultados para ações de 
interesses convergentes entre a cadeia produtiva 
do setor da construção e o -empreendedorismo. 
Os temas foram identificados em recente encontro 
entre os presidentes da CBIC, José Carlos Martins, 
e do Sebrae, Afif Domingos. “A ideia é inserir cada 
vez mais no setor o que há de mais inovador no 
mercado construtivo, exemplo das startups”, desta-
ca Martins.  

A princípio, segundo a coordenadora de projetos 
da CBIC, Geórgia Grace, as entidades trabalharão 
em torno dos seguintes temas de interesse co-
mum: BIM (Building Information Model), Startups, 
Ética e Compliance, Indicadores de Produtividade, 
Capacitação de Terceiros e Norma de Desempenho.  
“No caso do BIM, o desafio é expandir a implantação 
do convencimento de toda a cadeia produtiva para 

essa revolução, que vai mudar a forma de constru-
ir”, destaca Geórgia Grace. Já no que se refere às 
startups, segundo a coordenadora de projetos 
da CBIC, a ideia é inserir o setor também nesse 
universo. “Já temos desenhada a concepção de 
uma proposta de programa para chamar a atenção 
desse coletivo criativo das startups para os desafios 
e problemáticas do setor da construção”, informou. 

Sobre a capacitação, Geórgia Grace mencionou 
que o objetivo é trabalhar com dois projetos. O 
de Terceirização Responsável, sugerido pela 
presidente do Fórum de Ação Social e Cidadania 
(Fasc) da CBIC, Ana Claudia Gomes, focado nos 
parceiros do setor da construção, e no CBIC Jo-
vem, projeto para capacitação e coaching desses 
jovens e futuros dirigentes. 

O anúncio da parceria foi feito no último dia 12 
de setembro, durante a reunião do Conselho de 
Administração da CBIC, que contou com as 

PH Freitas/CBIC

Aguinaldo Dantas, do Sebrae, apresenta instrumentos de fomento durante reunião do Conselho de Administração da CBIC
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presenças de Roberta Aviz, coordenadora nacio-
nal de Casa e Construção do Sebrae, e Agnaldo 
de Almeida Dantas, da Unidade de Acesso à 
Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, ocasião 
em que foram apresentadas as ferramentas e as 
oportunidades disponíveis no Sebrae para o en-
cadeamento produtivo do setor da construção. 

OPORTUNIDADES PARA O SETOR 

Ao destacar as ações desenvolvidas pelo Sebrae 
que, atualmente, conta com 110 projetos em 26 
estados do País, beneficiando mais de 5 mil em-
presas e com um investimento previsto de R$ 68,6 
milhões em 2017 e 2018, Roberta Aviz mencionou 
as enormes oportunidades para a cadeia produtiva 
do setor e o desafio da entidade em incentivar 
essas inovações. 

Segundo Roberta, pesquisa realizada pela con-
sultoria da CB Insights identificou as 100 mais 
promissoras startups para a cadeia produtiva do 
setor da construção no mundo. “Foram agrupados 
os serviços que são fundamentais para o setor e 
identificadas as startups  que efetivamente podem 

colaborar, como as de softwares e aplicativos 
de gestão de projetos e de canteiro de obras; 
marketplaces para compartilhamento de equi-
pamentos, integração de mercados; gestão de 
estoques e fornecedores; tecnologia para design, 
plantas e projetos; gestão de riscos, compliance, 
saúde e segurança; drones: registro fotográfico, 
vigilância, mapeamento de terrenos; realidade 
aumentada; robótica para construção; dados e 
análises, e gestão financeira”, salientou.  

Além dos projetos já desenvolvidos pelo Sebrae 
Nacional, Agnaldo de Almeida Dantas apresen-
tou instrumentos de fomento para incentivar as 
inovações no setor. Citou o programa Sebrae Like 
a Boss, que estimula a formação de novas startups, 
fazendo com que elas cresçam e amadureçam 
tanto em soluções tecnológicas quanto em termos 
de negócios. Mencionou o Edital de inovação para 
a indústria do Sebrae – Senai, que contempla 
R$ 53,6 milhões para o desenvolvimento de proje-
tos inovadores em empresas industriais e startups 
de base tecnológica. Clique aqui para acessar a 
íntegra da apresentação dos representantes do 
Sebrae Nacional.

