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A RETOMADA DO SETOR HABITACIONAL PASSA PELO FGTS
                                      

A expansão do acesso à habitação no Brasil de-
pende fundamentalmente do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). Sem ele, reduz-se o 
funding que dá lastro à oferta de crédito pelos agen-
tes financeiros e, consequentemente, boa parte da 
demanda solvável que necessita de taxas de juros 
reduzidas para conseguir acessar o financiamento 
de longo prazo. Por este motivo, compreender o 
FGTS – seu potencial e performance – é tão im-
portante. Apresentamos aqui alguns destaques de 

um estudo atualmente em desenvolvimento.

O significativo volume de recursos, R$ 486 bilhões 
em ativos totais, é superado apenas pela poupança, 
com R$ 539,5bi. A captação compulsória a uma 
taxa anual de 3% + TR e a consolidação desses 
depósitos em fundo único, capaz de realizar inves-
timentos, auferir renda e internalizá-la, constituem 
diferenciais de suma importância para a alavan-
cagem do crédito acessível a famílias de menor 
renda.

O crescimento da carteira de crédito habitacional 
do FGTS na última década foi surpreendente, 
quase triplicando de tamanho, em termos reais, 
entre 2007 e 2017. Em 2002, essa carteira 
correspondia a apenas 18% dos ativos totais do Fun-
do e em 2017 passa a equivaler a 55%, em linha com 
o que aconteceu também com o Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE). Ademais, no caso 
do FGTS, esse crescimento veio acompanhado de 
uma focalização na baixa renda, ampliando o acesso 
ao crédito para famílias antes excluídas.

Graças a sucessivos resultados positivos, um total 
de R$ 134,9 bi em lucros auferidos entre 2002 e 
2016, seu Patrimônio Líquido apresentou cresci-
mento real de 304%, nesse período, fechando 
naquele ano em pouco mais de R$ 98 bilhões. 

ARTIGO DO ESPECIALISTA

Claudia Magalhães Eloy, da Magalhães & Eloy Consultoria e Assessoria, é doutora em Arquitetura e Planejamen-
to Urbano, mestre em Administração – Gestão Pública, e está finalizando estudo sobre o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), a pedido da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CII/
CBIC). O estudo será apresentado pela autora no dia 17 de maio, durante painel da CII/CBIC, no 90º Encontro Nacional da 
Indústria da Construção (Enic), que terá como grande tema Informação & Estratégia, composto por dois painéis: Recursos 
para financiamento e Incorporação Imobiliária – Tendências e Novos Produtos. Cláudia Eloy será um das palestrantes do 
primeiro painel da tarde, confira artigo dela sobre o tema.

  1 Posição de setembro de 2017. Fontes: Banco Central e balancete do FGTS
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Contribuíram para esses resultados as receitas 
produzidas pela carteira de empréstimos para 
saneamento, infraestrutura urbana e habitação, 
que totalizaram R$ 186 bi no período. Entre 
2012 e setembro 2017, somente a carteira de 
crédito habitacional somou receitas líquidas 
para o Fundo (deduzidos os subsídios diretos 
e indiretos concedidos) de R$ 11,8 bilhões, 
correspondendo a 14% do resultado produzido 
no período. Ou seja, além de constituir objetivo 
social e a despeito dos subsídios, a concessão 
de empréstimos é rentável para o Fundo.

Por fazer parte, compulsoriamente, dos contra-
tos de trabalho celetistas, o FGTS exibe impres-
sionante potencial de arrecadação que somou, 
aproximadamente, R$1,5 trilhão recolhido em 
contas vinculadas desde 2002. Entre 2002 e 
2014, o volume arrecadado anualmente apresen-
tou crescimento real de 135%, enquanto o saldo 
nas contas vinculadas, de 88%. Porém no final 
de 2016, após 2 anos de recessão econômica 
e escalada do desemprego, observou-se uma 
queda real de 3,3% na arrecadação e de 5,2% 
no saldo das contas vinculadas.

