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NOTÍCIAS

ESOCIAL: A PARTIR DE 16 DE JULHO, UMA REALIDADE PARA
TODAS AS EMPRESAS PRIVADAS DO PAÍS
O ESOCIAL VAI TRAZER ÀS ORGANIZAÇÕES UMA NOVA REALIDADE NO REGISTRO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS, TRIBUTÁRIAS E FISCAIS, FAZENDO COM QUE TODAS ELAS PASSEM A SER REGISTRADAS EM UM ÚNICO LUGAR
Certisign

A adequação ao Sistema de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial) já iniciou sua segunda fase de implantação,
ou seja, o programa se torna obrigatório para todas
as empresas privadas do país - incluindo micros e
pequenas empresas, microempreendedores individuais (MEIs) que possuam empregados especiais
- se inicia no próximo dia 16 de julho. Desta forma,
a partir dessa data, os empregadores devem enviar
eventos cadastrais e tabelas da empresa. “No último
dia 2 foi divulgado uma alteração no manual do
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eSocial. Nessas alterações é importante destacar
que o inicio da obrigatoriedade do segundo grupo,
ou seja, até aquelas empresas que faturam até
78 milhões de reais passou a ser dia 16 de julho de
2018”, avisa o presidente da Comissão de Política
de Relações Trabalhistas (CPRT) da CBIC, Fernando
Guedes. “É importante dizer que é não obrigatório
que as empresas façam o lançamento dos dados no
dia 16/07. Elas têm, na verdade, quase 2 meses (até 31
de agosto) para fazer o lançamento do cadastro do
empregador e das tabelas”, alerta.
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PH Freitas

No primeiro momento, o governo concentrou seus
esforços para induzir as empresas com faturamento
superior a R$ 78 milhões anuais. Desde janeiro deste
ano, a plataforma já é obrigatória para mais de 13 mil
empresas do País, que possuem faturamento anual
superior a R$ 78 milhões anuais. Com a entrada
dessas empresas, já existem informações, segundo
dados do Portal eSocial, de quase 12 milhões de trabalhadores na base de dados. Atualmente, 97% das
empresas desse chamado primeiro grupo já integram
a plataforma e estão fazendo os ajustes finais para
o fechamento integral das folhas de pagamento na
nova plataforma.
Os três grupos que estão no sistema eSocial são os
seguintes:
a) 1º grupo – formado pelas entidades integrantes
do “Grupo 2 - Entidades Empresariais” (naturezas
jurídicas 201-1 a 233-0) do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016, com faturamento no
ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e
oito milhões de reais);
b) 2º grupo – formado pelos demais empregadores e
contribuintes, salvo os integrantes do 3º grupo; e
c) 3º grupo – formado pelos entes públicos, integrantes do “Grupo 1 - Administração Pública” (na-

Fernando Guedes, presidente da Comissão de Política de Relações
Trabalhistas (CPRT) da CBIC

turezas jurídicas 101-5 a 127-9) do anexo V da Instrução
Normativa RFB nº 1.634, de 2016.
O início da obrigatoriedade de cada fase de implementação do eSocial para cada grupo de obrigados
encontra-se disposto no quadro abaixo:

Início da obrigatoriedade ao eSocial para cada grupo de obrigados
Fase

1º Grupo

2º Grupo

1ª

8 de janeiro de 2018 e
atualizados desde então

16 de julho de 2018 e
atualizadas desde então

14 de janeiro de 2019 e
atualizadas desde então

2ª

1º de março de 2018

1º de setembro de 2018

1º de março de 2019

3ª

1º de maio de 2018, referentes aos
fatos ocorridos a partir dessa
data (*)

4ª

janeiro de 2019

3º Grupo

1º de novembro de 2018,
referentes aos fatos
ocorridos a partir dessa data (*)