                        http://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/09/Casa_e_Construcao_SEBRAE.pdf
http://www.pasi.com.br/plus/modulos/conteudo/?tac=o-seguro-de-vida-oficial-da-construcao
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ENTREVISTA

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CMA) DA CBIC INCENTIVARÁ 
A ADOÇÃO DE MECANISMOS ECONÔMICOS E REGULATÓRIOS 

PARA ESTIMULAR A SUSTENTABILIDADE DO SETOR 
AÇÃO INTEGRA PRIORIDADES DO NOVO CICLO DE GESTÃO DA COMISSÃO, QUE TAMBÉM DARÁ CONTINUIDADE 

AOS TRABALHOS SOBRE OS TEMAS ÁGUA, ENERGIA, RESÍDUOS E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
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Atuar fortemente na discussão de mecanismos 

de incentivos econômicos e regulatórios que 

estimulem a sustentabilidade será uma das ações 

de atuação da Comissão de Meio Ambiente (CMA) 

da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

(CBIC) para o novo ciclo de trabalho, iniciado no 

último mês de julho. Em entrevista ao CBIC Mais, 

o presidente da CMA/CBIC, Nilson Sarti, destaca 

que a comissão também dará continuidade ao 

trabalho de disseminação de experiências e 

inovações, e de adequação do arcabouço regu-

latório sobre o tema gestão de recursos hídricos 

no setor. Informou que a comissão se fará presente 

no 8º Fórum Mundial da Água em 2018. Destacou 

também que a comissão pretende incentivar a 

adesão de novas localidades ao projeto O Futuro 

da Minha Cidade, além de acompanhar e avaliar o 

andamento dos projetos nas cidades integrantes.

Confira a seguir a íntegra da entrevista: 

CBIC MAIS: Quais são as prioridades da 

gestão da Comissão de Meio Ambiente (CMA) 

para este novo ciclo de atividades?

Nilson Sarti: Permanecerão os temas prioritários 

da Comissão: Água; Energia, Resíduos e Legis-

lação Ambiental, além da ênfase especial no tema 

de Cidades Sustentáveis. Entretanto, neste novo 

ciclo, teremos uma atuação forte na discussão 

sobre incentivos econômicos e regulatórios que 

estimulem a sustentabilidade.

 

CBIC MAIS: Quais temas terão maior ênfase 

na agenda da CMA no período?

N.S.: Além dos citados anteriormente, importante 

dar continuidade da disseminação e apoio técnico 

aos projetos voltados à sustentabilidade desen-

volvidos pelo setor da Indústria da Construção, 

oferecendo oportunidades de negócio, referências 

e modelos de boas práticas e divulgando a im-

portância da sustentabilidade na cadeia do setor 

da construção.

 

CBIC MAIS: Há cerca de três anos o País 

PH Freitas/CBIC
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vive uma crise hídrica, com falta de água e 

racionamento em muitos centros urbanos, 

inclusive Brasília. Como avalia esse tema e 

qual, na sua opinião, o desafio mais impor-

tante colocado para a construção civil nesse 

campo?

N.S.: Tendo o tema Água como prioritário em suas 

ações estratégicas em Sustentabilidade, a CBIC, 

com correalização do Senai, durante a vigência 

dos planos de trabalho anteriores, desenvolveu 

duas publicações que estabelecem diretrizes 

em torno do assunto, abordando o tema “Uso 

Eficiente da Água em Edifícios Residenciais”, con-

textualizando o setor da Indústria da Construção 

no cenário atual de escassez hídrica, discussão 

sobre a gestão da demanda e novo cenário pós 

COP 21, além de promover referenciais sobre a 

atuação de todos os envolvidos na gestão hídrica 

dos edifícios, sugerir ferramentas, implantação 

de sistemas e perspectivas de futuro em torno da 

vulnerabilidade hídrica em centros urbanos. 

 

CBIC MAIS: A Comissão planeja avançar nas 

ações voltadas à questão da Gestão de Re-

cursos Hídricos no setor da construção e/ou 

formar novas parcerias nessa área?