Em 2017, a arrecadação líquida fechou negativa 
pela primeira vez na série estudada, com um 
déficit de R$ 52,1 bi, se considerados os R$49,5 
bi excepcionalmente sacados de contas inativas. 

Em setembro de 2017, já se verifica queda real 
do total de ativos de 6,5% em relação a dezem-
bro de 2016, e uma redução de 9% na carteira 
de títulos e valores mobiliários. Esta última 
adquire maior relevância em face à queda da 
taxa Selic e de indícios de problemas nos fun-
dos de investimento. Esses movimentos podem 
exercer pressão para elevação das margens nos 
empréstimos ou reduzir o fôlego para concessão 
de subsídios. Por fim, o orçamento efetivamente 
aplicado em financiamentos habitacionais 
ao longo de 2017 fechou em pouco mais de 
R$ 48 bilhões, retornando, em valores constan-
tes, ao patamar de 2012.

O momento é de retomada do crescimento 
econômico, com perspectivas de manutenção da 
inflação em torno da meta, queda dos juros no 
crédito em geral e recuperação dos empregos. 
Não obstante, alterações já efetuadas na regula-
mentação do Fundo – liberação dos saques das 
contas inativas e distribuição de 50% dos lucros 
–; a introdução, pela reforma trabalhista, de nova 
modalidade de demissão por acordo com direito 
à saque; e, ainda, a trajetória de diversificação 
das aplicações em títulos e valores mobiliários, 
notadamente o Fundo de Investimento do 
FGTS (FI-FGTS) e o significativo crescimento 
das aquisições de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários, constituem fatores com potencial 
para comprometer o desempenho do FGTS no 
financiamento habitacional.

A importância estratégica do FGTS para a habi-
tação não deve ser subestimada. Tampouco 
é razoável superestimar o seu potencial a fim 
de acomodar tantos e tão diversos interesses. 
Analisar e reposicionar o FGTS é tarefa que se 
impõe como necessária e urgente neste momen-
to, para que se possa seguir ampliando o acesso 
à habitação de maneira sustentável.

Fonte dos dados: Demonstrações Financeiras do FGTS. Elaboração própria
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  2 Em dezembro/2016, os ativos do FGTS somavam R$ 520,2 bilhões (deflação pelo IPCA), reduzidos, em setembro/2017, para R$ 486,2 bilhões. 
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CONGRESSO OUVE SETOR DA CONSTRUÇÃO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES 

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
CBIC APRESENTOU AS DEMANDAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
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Michel Jesus - Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional reformulará o marco legal 
das licitações – PL 1292/1995 e apensados – e 
tem ouvido as considerações de diversos setores 
em audiências públicas, a fim de obter subsídios 
para o trabalho. Nesta última semana, a Comissão 
Especial da Lei de Licitações, da Câmara dos 
Deputados, convidou a Câmara Brasileira da In-
dústria da Construção (CBIC) e outras entidades 
do setor de infraestrutura a apresentarem suas 
demandas e sugestões relativas à proposição. 
A comissão é presidida pelo deputado Augusto 
Coutinho (SD/PE) e o relator da matéria é o depu-
tado João Arruda (PMDB/PR).

O Projeto de Lei nº 1.292, de 1995, institui normas 
para licitações e contratos da Administração Públi-
ca. Dentre os apensados, o foco da discussão é 
o PL 6814/2017, recentemente aprovado pelo 
Senado Federal, o qual revoga a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993; a Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002; e dispositivos da Lei nº 12.462, de 4 
de agosto de 2011.

