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CBIC participa da cerimônia de posse do novo ministro do
Trabalho, Caio Vieira Mello

Com menos obras de todos os portes, o setor da
construção
segue
refém
dos
problemas
macroeconômicos. Enquanto no primeiro semestre de
2014, o setor recebeu aportes de US$ 42,6 bilhões (R$
164,8 bilhões, com o câmbio em R$ 3,8657), em 2018,
no mesmo período, chega a US$ 37,6 bilhões (R$ 145,5
bilhões), queda de R$ 19,3 bilhões, equivalente a
13,3%. Os dados acima fazem parte de um
levantamento da Inteligência Empresarial da Construção
(ITC), e obtido com exclusividade pelo veículo
. Conforme o estudo, a maior baixa nos
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investimentos se deu no segmento residencial, que em
2014 havia recebido aportes de US$ 3,06 bilhões (R$
11,82 bilhões), e aplicou US$ 1,28 bilhão (R$ 4,94
bilhões) este ano, uma queda na casa dos 60% em
quatro anos. Entre janeiro e junho foram feitas 2,9 mil
obras residenciais, 25,3% menos que no mesmo período
de 2014 (30,6 mil).
Quando analisado o segmento comercial (que inclui
obras para aviação, turismo, viária, hídrica e outras) a
queda entre 2014 e 2018 foi de 5,1%, somando neste
ano US$ 24,42 bilhões (em 2014 foram US$ 25,76
bilhões). Em reais, o valor aplicado em 2018 gira em
torno dos R$ 94,33 bilhões. Outro segmento que
enfrentou uma forte retração foi o industrial – que reúne
também obras de saneamento, energia e petróleo.
Segundo o estudo do ITC, em 2018, o País recebeu US$
11,96 bilhões no segmento (o que equivale a R$ 46,20
bilhões).
Todos os especialistas ouvidos pela reportagem são
uníssonos quando o assunto é a importância do futuro
presidente do Brasil nesse processo de retomada da
economia e, consequentemente, da melhora do
ambiente de negócios para a construção civil. O
presidente da CBIC, José Carlos Martins, opina sobre
esse cenário:
“A perspectiva para melhora é que o governo que se
estabelecer tenha controle e eficiência nos gastos
públicos, com foco em novos investimentos, além da
possível adoção de um mecanismo de suspensão de
novas despesas”, diz o presidente CBIC. De acordo com
Martins, outro ponto importante é a adoção de medidas
que facilitem o ambiente de negócios. “Reduzindo a
insegurança jurídica das empresas atuantes na
construção”, disse.
Para facilitar o processo de retomada do setor, ele
ressalta a importância dos negócios feitos em conjunto
entre o ente público e empresas. “É interessante para o
setor a parceria público-privada, que pode ser
estimulada pelo governo por meio de mecanismos que
favoreçam a execução de projetos por estados e
municípios. ”
Para conhecer o material completo da pesquisa, clique
aqui.
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Construção investiu R$ 19 bi a menos em 2018 ante janeiro a
junho de 2014, segundo levantamento da Inteligência
Empresarial da Construção (ITC)

Com menos obras de todos os portes, o setor da construção segue refém dos problemas
macroeconômicos. Enquanto no primeiro semestre de 2014, o setor recebeu aportes de
US$ 42,6 bilhões (R$ 164,8 bilhões, com o câmbio em R$ 3,8657), em 2018, no mesmo
período, chega a US$ 37,6 bilhões (R$ 145,5 bilhões), queda de R$ 19,3 bilhões,
equivalente a 13,3%. Os dados acima fazem parte de um levantamento da Inteligência
Empresarial da Construção (ITC), e obtido com exclusividade pelo veículo
.
Conforme o estudo, a maior baixa nos investimentos se deu no segmento residencial, que