N.S.: Pretendemos dar continuidade às ações 

de disseminação de experiências e inovações, 

de adequação do arcabouço regulatório sobre 

o tema gestão de recursos hídricos no setor 

da Indústria da Construção e participar do 

Fórum Mundial da Água, uma oportunidade de 

estimular oportunidades de negócios, trazendo 

incentivos de investimentos em eficiência hídrica e 

acompanhar o trabalho da Comissão que está 

tratando da Norma Conservação Água em Edifi-

cações e Uso de Fontes Alternativas.

 

CBIC MAIS: O 8º Fórum Mundial da Água, que 

reunirá os principais atores sobre o tema, 

será realizado em 2018 na capital federal. 

Qual a expectativa da CMA para o evento e 

como planeja participar? 

N.S.: A proposta para sediar o 8º Fórum Mundial 

da Água no Brasil em 2018 apresentou, entre 

outras vantagens, o fato de ser a oportunidade do 

Conselho Mundial da Água realizar, pela primeira 

vez, um Fórum no Hemisfério Sul, envolvendo 

todo um continente. A responsabilidade não é 

apenas realizar um Fórum no Brasil, mas na 

América Latina. Representa uma oportunidade 

única de apresentar nossas demandas e boas 

práticas já desenvolvidas pelo setor e estimular 

oportunidades de negócios, trazendo incentivos 

de investimentos em eficiência hídrica.

 

CBIC MAIS: Como a CMA avalia os resultados 

obtidos até o momento com o projeto “O 

Futuro da Minha Cidade” e quais as próximas 

ações?

N.S.: Neste primeiro semestre de 2017, 19 ci-

dades estão integradas ao projeto e continuamos 

entusiasmados com os avanços do projeto, como 

o trabalho sendo desenvolvido em Goiânia, Volta 

Redonda, Uberlândia, entre outros. A intenção da 

CBIC, neste novo ciclo de ações é incentivar a 

adesão de novas localidades além de acompanhar 

e avaliar o andamento dos projetos nas cidades 

integrantes do projeto.

 

CBIC MAIS: O Brasil tem o compromisso de 
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diminuir 43% de suas emissões de gases de 

efeito estufa até 2030. A CBIC lançou neste 

ano a publicação “Energia nas construções: 

uma contribuição do setor à redução de 

emissões e de uso de fontes renováveis de 

energia”. Há perspectiva de novas publi-

cações da Comissão sobre o tema?

N.S.: A CMA, principalmente através de suas en-

tidades filiadas e eventos realizados em parceria 

com diversas instituições que desenvolvem ações 

em prol da sustentabilidade e meio ambiente, 

vem disseminando modelos de boas práticas 

nas temáticas citadas anteriormente.  Alguns 

exemplos desta iniciativa consolidaram-se em 

publicações, como o Guia de Boas Práticas em 

Sustentabilidade, Guia de Orientação para o 

Licenciamento Ambiental, Mapeamento de Incen-

tivos Econômicos para a Construção Sustentável 

e o Guia de Compra Responsável, além das duas 

publicações lançadas nos dois últimos anos sobre 

Recursos Hídricos e Energias Renováveis. Vamos 

concentrar, nesta próxima etapa, na disseminação 

dos estudos desenvolvidos.

 

CBIC MAIS: Qual a importância do trabalho 

da CMA/CBIC para o desenvolvimento das 

empresas do setor da construção e, conse-

quentemente, do País?

N.S.: Importante levar em consideração no 

cenário atual brasileiro onde em momentos de 

crise econômica a sustentabilidade seja aplicada 

na estratégia do negócio, onde diferenciais das 

empresas que inserem o tema no core business e 

o trabalham de forma transversal à gestão, além 

de estimular o desenvolvimento de inovações 

sustentáveis, onde a concepção de produtos 

e serviços com atributos socioambientais para 

converter desafios de mercado em oportunidades 

de negócio. E tais diretrizes terão efetividade 

através da identificação de indicadores de retorno 

financeiro efetivamente positivos – a médio e/ou 

longo prazo.

CBIC MAIS: Com relação à parceria com 

o IFC/Banco Mundial, o que podemos es-

perar de ações em conjunto entre as duas 

instituições?