O trabalho da comissão é considerado de extrema 
importância para João Arruda, já que a norma geral 
a ser definida impactará todas as futuras licitações 
e contratações públicas. De acordo com o deputa-
do, a nova lei de licitações precisará garantir mais 
transparência e eficiência, bem como contribuir 
para a redução da burocracia e da corrupção. “Se 
conseguirmos alcançar esses objetivos, vamos 
contribuir para a melhoria das políticas públicas”, 
salientou. Obras atrasadas ou paralisadas são 
alguns dos graves prejuízos causados pela atual 
legislação.

Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da 
Comissão de Infraestrutura (COP) da CBIC, 
representou a entidade e o setor da construção 
civil na audiência pública realizada na tarde da 

Audiência pública sobre a nova lei de licitações, na Câmara dos Deputados, reuniu entidades do setor de infraestrutura, dentre elas a CBIC



www.cbic.org.br 4

Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da Comissão de Infraestrutura (COP/CBIC), 
apresenta as demandas do setor da construção

Michel Jesus - Câmara dos Deputados

quarta-feira (4). Diferente de outras ocasiões, 
quando houve grande demanda por obras de in-
fraestrutura e foi criado o Regime Diferenciado de 
Contratações (RDC), segundo Lima Jorge, agora 
não há pressão de demanda no mercado, o que 
permite à comissão elaborar sem urgência – com 
tempo e a partir de discussões produtivas – “um 
projeto de tamanha magnitude e importância”. O 
representante da CBIC também solicitou que a 
Casa resista a algumas “tentações” que possam 
surgir na tentativa de construir políticas públicas 
através da lei de licitações, como a obrigatorie-
dade de contratação de mão de obra de egressos 
do sistema prisional. “Não é para isso que ela se 
presta”, lembrou.

Antes de expor a análise sobre o PL 6814/17, 
Lima Jorge destacou dois princípios que funda-
mentaram as considerações da CBIC: simetria no 
regime de contratos e maior segurança jurídica 
nos processos licitatórios. Sobre o primeiro, foi dito 
que o projeto deve estabelecer um real equilíbrio 
entre responsabilidades e deveres de contratantes 
e contratados. “O excesso de prerrogativas na 
mão da Administração Pública abre oportunidade 
para ilícitos, além de aumentar os custos da 
construção”, afirmou. Quanto ao segundo princípio, 
o presidente da COP disse: “Aprimorar a forma de 
contratar projetos, reduzir o campo de imprevisões 
na execução contratual, definir com maior clareza 
as questões sobre orçamentos, pagamentos, 
medições, reajustes e reequilíbrio de contratos – 
este é um conjunto de ações que gera muito maior 
segurança jurídica para ambas as partes”.

Problemas de técnica legislativa também foram 
citados como um empecilho para a construção 
de um bom projeto, de acordo com Lima Jorge, 
que se comprometeu a entregar à comissão um 
conjunto de sugestões apoiadas na estrutura da 
Lei 8666/93. A iniciativa integra o projeto “Melhoria 
da competitividade e ampliação de mercado na 
infraestrutura” da COP/CBIC, em correalização 
com o Senai Nacional.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PL 6814/17

O presidente da COP/CBIC apresentou aos con-
gressistas os principais pontos de relevância no 
PL 6814/17 para a construção civil. Para começar, 
Lima Jorge apontou que o projeto de lei induz que 
o licenciamento ambiental seja de responsabili-
dade da empresa contratada, “um grave erro”. A 
sugestão é que a obtenção da licença ambiental 
seja prévia ao edital e que a licença de instalação 
já conste na ordem de serviço. “Isto supriria uma 
lacuna que tem gerado inúmeros casos de atrasos 
e paralisação de contratos. A Administração Públi-
ca tem mais competência e rapidez para resolver 
esse problema”, disse.

