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Setor da construção comenta, na coluna Mercado Aberto da
Folha de S.Paulo, medida que obrigada empresas contratadas
pela administração pública a empregar presos e ex-
presidiários

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoje, na coluna Mercado Aberto, da Folha de S.Paulo, o
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presidente da CBIC José Carlos Martins, comenta que a
medida adotada pelo governo federal, de criar uma
Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema
Prisional (Pnat), obrigando empresas contratadas pela
administração pública a empregar presos e ex-
presidiários como parte da mão de obra, é considerada
injusta pelo setor da construção. 
  
“Construção civil, hoje, é um trabalho que exige
qualificação, e é difícil que os presídios preencham esses
requisitos, diz Martins. "Meu setor tem demitido gente
nos últimos anos. Querem me dizer que tenho que
mandar embora 6% do meu contingente para inserir
essas pessoas? Isso não vai ficar de pé em hipótese
nenhuma." 
  
Leia a coluna na íntegra: http://bit.ly/2v6JfJ3
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Ministro do Trabalho recebe delegação da CBIC em reunião
para discutir gargalos do setor da construção
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Foto: Divulgação Ministério do Trabalho

O novo ministro do Trabalho, Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, recebeu hoje, em
Brasília, o presidente da CBIC, José Carlos Martins, e delegação formada por Fernando
Guedes (presidente da CPRT/CBIC) e Gilmara Dezan (assessora da CPRT/CBIC). Também
participaram da reunião Ricardo Leite (consultor jurídico do MTb), Claudio Secchin
(secretário de Inspeção do Trabalho), Mauro Rodrigues (assessor técnico do MTb). 
 
Na pauta da reunião, o Decreto 9.450/2018, que tem o objetivo, segundo o governo, de
facilitar a inserção da população carcerária no mercado do trabalho. O presidente da CBIC
manifestou contrariedade do setor com o decreto, dizendo que existem políticas nacionais
de inclusão nos Estados de inserção dos egressos realizados de forma eficiente e positiva. 
“É uma injustiça muito grande com quem está trabalhando e está dando o sangue para
manter o seu emprego e sua família”, disse Martins. 
 
O ministro Caio se mostrou sensibilizado com a questão da informalidade no setor da
construção e pretende retomar o tema com a CBIC em reunião já agendada. Martins
explicou ao ministro que, além do prejuízo aos trabalhadores, a informalidade significa
concorrência desigual e injusta com as empresas representadas pela CBIC, que atuam na
legalidade e respeitam a legislação trabalhista.  
  
Fernando Guedes mencionou o Fórum que deve ser instituído junto à SIT – Secretaria de
Inspeção do Trabalho para tratar e discutir as dificuldades práticas do cumprimento de
normas e da fiscalização nos canteiros de obras. O secretário Claudio Secchin se mostrou
favorável a esse Fórum e pediu propostas de pauta ao presidente da CPRT/CBIC. Guedes
citou os esforços da CBIC na criação da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes na
Indústria da Construção, a CANPAT Construção, que teve início no ano de 2017 e vai
continuar em seu próximo ciclo, contando com a participação e apoio do Ministério do
Trabalho e da SIT. 
  
Guedes convidou o ministro Caio para o IV Encontro Nacional de Segurança e Saúde
na Indústria da Construção, que vai ocorrer dia 9 de outubro, em Brasília, para o qual
o ministro respondeu positivamente, mencionando que ele e toda sua equipe estarão
presentes.
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FGV/IBRE divulga Índice de Confiança da Construção

Dados da Sondagem Indústria da Construção revela que o Índice de Confiança da
Construção (ICST), da Fundação Getulio Vargas, subiu 1,7 ponto em julho, passando para
81,0 pontos, recuperando parte da perda de 3,1 pontos em junho. Em médias móveis
trimestrais, o índice se mantém relativamente estável com variação de 0,3 ponto. “A
Sondagem mostra que a queda da confiança observada no mês passado foi exagerada, um
efeito do ambiente conturbado pela greve dos caminhoneiros. Mas o indicador não
retornou ao patamar anterior, o que decorre de outro fator apontado pelos empresários
em junho: o ritmo lento de retomada da economia. A frustração com o crescimento está
levando a um ajuste de expectativas. A própria atividade do setor segue avançando muito
devagar, corroborando o sentimento mais pessimista dos empresários”, comenta Ana
Maria Castelo, coordenadora de Projetos da Construção da FGV/Ibre. 
  
A alta do ICST em julho foi influenciada principalmente pelas perspectivas de curto prazo
dos empresários do setor. O Índice de Expectativas (IE-CST) avançou 2,7 pontos,
atingindo 91,0 pontos, o segundo menor nível do ano – mantendo-se abaixo do patamar
do início do ano. O indicador que mais contribuiu para alta do ICST foi o que mede a
tendência dos negócios para os próximos seis meses, que cresceu 3,3 pontos, passando a
91,4 pontos. 
 