1º de maio de 2019,
referentes aos fatos ocorridos
a partir dessa data (*)

janeiro de 2019

julho de 2019

Fonte: Manual de Orientação do eSocial (https://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-2.4.02.pdf-previa)

www.cbic.org.br

2

MUDANÇA NA CULTURA EMPRESARIAL
Pensando nas empresas do setor da construção, a
CPRT/CBIC tem alertado sistematicamente aos empresários do setor da construção a respeito do eSocial
em reuniões e eventos promovidos pela Comissão da
CBIC. “O eSocial implica uma mudança de cultura e
procedimentos dentro da empresa. Para implantação
é necessário um trabalho enorme por parte das empresas junto aos departamentos pessoal, segurança
no trabalho e tecnologia da informação”, diz Guedes.
O presidente da CPRT/CBIC, Fernando Guedes, aconselha as empresas do setor a buscar uma assessoria
adequada e que possa verificar o que a empresa preci-

sa fazer e assim efetuar os lançamentos no eSocial. “As
empresas precisam focar nos processos internos das
áreas envolvidas porque a partir da entrada plena do
sistema será uma nova forma de relacionamento entre
as áreas de RH, Saúde e Segurança no Trabalho, Jurídico, Fiscal. As áreas serão interligadas e precisam falar a
mesma língua para que todas as informações possam
ser lançadas de forma adequada na plataforma”,
aconselha Guedes.
Se você é um empresário do setor da construção
e já implantou o sistema em sua empresa, envie
seu depoimento e conte-nos sobre como está a
adequação ao eSocial em sua empresa. O nosso
email é ascom@cbic.org.br.

O Comitê Gestor do eSocial esclareceu em nota, ontem (5), sobre as penalidades
que serão aplicadas pelo descumprimento dos prazos previstos no "faseamento”
do período de implantação do eSocial, seguem abaixo:

1. A primeira etapa do processo de

implantação do eSocial tem caráter
experimental, direcionado prioritariamente
às adequações dos ambientes tecnológicos
dos empregadores e à homologação
prática do sistema, e não gerarão
obrigações jurídicas para o empregador,
nem prejudicarão direitos trabalhistas ou
previdenciários, até que as obrigações
acessórias originais sejam formalmente
substituídas pela transmissão dos eventos
do eSocial, por ato dos respectivos entes
responsáveis;

2. O Comitê Gestor orientará os órgãos

fiscalizadores quanto à não aplicação de
penalidades pelo eventual descumprimento
dos prazos das fases 1, 2 e 3, desde que
o empregador comprove que estava
aprimorando seus sistemas internos
durante aquele período. É também premissa
para a não sujeição às penalidades
que o empregador demonstre que o
descumprimento dos prazos se deu por

questões técnicas, inerentes às dificuldades
de implantação, mas que houve efetivas
tentativas de prestar as informações
(mesmo que sem sucesso), com registros
de protocolos de envio de eventos para o
ambiente nacional.

3. A mera inércia do empregador em

implantar as adequações ou promover os
ajustes necessários em seu sistema não
caracterizará a boa-fé que o isentaria da
aplicação de penalidades.

4. O Comitê Gestor do eSocial também

orientará os órgãos fiscalizadores de que o
cumprimento da fase 3 pelo empregador,
com o efetivo fechamento da folha no
prazo estipulado (evento S-1299), ainda que
tenha havido o descumprimento dos prazos
das fases 1 e 2, será considerado como
indicativo do real esforço do empregador
na implantação e adequação dos seus
ambientes, para fins da não aplicação de
penalidades.
(Fonte: Portal eSocial)
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EM MANAUS, IPEA DESTACA 18 MEGATENDÊNCIAS PARA O BRASIL
MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS E CRESCIMENTO DA DEMANDA POR ENERGIA INTEGRAM CENÁRIO
PREVISTO NO ESTUDO ‘BRASIL 2035 - CENÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO’
Eliena Monteiro

Maurício Fleury Curado, coordenador do Núcleo de Cenários e Estudos Perspectivos da Diretoria de Estudos e Relações do Ipea, apresenta o estudo Brasil 2035 –
Cenários para o Desenvolvimento

