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Brasil desperdiça dinheiro público com 517 obras de
infraestrutura paralisadas

Estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
revela que, além de investir pouco em infraestrutura –
apenas 2% do Produto Interno Bruto (PIB) –, o Brasil
joga no ralo um volume significativo dos recursos
aportados no setor, em razão do excesso de obras que
são interrompidas antes da entrega. As paralisações
consomem recursos sem gerar benefícios para a
sociedade e são, em geral, consequência de falhas na
forma como o setor público executa seus projetos. O
estudo Grandes obras paradas: como enfrentar o
problema? faz um amplo diagnóstico sobre o reflexo
das obras paradas para a economia brasileira.

De acordo com números obtidos pela CNI junto ao
Ministério

do

Planejamento,

2.796

obras

estão

paralisadas no Brasil, sendo que 517 (18,5%) são do
setor de infraestrutura. A área de saneamento básico
lidera

o

ranking,

interrompidos

com

durante

a

447
fase

empreendimentos
de

execução.

Na

sequência, aparecem obras de rodovias (30), aeroportos
(16), mobilidade urbana (8), portos (6), ferrovias (5) e
hidrovias (5).
O estudo aponta que, entre as principais razões para a
interrupção
abandono

de

obras,

pelas

estão

problemas

empresas

orçamentárias/financeiras.

A

e

CNI

técnicos,

dificuldades

recomenda

seis

medidas para que o país evite paralisações e atrasos:
melhorar o macroplanejamento, avaliar qual modalidade
de

execução

é

microplanejamento

a

mais

eficiente;

adequada;
aparelhar

realizar

melhor

as

equipes; desenhar contratos mais equilibrados; e
fortalecer o controle interno.
“É recorrente o problema da paralisação de obras. O
país parece incapaz de aprender com todos os
levantamentos, perdas e conflitos que esse processo
gera”, afirma o diretor de Políticas e Estratégia da CNI,
José Augusto Fernandes. “Por mais urgente que seja
encontrar soluções para as obras paradas, também é
preciso atenção com programas e metas direcionados a
não repetição dos mesmos erros no futuro”, acrescenta
o diretor.
O

estudo

faz

uma

análise

sobre

três

grandes

empreendimentos da região Nordeste: o Projeto de
Integração do Rio São Francisco (PISF), a Ferrovia de
Integração

Oeste-Leste

(Fiol)

e

a

Ferrovia

Transnordestina.
(Com informações da CNI)
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Micro e pequenas empresas e MEIs com empregados poderão
ingressar no eSocial a partir do mês de novembro

Foi publicado ontem (11/07), no Diário Oficial da União (DOU), a Resolução nº 4 do
Comitê Diretivo do eSocial. A medida permite que micro e pequenas empresas – que são
aquelas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões – e Microempreendedores
Individuais (MEIs) possam ingressar no eSocial a partir do mês de novembro. É importante
deixar claro que somente os MEIs que possuam empregados – e que hoje totalizam um
público de aproximadamente 155 mil empregadores – precisarão prestar informações ao
eSocial.
Já para as demais empresas privadas do país - que possuam faturamento anual inferior a
R$ 78 milhões – o eSocial torna-se obrigatório a partir da próxima segunda-feira (16/7). A
medida anunciada hoje é uma opção oferecida aos micro e pequenos empregadores e
MEIs. No entanto, os empregadores deste grupo que tiverem interesse em ingressar no
eSocial desde já, também terão acesso ao sistema a partir da próxima segunda (16).
Para o eSocial, em princípio, todo o público formado pelas empresas privadas com o
faturamento anual inferior a R$ 78 milhões – incluindo micro e pequenas empresas e MEIs
– é considerado como empresas do segundo grupo de empregadores. Além disso, desde
janeiro deste ano, o eSocial já está em operação para as grandes empresas – que
possuem faturamento anual superior a R$ 78 milhões – e que formam para o eSocial as
chamadas empresas do primeiro grupo. Atualmente, 97% delas já integram as bases do
eSocial.
Já a partir de 14 de janeiro do ano que vem, o eSocial torna-se obrigatório também para
os órgãos públicos (terceiro grupo). Quando totalmente implementado, o eSocial reunirá
informações de mais de 44 milhões de trabalhadores do setor público e privado do país em
um mesmo sistema e representará a substituição de até 15 prestações de informações –
como GFIP, RAIS, CAGED E DIRF – por apenas uma.
Assim como está acontecendo com as grandes empresas e como ocorrerá com os entes
públicos, a implementação do eSocial para as empresas do segundo grupo – excluídas
neste momento a obrigatoriedade de pequenas empresas e MEIs - se dará de forma
escalonada, dividida em cinco fases, distribuídas deste mês de julho a janeiro de 2019.
Dessa forma, os empregadores incluirão gradativamente suas informações no sistema.
A partir do dia 16 de julho até o dia 31 de agosto, os empregadores deverão enviar ao
eSocial apenas informações de cadastro e tabelas das empresas. Em relação aos MEIs que
possuam empregados e que optem por já ingressar no eSocial, o Comitê Gestor
do eSocial esclarece que, na prática, eles não terão nenhuma informação para prestar
antes de setembro, já que os dados da 1ª fase (cadastro do empregador e tabelas) são de

preenchimento automático pela plataforma simplificada que será disponibilizada para este
público.
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Os plenários e a realidade