Quanto aos Procedimentos de Manifestação de 
Interesse (PMIs) – um mecanismo que tem sido 
usado “com relativo sucesso” nas concessões e 
parcerias público-privadas (PPPs) –, foi declara-
do que este não deve ser aplicado em obras 
ordinárias, retirando, assim, uma atribuição da 
Administração Pública. O representante da CBIC 
indicou que é preciso ajustar a distribuição de 
papéis e atribuições. Além disso, há o risco de 
“nascer um problema, que existe nas concessões 
e PPPs, chamado de ‘captura’. Aquele que faz 
manifestação de interesse sai na frente, com mais 
informações e acaba um pouco com o processo 
de isonomia”.

A melhoria na contratação dos projetos também foi 
destacada como uma ação que evitaria uma série 
de problemas e disputas. A CBIC defende que as 
licitações sejam sempre por “melhor técnica” ou 
“melhor técnica e preço”, tendo o primeiro critério, 
no mínimo, 70% de peso; e que o julgamento das 
propostas técnicas ocorra por meio de critérios 
consistentes. “Demonstração de conhecimento 
técnico do objeto, das características e soluções 
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da obra, de metodologias e programas de tra-
balho, da organização e qualificação das equipes, 
da relação dos produtos a serem entregues – esta 
é a forma correta de julgar”, afirmou Lima Jorge.

Orçamentos realistas são outra necessidade para 
boas contratações. A Administração Pública deve 
considerar especificidades locais ou de projeto na 
elaboração dos orçamentos. O próprio Tribunal de 
Contas da União (TCU), em uma cartilha elabora-
da com a CBIC – "Diálogo CBIC-TCU" (2014) –, 
concorda que “cada orçamento é único, em função 
das particularidades das obras, diversidades 
de canteiros, métodos executivos, localização, 
características das construtoras e disposições 
contratuais”.

Foi reiterada ainda a não aplicabilidade do pregão 
ou de fases de lances para obras e serviços de 
engenharia, posto que “não são bens de pratelei-
ra”. De acordo com Lima Jorge, “é um desvio de 
finalidade. Não se trata de valor de obra (até R$ 
150 mil). O pregão não é o instrumento apropriado 
para essas licitações”.

Em relação à “garantia de proposta”, a CBIC 
acredita que ela é boa e faz com que as empresas 
honrem os compromissos assumidos, mas não vê 
sentido em elevar o valor. Como ela já apresenta 
bons resultados na lei atual, deve ser mantida em 
1%. Já a “garantia de performance” deveria ser 
exigida para todas as obras, segundo o posiciona-
mento da entidade. O presidente da COP sinaliza, 
no entanto, que o seguro garantia não resolverá 
todos os problemas: “Ele tem uma finalidade e 
cobertura específicas. Matriz de Risco, bons pro-
jetos e classificação de exequibilidade de projetos, 
evitando o ‘mergulho’ de propostas, assegurariam 
uma boa performance dos contratos. Seguro alto 
não vai resolver isso”. A defesa é que a garantia 
de performance seja de 5% para obras ordinárias, 
podendo ir até 10% em obras de maior vulto.

A própria Matriz de Alocação de Riscos, no atual 
PL em discussão, é obrigatória apenas para obras 
de grande vulto. O setor da construção civil solicita 
que a regra seja geral para todas as licitações, in-
dependente do porte da obra – e, justificadamente, 
a não aplicação. “É um dos instrumentos mais 
eficazes para evitar disputas judiciais, porque pre-

viamente estabelece de quem são as obrigações”, 
comentou Lima Jorge.

Exigência da comprovação de experiência técnica 
por meio de certidões e atestados, inclusive quan-
titativa; detalhamento da disciplina dos reajustes; 
inclusão de uma regulação específica sobre o 
processamento de medições; e melhores prazos 
e critérios para resposta das empresas quanto 
ao reequilíbrio econômico-financeiro foram outras 
demandas feitas aos deputados.