O estudo ‘Brasil 2035 – Cenários para o Desenvolvimento’, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), prevê quatro cenários para o País em 2035. As
análises incluem, ainda, 18 megatendências. Entre
elas, mudanças demográficas e crescimento da demanda por energia. Os resultados do estudo foram
apresentados na quarta-feira (04/07), em Manaus.
Empresários da capital querem desenvolver um estudo semelhante para a cidade.
Maurício Fleury Curado, coordenador do Núcleo
de Cenários e Estudos Perspectivos da Diretoria de
Estudos e Relações do Ipea, apresentou os resultados
do estudo na Federação das Indústrias do Estado
do Amazonas (Fieam), durante evento promovido
pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese Manaus),
entidade que busca contribuir com o planejamento
da capital em 20 anos.
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Conforme o Ipea, o estudo ‘Brasil 2035 – Cenários
para o Desenvolvimento’ tem o objetivo de “identificar elementos que subsidiem a formulação de
estratégias de desenvolvimento para o Brasil”. A
intenção era produzir subsídios que contribuam para
a tomada de decisão e a formulação de estratégias
de longo prazo.
Entre as 18 megatendências para os próximos anos estão a manutenção das mudanças demográficas, que,
segundo Curado, vão causar impactos nas políticas
públicas, especialmente nas relacionadas à Previdência.
“O que nós temos é uma quantidade maior de pessoas
que, no futuro, serão afetadas por uma quantidade
menor de pessoas para sustentá-las. Os mais velhos
serão mais numerosos e os que os sustentarão serão
menos. Isso é um perigo para o sistema previdenciário
de uma maneira geral”, destacou, recomendando que
a população reduza o consumo e poupe para a velhice.
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O estudo cita, ainda, o crescimento da demanda
por energia. Para o pesquisador, o Brasil é referência
em modelo energético por ter buscado fontes não
usuais. “A matriz energética brasileira já é bem mais
sustentável que a grande maioria das matrizes
energéticas dos outros países, que usam ainda muito
carvão mineral, muito petróleo. Nós temos, por
exemplo, a energia hidroelétrica, que é uma energia
mais limpa com uma participação muito relevante na
nossa matriz energética. Esse protagonismo do Brasil
com relação à política energética já ocorre há alguns
anos e pode continuar ocorrendo porque o Brasil
tem se preocupado, sim, na descoberta e no uso de
novas fontes. A energia eólica ainda é incipiente, mas
cresce a taxas muito altas mesmo, do mesmo modo
que a energia fotovoltaica (solar)”, explicou.

Eliena Monteiro

AMAZÔNIA
Duas megatendências têm relação direta com a
região amazônica. De acordo com Maurício Fleury
Curado, o estudo indicou que poderá haver aumento das tensões nacionais e internacionais pelo
uso e conservação de recursos naturais e aumento
da pressão (nacional e internacional) sobre os
recursos hídricos.
“O desafio é perceber o valor da água, a importância
que ela terá cada vez mais daqui pra frente, e conseguir
fazer um ajuste com relação aos seus usos múltiplos.
A água serve para tudo. Ela é uma grande fonte de
insumo para a agricultura, para a indústria, para as
famílias. É fundamental que haja um arranje de forma
que seja possível que todos possam, ou em certa parte
pelo menos, ter acesso à água. O uso sustentável, o
manejo da água, é uma questão fundamental para
o desenvolvimento e para a sustentabilidade de uma
população, até de uma nação”, disse.
O representante do Ipea destacou que o estudo contou com a contribuição de militares, que destacaram
a importância da Amazônia. “Essa participação (dos
militares) se refletiu num espaço mais destacado
que normalmente a Amazônia não tem em outros
estudos. Não é apenas a biodiversidade, não é apenas a diversidade étnica e cultural, não é apenas a
disponibilidade de água, não é apenas o potencial
de recursos naturais, minerais. É todo esse conjunto
e o próprio espaço físico que é muito relevante para o
País, até mesmo em termos geopolíticos”, ressaltou.

www.cbic.org.br

Romero Reis, vice-presidente do Codese Manaus; Maurício Fleury Curado, do
Ipea, e Antonio Azevedo, presidente do Codese Manaus