Em artigo intitulado Os plenários e a realidade, o presidente do Secovi-SP e reitor da
Universidade Secovi, Flavio Amary, pondera se não deveria haver limites para projetos de
lei aprovados nos plenários das Câmaras Municipais e do Congresso Nacional, cujos efeitos
são inadequados. “Conhecemos leis que ‘não pegam’. São inconstitucionais, inexequíveis
ou tão divorciadas da vida cotidiana que, além de inviável aplicação, chegam a representar
um desserviço à população”.
Destaca que, diariamente, aparecem projetos de lei prejudiciais à habitação e ideias como
a de proibir ‘vagas presas’ em edifícios, deixando espaço livre para os automóveis. “Ainda
que diminuir o uso de carros seja um anseio (algo difícil, dada a atual qualidade do
transporte público), à luz da realidade teríamos de dobrar a área de garagem num
condomínio horizontal. Então, faríamos mais subsolos? Quanto custaria isso e qual seria
seu impacto no preço da unidade? É o que a demanda procura?”. Segundo Amary, há
muitas demandas a atender, e não apenas no campo da moradia. Ainda que imbuídos das
melhores intenções, os plenários deveriam ver a vida como ela é.
Clique aqui para acessar a íntegra do artigo.
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Inscrições abertas para a Convenção Secovi 2018

Já estão abertas as inscrições para a Convenção Secovi, iniciativa realizada anualmente
pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Neste ano, sob o mote “Transforme-se”, painéis e
palestras enfocam ideias que trouxeram uma nova lógica a segmentos do mercado de
imóveis. Além do conceito, participantes terão a oportunidade de conhecer como essas
ideias saíram do papel e se materializaram em produtos inovadores e promissores modelos
de negócio.
Jerome Cardier, CEO da Latam Brasil; Rachel Maia, ex-CEO da Pandora; Fernando Ulrich,
economista-chefe de criptomoedas da XP Investimentos; Renato Meirelles, presidente do
Instituto Locomotiva; Eduardo Camargo, diretor da AccorHotels na América do Sul; e
Ulisses Silva, presidente do Cora
confirmados.

Residential Senior,

são alguns dos palestrantes já

Um dos assuntos em debate no evento será o impacto que o

blockchain e as criptomoedas

trazem ao setor. Especialistas discutirão como as empresas podem se aproveitar dessas
tendências e os participantes terão a chance de entender como lidar com aspectos
jurídicos relacionados a transações digitais.

coliving, cohousing, coworking)

O mundo ‘co’ (

também tem espaço na agenda da

Convenção. Oportunidades de negócio às empresas de intermediação imobiliária; números
atualizados dos setores de hotelaria, incorporação, locação, habitação econômica e
loteamentos; distratos e segurança jurídica; discussões acerca da necessidade de
legislações urbanas que favoreçam a economia criativa; palestra sobre como colocar a
experiência do cliente em primeiro lugar; e provocações sobre como traduzir uma
sociedade cada vez mais complexa; são alguns dos principais assuntos do evento.
Reconhecida como um dos mais importantes fóruns de debate do mercado imobiliário
nacional, a Convenção reúne empresários, acadêmicos e profissionais do Brasil e do
exterior. Este ano, em novo formato, o evento reserva um espaço completamente
diferente do que se fez em relação às edições anteriores, contando, inclusive, com uma
arena. Clique aqui para mais informações.
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Warm Up MoviMente revela startups semifinalistas

Represantes de startups semifinalistas e equipe organizadora do MoviMente. Foto: Divulgação Secovi-SP
O espírito da inovação no mercado imobiliário tomou conta do Cubo no último dia 25 de

startups, empresários do mercado
imobiliário e profissionais da inovação participaram do Warm Up MoviMente, no auditório
da sede do projeto de fomento ao empreendedorismo digital do Itaú e da Redpoint
Ventures.
junho. Mais de 140 pessoas, entre empreendedores de

O evento revelou os 20 projetos de

startups semifinalistas na iniciativa do Secovi NE. Ao

todo, 126 projetos inscritos passaram pelo crivo de uma comissão avaliadora, que escolheu
os 15 melhores em estágio de aceleração, e cinco em estágio de ideação.

networking, os participantes assistiram a palestra “Como fazer
negócios entre empresas e startups” de Marco Poli, da ClosedGap Ventures. Ele falou
bastante sobre os desafios enfrentados pelas startups para conquistarem espaço no
Além de um grande

mercado, que nem sempre está preparado para lidar com empresas jovens.