N.S.: Recentemente assinamos um importante 

memorando de entendimento com o Banco 

Mundial, onde fortaleceremos a disseminação 

do tema construção sustentável, através das 

discussões preliminares entre a CBIC e a 

IFC relacionadas com um lançamento de um 

possível Programa EDGE Brasil, um novo sistema 

de avaliação de sustentabilidade para edifícios 

residenciais e comerciais. Em breve iremos divul-

gar o calendário de três capacitações que iremos 

realizar nas cidades de São Paulo, Fortaleza e 

Rio de Janeiro. A capacitação terá como principal 

objetivo possibilitar incorporadoras e construto-

ras a rapidamente avaliar e comparar os custos 

estimados de estratégias de projeto que visam 

reduções no uso de energia, uso de água e en-

ergia embutida nos materiais. Uma inovação da 

International Finance Corporation (IFC), em parceria 

com a CBIC, apresentará às entidades a ferramenta 

EDGE, simplificada e de ágil transformação do mer-

cado de massa que permitirá o Brasil — e outros 

mercados emergentes ao redor do mundo — além 

de aumentar o estoque de edifícios eficientes de 

maneira rápida, simples e acessível.
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EXPEDIENTE:
Presidente da CBIC: José Carlos Martins
Equipe de Comunicação:
Doca de Oliveira – coordenacao.comunicacao@cbic.org.br 
Ana Rita de Holanda – jornalista@cbic.org.br
Sandra Bezerra – comunica@cbic.org.br
Paulo Henrique Freitas de Paula – arte@cbic.org.br
Carmen Cunha - redacao@cbic.org.br

Vando Barbosa - Coordenador de Marketing - marketing@cbic.org.br
Projeto Gráfico: Radiola
Diagramação: Paulo Henrique Freitas de Paula
Telefone: (61) 3327-1013

AGENDA

18 a 22 de setembro
2º CONGRESSO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO 

CONCRETO ONLINE
 

CLIQUE AQUI

20 de setembro
EVENTO: REUNIÃO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

DE NORMAS TÉCNICAS DA COMAT
Horário: 14h às 17h

Local: Sede da Ademi-DF - SCIA, Quadra 11, Conjunto 
02, Lote B, Zona Industrial

21 de setembro
EVENTO: REUNIÃO DA COMAT

Horário: 10h30 às 16h
Local: Sede da Ademi-DF - SCIA, Quadra 11, Conjunto 02, 

Lote B, Zona Industrial

20 de setembro
EVENTO: REUNIÃO DO FASC VIA LINK

Horário: 14h30 às 15h30
Local: Sede da CBIC

20 de setembro
19º SEMINÁRIO TECNOLOGIA DE ESTRUTURAS: 

PROJETO E PRODUÇÃO COM FOCO NA 
RACIONALIZAÇÃO E QUALIDADE 

Horário: 14h às 18h30
Local: Centro Brasileiro Britânico, Rua Ferreira de 

Araújo, nº 741 - Pinheiros, São Paulo.

CLIQUE AQUI

03 de outubro
WORKSHOP TÉCNICO: ÁREAS CONTAMINADAS 

REGIONAIS SINDUSCON-SP 
Local: Santos – São Paulo
Informações pelo email:

 cerimonial@sindusconsp.com.br

CBIC DADOS
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Descrição
Agosto (1.000 ton)

Variação %
Janeiro-agosto (1.000 ton.)

Var. %
2016 2017 2016 2017

Venda mercado 
interno

5.041 4.996 -0,9 38.820 35.701 -8,0

% de agosto/17 
comparado 
a julho/17

% de agosto/17 
comparado 
a agosto/16

Acumulado 
no ano

Acumulado 12 
meses (móvel)

Faturamento 
deflacionado

6,2% -2,9% -6,1% -7,8%

Venda de cimento (dados preliminares)

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC).      

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

Faturamento deflacionado 
das indústrias de materiais de construção

http://www.conatcon.com.br/
http://www.sindusconsp.com.br/acontece/19o-seminario-tecnologia-de-estruturas-projeto-e-producao-com-foco-na-racionalizacao-e-qualidade/