O professor José Alberto, que é conselheiro no Codese
Manaus, foi um dos especialistas ouvidos durante a
pesquisa realizada pelo Ipea. “O estudo é um grande
guarda-chuva para quem quiser fazer qualquer
planejamento no Brasil, seja de Manaus, de Belém, de
onde for. A gente pode fazer projeções de cenários,
pensamento de longo prazo sem ser apenas na base
do ‘eu acho’ ou na base de uma lista de intenção, de
uma lista de ideias. Nós podemos usar ferramentas
técnicas, recursos metodológicos fundamentados
cientificamente para trazer à tona tudo isso que, de
fato, é relevante para o futuro de uma comunidade,
de um estado, de uma sociedade como nós aqui no
Amazonas”, afirmou.
De acordo com o presidente do conselho, Antonio
Azevedo, a instituição está buscando uma parceria
com o Ipea, para desenvolver um estudo semelhante,
com foco em Manaus. “Nós vamos ter uma conversa com o Maurício para ver uma forma de viabilizar
esse trabalho que foi feito a nível nacional, fazer
localmente, olhar os possíveis cenários para o Amazonas em 2038, já pensando 20 anos na frente. Esse
vai ser um grande desafio. Se nós conseguirmos,
junto com a universidade, junto com todos aqueles
que participaram aqui, que estão muito interessados, viabilizar vai ser uma grande conquista para
Manaus”, destacou.
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Pacto Social’, em que sucessivos governos priorizam
a dívida social, o que provoca o crescimento
moderado da economia. No entanto, os investimentos seguiriam focados em setores tradicionais sem
espaço para inovação.
O quarto cenário é chamado de ‘Construção’. Nesse
ambiente, 2035 será um ano em que o Brasil avançou
de forma lenta, conciliando políticas econômicas e
sociais e se utilizando de uma estratégia de crescimento sustentável. Isso seria resultado de acordos
firmados e do planejamento de longo prazo. Haveria
coordenação duradoura entre os investimentos públicos e privados, “na construção das bases de uma
sociedade mais dinâmica e inovadora”.
CODESE MANAUS
O conselho surgiu a partir do projeto ‘O Futuro da
Minha Cidade (FMC)’, realizado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), por meio
da sua Comissão de Meio Ambiente (CMA), com a
correalização do Sesi Nacional e patrocínio nacional
da Caixa Econômica Federal. A iniciativa já conta com
a adesão de 23 cidades e centenas de “apaixonados”,
incluindo a capital do Amazonas, que decidiram ser
protagonistas e, assim, liderar mudanças para melhorar
a qualidade de vida da população local.

José Alberto, conselheiro no Codese Manaus, fala durante o evento

CENÁRIOS
Com os resultados do estudo, o Ipea prospectou
quatro cenários fictícios para o Brasil daqui a 17 anos.
A ideia é identificar que caminho o País poderá trilhar
até 2035 para construir um ambiente desenvolvido,
com uma sociedade mais livre, justa e solidária em
2100. O primeiro deles seria o cenário ‘Vai levando’,
com permanência da cultura de curto prazo. Nesse
cenário, o Estado age de forma reativa e desordenado, respondendo apenas a pressões emergenciais.
No cenário ‘Crescer é o lema’, os governos priorizam
o crescimento econômico, mas as riquezas não
foram distribuídas a todos. A dívida social, deixada
em segundo plano, provocaria tensões sociais.
O Ipea chama o terceiro cenário fictício de ‘Novo
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O Codese Manaus é inspirado no Codem – criado na
cidade de Maringá, Paraná, em 1996, para planejar o
município. A ideia surgiu com o Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá.
As discussões para a implantação do projeto na
capital começaram em 2016 com o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e a Associação das Empresas do Mercado
Imobiliário no Estado do Amazonas (Ademi-AM).
Atualmente, o Codese já conta com presidente e vice,
além de um grupo de conselheiros que se reúnem semanalmente para traçar estratégicas de desenvolvimento econômico e social para Manaus. O projeto
também vem sendo apresentado a representantes
de instituições públicas e privadas.
O objetivo do conselho é contribuir com o planejamento da capital em 20 anos, em conjunto com a
sociedade civil organizada e o poder público.
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VINTE E SETE ANOS DO SECONCI-GO: UM TRABALHO QUE VAI ALÉM
DOS EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
COM MAIS DE 87 MIL ATENDIMENTOS EM 2017, INSTITUIÇÃO CELEBRA MELHORA NA QUALIDADE VIDA DOS TRABALHADORES
COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE OCUPACIONAL E PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO
Fotos/Divulgação