O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da 
Construção Pesada (Sinicon), Evaristo Camelo, 
mostrou satisfação ao ouvir o posicionamento 
setorial da CBIC, “que é bastante convergente com 
o pensamento de todas as entidades na audiên-
cia, pois solicita o aprimoramento do projeto em 
discussão, no sentido de promover maior plane-
jamento das obras de engenharia no País e maior 
segurança jurídica”. Emir Cadar Filho, presidente 
da Associação Brasileira dos Sindicatos e Asso-
ciações de Classe de Infraestrutura (Brasinfra) e 
vice-presidente da CBIC, também ressaltou as 
similaridades entre as demandas apresentadas, o 
que “mostra como o setor está alinhado e afinado”. 
Além dessas entidades, participaram da reunião o 
Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e 
Engenharia Consultiva (Sinaenco) e a Associação 
Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

TRABALHO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ao final das audiências públicas, o Congresso Na-
cional terá ouvido profissionais da área de controle 

Licenciamento ambiental prévio, exigência da Matriz de Alocação de Riscos e 
não aplicabilidade do pregão foram alguns dos temas discutidos na audiência 
da última quarta-feira (4)

Michel Jesus - Câmara dos Deputados
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no setor público, especialistas, representantes da 
sociedade civil e do setor privado. Em março, a 
comissão recebeu representantes do setor público 
– como o Ministério do Planejamento, o Departa-
mento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) e o Conselho Nacional de Secretários de 
Administração (Consad) – na área de gestão, os 
quais defenderam a aprovação da proposta ainda 
neste ano e consideraram a legislação atual como 
ultrapassada e ineficaz no combate à corrupção.

Na segunda audiência da comissão, foi a vez 
dos representantes de órgãos de controle, como 
o TCU, o Ministério Público Federal (MPF) e a 
Controladoria-Geral da União (CGU). Na ocasião, 
o MPF propôs que a nova lei de licitações torne 
o superfaturamento de compras públicas um 
crime específico, incorporando as definições de 
superfaturamento e sobrepreço presentes na Lei 
de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303/16); 
e o CGU sugeriu a criação de um portal nacional 
de licitações, englobando os certames realizados 
por todos os órgãos públicos do País.

Na última terça-feira, foram ouvidos os repre-
sentantes do mercado de seguros – dentre eles, 

a Confederação Nacional das Seguradoras 
(CNseg), a Federação Nacional de Seguros 
Gerais (FenSeg) e a Federação Nacional dos 
Corretores de Seguros Privados e de Resseguros 
(Fenacor) –, que defenderam ajustes no projeto, 
que amplia o nível de cobertura do seguro para 
obras públicas. Entre as sugestões apresentadas 
está a retirada dos dispositivos que obrigam as 
seguradoras a fiscalizar a execução dos contratos 
e realizar auditoria técnica e contábil.

Já para a próxima audiência pública, no dia 10 de 
abril, foram convidados representantes do setor 
industrial, comercial e da área de serviços. Dentre 
os presentes estarão a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a Confederação Nacional de 
Serviços (CNS) e a Associação Brasileira de Con-
sultores de Engenharia (ABCE).

O deputado João Arruda pretende apresentar 
uma versão preliminar do seu parecer até 15/05. 
O relator espera que a votação final do texto, no 
Plenário da Câmara, aconteça até o final de maio. 
O prazo deve-se ao receio de que as atividades 
parlamentares sejam prejudicadas, a partir de 
junho, por causa das campanhas eleitorais.

http://cbic.org.br/enic
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INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO E ACADEMIA ESTREITAM LAÇOS E REVISITAM ESTUDO PARA UMA POLÍTICA 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO DURANTE O 90º ENIC 

Divulgação

PAINEL ESPECÍFICO DO ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
SOBRE O TEMA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DA ANTAC

Como resultado da profícua parceria entre a 

academia e o setor produtivo, a Associação 

Nacional de Tecnologia do Ambiente Construí-

do (Antac) e a Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CBIC), com apoio do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Na-

cional), apresentarão no próximo mês de maio 

aos participantes do 90º Encontro Nacional da 

Indústria da Construção (Enic), em Florianópo-

lis/SC, a atualização do estudo Estratégias para 

a formulação de Política de Ciência, Tecnologia 

e Inovação para a indústria da Construção Civil. 