“O evento foi excelente, com adesão em massa do público. A palestra do Marco Poli foi
muita prática e objetiva, deixando muito claro como deve ser o intercâmbio entre esses
dois mundos. Para as empresas tradicionais, falou sobre como podem trabalhar junto com
as startups para reduzir custos, produzir produtos diferentes, para pensar de forma
inovadora. Já para as startups, o recado foi sobre como devem se apresentar para as
empresas tradicionais”, comentou Marcia Taques, coordenadora de Estratégias Digitais do
Secovi-SP e do MoviMente.
A próxima etapa é o

Pitch Battle, no dia 16/7, onde os 20 semifinalistas apresentarão suas

ideias inovadoras para o mercado imobiliário a uma banca formada por grandes nomes do
setor e da inovação. Serão escolhidos cinco finalistas (estágio de aceleração) para as

experts do mercado e apresentação na Convenção Secovi
2018, em agosto, quando as três startups vencedoras serão anunciadas.
etapas finais: mentoria com

Para saber mais sobre o MoviMente, acesse o site.
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Sinduscon-NH comemora 75 anos de atuação nesta quintafeira

O Sinduscon-NH completa hoje (12/07) seus 75 anos de fundação. Primeiro sindicato
patronal da construção civil do Rio Grande do Sul, representa 24 categorias econômicas,
entre elas a construção civil e o setor moveleiro. Fundado por Alberto Mosmann, em 1943,
encontra-se hoje em seu 9º presidente, Carlos Eckhard. Ao longo desses anos, o
Sinduscon-NH vem se destacando como uma entidade forte, dinâmica, que promove a
representatividade das empresas que fazem parte da sua base, especialmente, as do setor
da construção civil e moveleiro. Dentre as conquistas obtidas, a simplificação do processo
de aprovação de projetos na Prefeitura Municipal, fruto de um trabalho realizado por um
Sindicato forte e atuante.
Com a Reforma Trabalhista, uma das ações mais importantes desenvolvidas pelo
Sinduscon-NH é a negociação coletiva. “Sem Sindicato, não existe Convenção da categoria
e as relações com empregados passam a ser regidas somente pela CLT”, destaca a
entidade, completando que o Sindicato tem a possibilidade de negociar Convenções
Coletivas diferenciadas, que passarão a ter maior força que a legislação, o que reforça a
importância da sua existência.
Além disso, o Sinduscon-NH tem uma ação muito forte de representatividade em diversos
órgãos, conselhos e entidades, onde representa todos seus associados e filiados
defendendo posições que sejam coerentes com sua ação e com os interesses da
comunidade. Promove cursos e qualificações, com apoio do Senai, Sesi e Sebrae, e realiza
reuniões mensais do Grupo RH e SST (Saúde e Segurança do Trabalho), promovendo
ações que beneficiam diretamente as empresas, entre elas a Semana Interna de
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). Todas ações podem ser conhecidas no site
da entidade.
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Após greve dos caminhoneiros, indústria de materiais de
construção registra baixas em maio e junho

Dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
(Abramat) revelam queda no faturamento deflacionado de -4,7% em relação ao mesmo
mês do ano passado. O estudo também aponta revisão dos dados projetados sobre o mês
de maio no estudo anterior. O resultado, antes apontando crescimento de 3,5%, foi
revisado para queda de -9%, com ambos os resultados obtidos pela comparação com o
desempenho do setor no mesmo mês do ano anterior.
Com a revisão de maio e a estimativa feita para junho, o crescimento acumulado no ano
até aqui, em comparação com o mesmo período do ano passado, é de -0,4%. Apesar dos
impactos trazidos por essa externalidade, a associação mantém por enquanto a projeção
para um fechamento de ano com crescimento de 1,5% do setor.
Comparando junho e maio deste ano, a projeção é de crescimento de 4,4%. Apesar da
guinada negativa do mercado com a greve, o real faturamento de junho pode ser superior
à previsão, uma vez que muitas vendas realizadas no mês de maio foram adiadas com a
greve, tendo seus números computados apenas no mês seguinte.
O emprego na indústria de materiais de construção, apesar da greve, segue rumando para
uma reversão de tendência. O acumulado no ano agora é de -1,2%, melhor resultado
desde janeiro. No mês anterior, o ano acumulava redução de -1,3% no número de vagas.
Ambos os resultados derivam da comparação com o período equivalente do ano anterior.

(Com informações da Abramat)
Share

Tweet

Forward

1º de agosto
6º Seminário de Inovação e Tecnologia da
Construção
Horário: 14h30 às 18h
Local: Feira Construsul – Pavilhões da Fiergs/Porto Alegre/Rs
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