Seconci-GO - Atendimento em Medicina do Trabalho

Quando ouvimos falar sobre Saúde e Segurança no Trabalho lembramos, quase sempre, somente dos procedimentos de exames admissionais e demissionais ou da
imagem do técnico de segurança do trabalho cobrando
o uso dos Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs.
Porém, as atividades e programas de saúde e segurança
do trabalho desenvolvidas pelas empresas vão muito
além dos trâmites administrativos e têm como foco principalmente a qualidade de vida e a saúde do trabalhador,
o que reflete diretamente em sua produtividade.
A recepcionista Tanea Silva Machado de Andrade, 53
anos, conta que por vários anos sofreu com os males
provocados pelo vício do cigarro. A solução do problema veio após sua participação no Projeto Combate ao
Tabagismo na Construção, desenvolvido pelo Serviço
Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás
(Seconci-GO) – entidade que há 27 anos assessora e
presta serviços a construtoras e incorporadoras na área
de saúde e segurança do trabalho.
Tanea conta que, por meio do apoio da empresa e a aju-
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da do projeto do Seconci-GO, conseguiu parar de fumar
e melhorar sua saúde, tanto física quanto emocional.
“Parei de fumar desde abril deste ano, minha respiração
está bem melhor e estou com mais disposição para
realizar minhas atividades tanto no trabalho quanto na
vida pessoal”, diz a recepcionista que integra a equipe
administrativa da FR Incorporadora, uma das mais de
260 empresas associadas ao Seconci.
A história de Tanea é um bom exemplo de como ações e
programas sobre Saúde e Segurança no Trabalho têm um
foco mais amplo sobre o bem-estar dos trabalhadores.
O presidente do Seconci-GO, Célio Eustáquio de Moura,
destaca, inclusive, que a indústria da construção, que por
anos sofreu com o estigma de ser um setor com altos índices de acidente e de doenças ocupacionais, tem apresentado êxito em suas ações nessa área, conquistando uma
significativa redução das ocorrências. Segundo dados do
Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho (Aeat) do
INSS, o setor acumula quatro anos consecutivos de queda
no número de acidentes no Brasil. Entre os anos de 2013 e
2016 a redução foi de mais de 50% no total de registros.
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De acordo com Célio Eustáquio, esses resultados positivos se devem, em grande parte, às ações contínuas que
têm aprimorado o dia a dia das empresas e promovido
a conscientização de trabalhadores. “Hoje as empresas
já entendem muito bem que não basta só evitar os
acidentes, é preciso manter a saúde do trabalhador de
forma integral - física e mental - gerando qualidade de
vida, o que implica diretamente no resultado do trabalho
realizado”, frisa o presidente do Seconci-GO.
COMPROMETIMENTO
Esse comprometimento das empresas da construção
civil com a prevenção de acidentes e com o bem-estar
dos seus trabalhadores deu origem ao Seconci em vários
estados brasileiros, a partir de 1964. Em Goiás, a instituição
completa neste mês de julho 27 anos de serviços prestados à saúde e à segurança do trabalhador.
Em 2017, foram realizados mais de 87 mil atendimentos
gratuitos aos trabalhadores do segmento. Para Célio
Eustáquio, hoje, o setor comemora a evolução no atendimento à saúde integral do trabalhador. “Não trabalhamos
somente por números. Esses refletem apenas o resultado
dos cuidados e ações preventivas feitas para os
profissionais, que antes de tudo são pessoas, e necessitam
estar bem para trabalhar com segurança”, destaca.
AMPLA ASSISTÊNCIA
Dentro de uma proposta ampla de assistência à saúde
ocupacional e prevenção de acidentes, o Seconci-GO