Desde o lançamento da publicação, em 2013, até 

a atualidade, ações estratégicas foram iniciadas 

e trouxeram avanços para a indústria. No entan-

to, avaliação das entidades envolvidas identifi-

cou ações que foram parcialmente implantadas 

e outras pouco aprofundadas, somando-se com 

o cenário político que passou por significativas 

alterações. Culminando-se assim, na decisão 

de atualização das proposições que foi realiza-

da no último mês de março, em Brasília, durante 

Workshop de Priorização e Desdobramento das 

Estratégias para a Formulação de Política de 

C,T&I para o setor. O evento foi coordenado 

pelo presidente da Comissão de Materiais, 

Tecnologia, Qualidade e Produtividade (Comat) 

da CBIC, Dionyzio Klavdianos, e contou com a 

participação de representantes do setor produti-

vo e da Antac. O resultado será apresentado no 

próximo mês de maio, durante o 90º Encontro 

Nacional da Indústria da Construção (Enic), em 

Florianópolis/SC.

https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Estrategias_para_a_formulacao_de_Politica_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_para_a_industria_da_Construcao_Civil_2013.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Estrategias_para_a_formulacao_de_Politica_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_para_a_industria_da_Construcao_Civil_2013.pdf
https://cbic.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Estrategias_para_a_formulacao_de_Politica_de_Ciencia_Tecnologia_e_Inovacao_para_a_industria_da_Construcao_Civil_2013.pdf
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“A aproximação entre a academia e a indústria é 

salutar para todos, porque tem a visão dos dois 

lados”, diz o professor Barros Neto, presidente da 

Antac. A ideia, segundo ele, era adequar à política 

uma visão mais objetiva, com a clara definição de 

ações que poderiam ser executadas, priorizando o 

aproveitamento de pesquisas que já estão sendo 

desenvolvidas a fim de disseminá-las por todo o 

País. “Uma das ações previstas é fazer um levan-

tamento do que pode ser disseminado em outras 

localidades a fim de ter um banco com pesquisas 

e assuntos que já estão em debate e que podem 

interessar à indústria”, aponta. Além da revisão 

dos principais tópicos do trabalho anterior, foram 

estabelecidas ações de curto, médio e longo 

prazo, e sugeridas algumas possibilidades de par-

cerias entre academia e construtores, assim como 

projetos em conjunto. Dentre as ações futuras, 

estão o estímulo a cursos de educação à distância 

(EaD) e a realização de um workshop “Construção 

4.0” no segundo semestre deste ano.

“A reavaliação da política de C,T&I era necessária 

dada a evolução rápida por que passa o mundo, 

especialmente nos últimos anos. A construção civil 

não pode ficar atrás e as transformações só serão 

efetivas se houver interação entre a academia 

(Antac) e o setor produtivo da construção”, destaca 

Dionyzio Klavdianos, presidente da Comat/CBIC. 

“É de extrema importância esse trabalho para o 

setor e fundamental o papel da CBIC, que con-

seguiu reunir pessoas especializadas e traduzir 

esse conhecimento, que é muito acadêmico, para 

a aplicação direta na construção civil”, destaca a 

arquiteta Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, 

convidada para participar do workshop, reforçando 

que se trata de uma efetiva prestação de serviços 

às construtoras.

“O evento foi muito bom, porque agora temos 

mais do que um plano de ação ou uma agenda 

de pesquisa, temos uma estratégia para fazer 

as coisas acontecerem”, destacou o professor 

Vanderley Jonh, da Escola Politécnica da USP e 

coordenador da Unidade Emprapii de Materiais 

para a Construção Ecoeficiente. “Foi desenvolvida 

uma metodologia para transformar a agenda em 

um plano de ação, onde a CBIC e suas associadas 

vão identificar as necessidades e os acadêmicos 

vão ajudar sobre temas concretos”, completa.