online DCI

em 2014 havia recebido aportes de US$ 3,06 bilhões (R$ 11,82 bilhões), e aplicou US$
1,28 bilhão (R$ 4,94 bilhões) este ano, uma queda na casa dos 60% em quatro anos.
Entre janeiro e junho foram feitas 2,9 mil obras residenciais, 25,3% menos que no mesmo
período de 2014 (30,6 mil).
Quando analisado o segmento comercial (que inclui obras para aviação, turismo, viária,
hídrica e outras) a queda entre 2014 e 2018 foi de 5,1%, somando neste ano US$ 24,42
bilhões (em 2014 foram US$ 25,76 bilhões). Em reais, o valor aplicado em 2018 gira em
torno dos R$ 94,33 bilhões. Outro segmento que enfrentou uma forte retração foi o
industrial – que reúne também obras de saneamento, energia e petróleo. Segundo o
estudo do ITC, em 2018, o País recebeu US$ 11,96 bilhões no segmento (o que equivale a
R$ 46,20 bilhões).
Todos os especialistas ouvidos pela reportagem são uníssonos quando o assunto é a
importância do futuro presidente do Brasil nesse processo de retomada da economia e,
consequentemente, da melhora do ambiente de negócios para a construção civil. O
presidente da CBIC, José Carlos Martins, opina sobre esse cenário:
“A perspectiva para melhora é que o governo que se estabelecer tenha controle e
eficiência nos gastos públicos, com foco em novos investimentos, além da possível adoção

de um mecanismo de suspensão de novas despesas”, diz o presidente CBIC. De acordo
com Martins, outro ponto importante é a adoção de medidas que facilitem o ambiente de
negócios. “Reduzindo a insegurança jurídica das empresas atuantes na construção”, disse.
Para facilitar o processo de retomada do setor, ele ressalta a importância dos negócios
feitos em conjunto entre o ente público e empresas. “É interessante para o setor a
parceria público-privada, que pode ser estimulada pelo governo por meio de mecanismos
que favoreçam a execução de projetos por estados e municípios. ”
Para conhecer o material completo da pesquisa, clique aqui.
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CAE do Senado rejeita PL do distrato de imóveis; projeto vai a
plenário

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado rejeitou nesta terça-feira (10/07) o
relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre o projeto que define regras para a
desistência da compra de imóvel na planta, o chamado distrato imobiliário, que mantinha a
multa de 50% do valor pago pelo comprador que desistir do negócio, conforme texto já
aprovado pela Câmara dos Deputados.
Mesmo rejeitada, a matéria segue agora para o plenário do Senado.

(Com informações do Estadão Conteúdo)
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Vem aí o Dia Nacional da Construção Social 2018

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (SindusconMG) está com inscrições abertas para que as entidades associadas inscrevam seus colaboradores
para participarem de um dia de lazer, cultura e cuidados com a saúde. O Dia Nacional da Construção
Social (DNCS) de 2018 ocorrerá simultaneamente no dia 18 de agosto, em 27 localidades. Em
Minas Gerais, o evento será das 9h às 15h, no Clube do Trabalhador – Sesi/Betim.
Promovido nacionalmente pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio do
seu Fórum de Ação Social e Cidadania (Fasc), e pelo Sesi Nacional, com apoio especial do Seconci
Brasil, o DNCS deste ano aproveitará seu alcance para tratar do tema “O futuro dos nossos filhos”.
A ideia é mostrar a importância da educação das crianças, transmitindo a mensagem de que elas

podem fazer a diferença na construção do País: O Futuro dos nossos filhos é também nosso futuro
como nação.
De 2007 a 2017, o mais importante evento do setor da construção - voltado à promoção da
responsabilidade social empresarial - já alcançou relevantes números. Foram realizados
aproximadamente 4 mil atendimentos a quase 790 mil trabalhadores do setor da construção e seus
familiares. Realizado anualmente em todo o País, o DNCS reúne empresas, entidades, líderes
setoriais, trabalhadores e seus familiares em um grande evento que promove qualidade de vida por
meio de ações em saúde, educação, lazer e cidadania.
Acesse mais informações sobre essa importante iniciativa do setor da construção, clicando aqui.
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Sesi e Senai vão construir complexo voltado à inovação em
Brasília