Tanea Silva Machado de Andrade, recepcionista da FR Incorporadora

oferece gratuitamente aos colaboradores das empresas
associadas, e seus dependentes, atendimentos gratuitos
nas áreas de odontologia; consultas médicas ocupacionais, emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e
consultas de clínica geral, cardiologia, oftalmologia e ortopedia. A instituição também realiza exames laboratoriais e
ocupacionais como audiometria, espirometria, outros.
Em sua sede no Setor Jardim América, em Goiânia, o
Seconci-GO possui ainda um posto de coleta para exames
laboratoriais e um Centro de Diagnóstico em Cardiologia
com estrutura completa para exames do coração, como
teste ergométrico, m.a.p.a, holter, eletrocardiograma, ecocardiograma, doppler das carótidas e ultrassonografia.
Outros serviços oferecidos pelo Seconci-GO são: fisioterapia e sessões de pilates, atendimento na área de serviço
social e psicologia. Diversos desses serviços são realizados no Seconci por meio de parceria com o Serviço Social
da Indústria (Sesi Goiás).

Célio Eustáquio de Moura, presidente do Seconci-GO
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Para apoiar as empresas no atendimento à legislação sobre saúde e segurança ocupacional, a instituição também
realiza a elaboração do Programa de Controle Médico da
Saúde Ocupacional (PCMSO); oferece qualificação dos
trabalhadores da construção por meio dos treinamentos
admissionais, e realiza periodicamente visitas e ações
educativas, como palestras, nos canteiros de obras.
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A prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais ganha destaque no trabalho do Seconci-GO
que desenvolve projetos ligados à saúde mental, ao
combate ao tabagismo, à prevenção de doenças
silenciosas, que visam detectar possíveis problemas
de saúde do trabalhador em fase precoce. Pensando
até mesmo no bem-estar da família, é desenvolvida

iniciativa aberta às trabalhadoras e esposas gestantes
dos trabalhadores, visando prepará-las para a chegada do filho - o Projeto Mamãe & Papai Corujas,
além da realização de ação de combate ao mosquito
Aedes Aegypti, incentivando todos os envolvidos a adquirirem o hábito de verificar e combater os possíveis
criadouros e focos do mosquito.

ARTIGO DO ESPECIALISTA

QUEBRANDO O PARADIGMA: NOVAS IDEIAS PARA FINANCIAR HABITAÇÃO ACESSÍVEL
Claudia Magalhães Eloy, da Magalhães & Eloy Consultoria e Assessoria, é doutora em Arquitetura e
Planejamento Urbano, mestre em Administração – Gestão Pública.
insuficiente de unidades de preço moderado e da retração
da participação governamental na questão.
Entre os países representados na Conferência, o destaque
ficou com a Índia que, movida pela meta “Habitação
para Todos até 2022”, exibiu uma série de iniciativas
que tem incluído o uso de tecnologia para aprimorar a
avaliação de risco de crédito e ampliar o financiamento
habitacional para trabalhadores informais, além de
inovações no financiamento de melhorias incrementais
na habitação, incluso em propriedades rurais (a taxa de
urbanização na Índia ainda é de apenas 34%).

Este foi o título da 8ª Conferência Internacional promovida pelo Banco Mundial, em Washington DC, entre 29 de
maio e 1º de junho passado. As apresentações cobriram
temas tão diversos quanto o uso de tecnologia e o potencial de bigdata para a concessão de crédito, como o
financiamento de green housing e o acesso a funding oriundo de portfólio de investimentos dos fundos de pensão
e seguradoras.
Voltada para a questão do financiamento acessível
(affordable housing), seu foco recaiu sobre os países em
desenvolvimento, em geral caracterizados pela rápida
urbanização, desigualdade de renda, informalidade da
renda e da moradia, ingredientes esses que dificultam a alavancagem do crédito como forma de ascender à habitação
digna. Não obstante, os países desenvolvidos também enfrentam seus desafios para garantir o acesso à habitação,
em contextos de elevação dos preços imobiliários, de oferta
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No uso de bigdata despertou o interesse a criação de Koh
Cha-Ly, da Propertypricetag da Malásia: “O atlas secreto da
grande Kuala Lumpur”. O atlas mapeia a correlação entre a
trajetória de preços de imóveis residenciais em cada região
e a presença de uma série de usos – comerciais, tais como
o crescimento do número de cafés ou loterias; públicos, tais
como parques; e, até a distância a hospitais e cemitérios.
Como resultado, o uso de bigdata vem possibilitando
identificar tendências e detectar comportamentos no meio
urbano para predizer os movimentos de preço no mercado
imobiliário. Tem servido também para verificar premissas e
derrubar mitos sobre preferências e padrões de consumo.
Do Brasil, a Creditas, uma fintech criada com o objetivo
de oferecer crédito com juros menores, maior prazo de
pagamento e em valor superior ao comumente ofertado
graças ao processamento digital e também à garantia
de imóvel ou veículo atrelada ao financiamento. O uso de
plataformas 100% digitais para constituição de carteiras
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de crédito, com a finalidade de baratear o processo e
otimizar o encontro de expectativas entre investidores e
mutuários/demandantes por crédito, apareceu, ainda,
na apresentação da Dynamic Credit, empresa holandesa
que atua hoje também na Indonésia.
Uma novidade este ano foi a seleção de duas ideias
inovadoras que além da apresentação na Conferência
tiveram seus papers publicados na edição mais recente
do Housing Finance International Journal:

Breaking the Mold: new ideas for financing affordable
housing. (Tradução livre da autora).
2
O deficit habitacional atual é estimado em 18,8
milhões de unidades. Até 2022, déficit e demanda juntos somam 25 milhões de unidades habitacionais.
3
www.data.worldbank.org
4
http://www.housingfinance.org/publications/
housing-finance-international
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HOMESTART GRADUATE LOAN (Austrália)
Homestart, um agente financeiro público do sul da
Austrália, que tem como missão expandir o acesso ao
crédito habitacional downmarket, apresentou sua linha
de crédito Graduate Loan (crédito para graduados). Na
sua região de atuação, um mercado de preços imobiliários elevados, a capacidade de arcar com a entrada
exigida para a compra do imóvel constitui fator decisivo
de acesso, dificultando a aquisição da moradia notadamente entre os mais jovens. Buscando ampliar o acesso,
a Homestart criou, há 15 anos, o Graduate Loan: uma linha
de alto LTV (quota de financiamento) disponível, inicialmente, apenas para pessoas com graduação universitária e recentemente expandido para pessoas com outros
níveis de qualificação profissional. A experiência deste
programa tem se revelado extremamente bem-sucedida,
com uma carteira de melhor performance, em termos de
inadimplência, que a carteira prime tradicional, ao tempo
em que vem ampliando significativamente o acesso ao
crédito habitacional entre profissionais jovens. Com esta
iniciativa, Homestart demonstrou que é possível inovar
no crédito, desenhando produtos simples, que superam
gargalos encontrados, sem necessariamente requerer
subsídios ou adicionar risco à operação.
ECOCASA (México)
Ecocasa é uma linha de crédito inovadora que já financiou
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a construção de 36 mil casas sustentáveis e de eficiência
energética, com meta de alcançar 60 mil até 2023. Promovida pela Sociedade Hipotecaria Federal (SHF), em
parceria com o Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW)
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB),
recebe recursos do governo alemão, da União Européia
e do Clean Technology Fund.
Por meio do desenho desse programa, as casas produzidas em novo padrão de sustentabilidade têm custo
equivalente ao padrão tradicional de construção graças
ao crédito concedido com taxas de juros reduzidas (de
110 a 260 basepoints) para a construção de habitação
de interesse social que promova a redução de emissão
de CO2 em, pelo menos, 20%. A redução do custo do
financiamento é condicionada à não transferência dos
possíveis aumentos de custo para o preço da moradia,
possibilitando que os investimentos realizados não comprometam o acesso (affordability).
Esses financiamentos compõem a carteira de “viviendas
sustentables”, juntamente com incentivos para empreendedores de pequeno e médio portes e para os
níveis mais elevados de eficiência energética (Passivhaus
Standard), visando estimular a penetração de padrões
básicos de eficiência energética em todo o mercado
imobiliário e, ao mesmo tempo, incentivar a adoção de
padrões mais ambiciosos, em linha com as estratégias e
metas estabelecidas pelo NAMA.
A SHF apoia as construtoras com orientação e treinamento
e utiliza um modelo para estimar se as soluções propostas propiciarão o nível exigido de redução de CO2, gerando um processo célere de certificação (duas semanas).
Além da redução nos juros e da assistência técnica,
outro incentivo do programa consiste na priorização
da concessão de subsídios federais (CONAVI) para as
moradias produzidas no âmbito do EcoCasa.
Instituição mexicana criada em 2001 com o objetivo