A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para 

a Indústria da Construção apresentará os desafios 

Professor Barros Neto, presidente da Antac Dionyzio Klavdianos, presidente da Comat/CBIC

Divulgação PH Freitas/CBIC
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de implantação para os eixos de desenvolvimento 

Produtividade, Desempenho, Sustentabilidade e 

Construção 4.0, com abordagens sobre gestão, 

materiais e componentes, processos construtivos 

e integração digital, que destacará a importância 

da disseminação da cultura de Construção 4.0 e 

ligará as demandas atuais do setor com o conteúdo 

do trabalho anterior. A ação está contida no projeto 

“Tendências e Melhorias de Gestão, Tecnologia e 

Inovação na Construção”, uma iniciativa da CBIC 

e do Senai Nacional.

O tema será apresentado pelo professor Barros 

Neto no dia 17 de maio, das 14h45 às 15h15, 

em painel da Comat/CBIC sobre Política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Indústria 

da Construção, durante o 90º Encontro Nacional 

da Indústria da Construção (Enic), no Centro de 

Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira, 

em Florianópolis/SC. Os interessados em acom-

panhar esse debate e os demais que ocorrerão 

durante o 90º Enic, promovido pela CBIC e realiza-

do pela Associação dos Sindicatos da Indústria da 

Construção Civil do Estado de Santa Catarina 

(Asic-SC), ainda podem se inscrever, clicando 

aqui. No site do Enic, que será realizado de 16 a 

18 de maio na capital catarinense, também podem 

ser conferidas as programações das demais 

comissões técnicas da entidade, bem como as 

plenárias gerais do evento. 

COMAT (Comissão de Materiais, Tecnologia, Qualidade e Produtividade)
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AGENDA

Fonte: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.
Obs.: Volume de empréstimos para aquisição e construção.

Fonte: Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).  
SBPE: Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.  
Obs.: Refere-se a aquisição e construção.  

 

06 a 08 de maio
73ª REUNIÃO GERAL DA 

FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS
Localização: Niterói-RJ

27 de novembro
TROFÉU INCORPORADOR DO ANO 

E O PERFIL IMOBILIÁRIO 2018
Local: Salão Azul do Club e Curitibano, 

no Água Verde, em Curitiba

15 a 19 de agosto
A 27ª FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ,. 

Local: Centro de Eventos do Sistema Fiep, 
no Jardim Botânico, em Curitiba

25 de abril
II SEMINÁRIO INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

NA PERSPECTIVA DO STJ: A PROTEÇÃO 
DO CONSUMIDOR

Horário: 8h30 às 13h.  
Local: Superior Tribunal de Justiça - STJ  

(auditório externo) - Brasília

01 a 04 de agosto

CONSTRUSUL - 21ª FEIRA INTERNACIONAL 
DA CONSTRUÇÃO 

Horário: Quarta a sexta-feira, das 14h às 21h – 
Sábado, das 11h às 18h

Local: Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787 – 
Porto Alegre - RS)

16 a 18 de maio
90º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA

 DA CONSTRUÇÃO (ENIC)
Local: Centro de Eventos Governador Luiz Henrique 

da Silveira – Florianópolis/SC
Mais informações: http://cbic.org.br/enic/

Acumulado 12 meses
Valores financiados

R$ bilhões

Março/16  a Fevereiro/17 46,16

Março/17 a  Fevereiro/18 44,48

Variação % neste período -3,6

Acumulado 12 meses
Unidades financiadas 

(mil)

Março/16  a Fevereiro/17 196,92

Março/17 a  Fevereiro/18 179,14

Variação % neste período -9,0

Financiamento imobiliário - Brasil
Recursos SBPE

Financiamento imobiliário - valores 

Financiamento imobiliário - Unidades