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Serviço Social da Indústria
(Sesi) lançaram na última semana o complexo “SE - Sesi Senai Para o Futuro”, voltado à
inovação, que será construído em Brasília. O projeto foi apresentado durante o Encontro
Nacional da Indústria (Enai), realizado no Centro Internacional de Convenções do Brasil
(CICB), na capital federal. A estimativa é de que sejam investidos R$ 500 milhões no
projeto. As edificações começam a ser construídas no início de 2019 na capital federal e
devem ficar prontas em 2021.
As instalações do “SE - Sesi Senai Para o Futuro” ocuparão uma área de 85 mil m² no
bairro planejado de Alphaville, na Capital Federal. O projeto prevê vários ambientes, como
um Museu de Arte, Ciência e Tecnologia da Indústria, que será aberto ao público; um
centro de convenções, a Universidade Corporativa do Sistema Indústria (Unindústria), a
sede da coordenação da rede dos Institutos de Inovação do Senai e dos Centros de
Inovação do Sesi, além de um ambiente para desenvolvimento de novas tecnologias
educacionais.

O complexo vai atuar em eixos que abrangem a busca por inovação, o diálogo com os
empresários industriais, a qualificação dos funcionários do Sistema Indústria e interação
com a sociedade. Além disso, o espaço vai apoiar a rede no desenvolvimento de novas
tecnologias, competências técnicas e metodologias avançadas para a indústria.
Entre os presentes no lançamento estavam o presidente da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, e o governador do Distrito Federal, Rodrigo
Rollemberg. “Com a construção desse complexo, nós queremos que Brasília seja a capital
da inovação do país, mas, para isso, precisamos de infraestrutura como a duplicação da
rodovia e a banda larga”, afirmou o presidente da CNI durante o discurso. Também
prestigiaram o lançamento o secretário de Ciência e Tecnologia do DF, Waldir de Oliveira,
e o deputado federal Laércio Oliveira (PP-SE).
“Com a construção desse complexo, vamos elevar o patamar do ensino do Senai, que já é
de qualidade”, afirmou Gustavo Leal, diretor de operações da instituição. O “SE - Sesi
Senai Para o Futuro” também será um ponto forte de apoio aos 28 setores da indústria.
Dentro do complexo será feito um mapeamento das exigências tecnológicas de cada
segmento e, em seguida, propostas serão elaboradas e desenvolvidas nos institutos e
centros de inovação espalhados pelo país. “Hoje nós temos 500 projetos na carteira do
Senai. Queremos fortalecer ainda mais esta rede e fazer diferença na competitividade da
indústria brasileira, que precisa estar preparada para a onda de mudanças que o mundo
vive”, explicou Gustavo Leal.

(Com informações do Portal da Indústria)
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Aberta Chamada de Casos para Gestão Empresarial e Políticas
Públicas para o Desenvolvimento Local

A Iniciativa Empresarial Desenvolvimento Local e Grandes Empreendimentos (ID Local), do
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGVces) convida, por

meio da “Chamada de Casos: Gestão Empresarial e Políticas Públicas para o
Desenvolvimento Local”, empresas, organizações do poder público e da sociedade civil a
compartilharem experiências em que o setor empresarial e a gestão pública estabelecem
parcerias em prol do desenvolvimento local.
A chamada tem como objetivo identificar iniciativas de articulação entre o setor
empresarial e a gestão pública, reconhecer e evidenciar boas práticas no tema, inspirando
novos caminhos para o desenvolvimento local. Os casos selecionados serão registrados em
uma publicação do FGVces e apresentados em oficina de ID Local na FGV EAESP,
contribuindo para a troca de experiências, desafios e aprendizados derivados da
implementação dos casos. Os interessados têm até o próximo dia 31 de julho para
inscreverem suas iniciativas.
O ID Local é uma iniciativa empresarial do Centro de Estudos de Sustentabilidade (FGVces)
da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP). Criada
em 2013, tem o objetivo de inserir o tema do desenvolvimento local na estratégia e gestão
das empresas responsáveis por investimentos em territórios brasileiros, a partir do
mapeamento de dilemas e desafios, compartilhamento de experiências e práticas, e
construção de diretrizes e ferramentas voltadas ao desenvolvimento local.
Acesse as orientações para a Chamada de Casos, clicando aqui. Já para as inscrições,
clique aqui.
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11 de julho
Missa de 7º Dia - Luiz Carlos Botelho Ferreira

(Presidente do Sinduscon-DF)
Horário: 20h
Local: Paróquia e Santuário Santo Antônio (911 Sul - Brasília-DF)
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