O Índice de Situação Atual (ISA-CST) subiu 0,6 ponto em julho, chegando aos 71,4 pontos.
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A alta do ISA-CST foi exclusivamente influenciada por indicador que mede a percepção
sobre a situação atual da carteira de contratos, que avançou 1,4 ponto, atingindo 69,8
pontos. 
  
O Nível de Utilização da Capacidade (NUCI) do setor se manteve estável ao variar -0,1
ponto percentual, para 65,5%. Em relação aos NUCIs para Mão de Obra e Máquinas e
Equipamentos, as variações foram opostas: - 0,2 e 0,6 ponto percentual, respectivamente. 
  
Diante da alta incerteza gerada pelos acontecimentos recentes, os empresários do setor
calibraram suas perspectivas de curto prazo em relação às contratações. O indicador que
mede o ímpeto de contratação das empresas para os próximos três meses variou -0,1
ponto, mantendo a tendência negativa pelo segundo mês consecutivo. A proporção de
empresas projetando redução no quadro de pessoal nos próximos três meses passou de
24,5% em junho para 23,4%, em julho, enquanto que aquelas que esperam contratar
mais caiu de 18% para 15,7% no mesmo período de comparação. 
  
Vale notar que em junho a construção registrou redução do número de empregados,
quebrando a série de resultados positivos registrada desde março, de acordo com
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). “A piora pelo segundo mês
consecutivo do indicador de contratação reflete o desânimo empresarial com o ritmo de
retomada da atividade”, observou Ana Maria. 
  
Confira o estudo completo aqui.
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Banco vê avanço maior do crédito imobiliário
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O desempenho deve ser puxado pelo crédito com recursos da caderneta de poupança, que
deve aumentar 16% neste ano, para R$ 50 bilhões - ante uma estimativa anterior de um
avanço de 10%. A projeção dos financiamentos com o funding do FGTS foi mantida em R$
69 bilhões, alta de 19%. A revisão na estimativa ocorre após os dados de junho, que
mostraram uma evolução de 44,7% no crédito com recursos da poupança em relação ao
mesmo período do ano passado. 
  
Apesar da recuperação, o volume de financiamentos segue bem abaixo do pico atingido
em 2014. Parte da explicação vem do lado da demanda por crédito, segundo Gilberto
Duarte de Abreu Filho, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito
Imobiliário e Poupança (Abecip). "O problema hoje é achar projetos de incorporadoras e
consumidores com apetite para comprar", afirmou Abreu, em entrevista coletiva. Os
bancos contam hoje com farta liquidez para destinar ao crédito imobiliário. A estimativa da
associação é que o excesso de recursos para o financiamento da casa própria possa
superar os R$ 100 bilhões nos próximos dois anos. As instituições precisam aplicar 65%
dos recursos captados nas cadernetas de poupança para o financiamento da casa própria.
A expectativa da Abecip é que o saldo da poupança encerre o ano em R$ 621 bilhões, alta
de 10% em relação ao fim de 2017. 
  
Confira a matéria completa no jornal Valor Econômico:  http://bit.ly/2uOZRG6
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Seconci-SP atende em 12 municípios do interior e litoral
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O Seconci-SP (Serviço Social da Construção) dispõe de unidades para atendimento médico
ambulatorial e odontológico aos funcionários de suas empresas contribuintes da
construção civil em 12 municípios do interior e litoral do estado de São Paulo, além da
Unidade Central, localizada na capital. 
 
Haruo Ishikawa, presidente do Seconci-SP, convida os dirigentes das empresas desses
municípios, não-contribuintes da entidade, a visitarem essas unidades e constatarem
pessoalmente a qualidade do atendimento e as vantagens oferecidas pela entidade. 
 
“O Seconci-SP tem dois grandes atrativos. Seu custo para a empresa é de apenas 1% da
folha mensal de pagamento. E traz benefícios adicionais como o atendimento
odontológico, dificilmente encontrado no SUS”, afirma. 
 
Ishikawa lembra que a entidade também atende as subempreiteiras da construção. “É
muito importante que a contratante principal estimule suas subcontratadas a contribuírem
com o Seconci-SP. Isso é benéfico para todo o setor e certamente evitará problemas
futuros que tenham potencial de prejudicar a produtividade das obras”, alerta.
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Inscrições até dia 31 de agosto  
Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade 
Mais informações:

http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/ 
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Monteiro Neto - 4º Andar - CEP 70.040-913 - Brasília/DF | Tel.:(61) 3327-1013
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