de fortalecer o mercado de crédito, ampliando o acesso para famílias de renda baixa e moderada.
6
Entre 2013 e 2018, um total de USD$345 milhões em
financiamento e mais USD$2,6 milhões em subvenção
para assistência técnica.
7
Estima-se que o setor habitacional seja responsável por
14,2% do consumo de energia no México (INECC, 2013).
8
O preço médio de uma EcoCasa é USD $19,576.
9
National Appropriate Mitigation Action for Sustainable Housing (2012).
5
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“Uma das grandes inovações do EcoCasa consistiu
em introduzir parâmetros de sustentabilidade no setor
habitacional, a partir de mecanismos de financiamento
e estruturas já existentes, simplesmente adicionando
benefícios tangíveis e atraentes para os agentes envolvidos. ” (Ernesto Infante Barbosa, diretor da SHF)
As construtoras podem escolher que soluções usar e em
que itens promover a redução de emissão, mas são incentivadas a focar nos materiais de construção de isolamento
e controle térmico para prover conforto interno. Por não
adotar critérios pré-determinados, o programa tem permitido que a interação entre especialistas, fornecedores,
técnicos e desenvolvedores alcance o resultado desejado,
gerando uma sinergia que favorece a conscientização e a
capacitação de todos os atores. Desse modo, incentiva
a inovação e a busca da combinação mais econômica
e adequada para atender aos objetivos do Programa,
gerando demanda por novos produtos, tecnologias e
fornecedores que passam a ser integrados ao mercado.
Como resultados, além da redução da emissão de CO2,
a redução do consumo e dos gastos com energia pelas
famílias e, também, dos custos de eco-tecnologias, têm-se a
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expansão de produtos financeiros, da pesquisa e produção
de materiais alinhados com os objetivos da habitação
sustentável. A participação no EcoCasa já é, também, um
diferencial da indústria, com reconhecimento nacional e
impacto positivo na reputação das construtoras.
Entre as demais apresentações, vale mencionar ainda
o portal “Open Data”, do Center for Affordable Housing
Finance (CAHF), um think tank africano baseado em
Joanesburgo e o “Shelter Venture Lab” do Habitat
para Humanidade, que, por meio de empreendedores
e start-ups busca identificar e desenvolver a próxima
geração de empresas que trará soluções de habitação
a preços acessíveis para o mercado. Todas as apresentações podem ser acessadas no http://pubdocs.
worldbank.org/en/401881528986832800/Global-Housing-Finance-Conference-Agenda-2018.pdf

Os principais itens utilizados têm sido o isolamento térmico de placas e paredes, pintura e acabamento reflexivo,
aquecedores solares de água e iluminação eficiente.
11
https://www.habitat.org/impact/our-work/terwilliger-center-innovation-in-shelter
10

11

CBIC DADOS

Produção física industrial dos insumos típicos da Construção Civil
Mês/ano

Variação %
mensal (base:
igual mês do ano
anterior)

Variação %
acumulada no ano
(base: igual período
do ano anterior)

Variação %
acumulada nos
últimos 12 meses
(base: últimos 12
meses anteriores)

Mai/18

-8,9%

0,5%

-0,1%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Faturamento deflacionado das indústrias de materiais de construção
% de maio/18
comparado a
abril/18 (sem
ajuste sazonal)

% de maio/18
comparado a
maio/17

Acumulado
no ano

Acumulado 12
meses (móvel)

1%

3,5%

3,1%

0,9%

Faturamento
deflacionado

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

AGENDA

12 de julho

15 a 19 de agosto

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
PMCMV, COM BANCO DO BRASIL E CAIXA
Horário: 10h30 às 17h
Local: sede da CBIC - Brasília

A 27ª FEIRA DE IMÓVEIS DO PARANÁ
Local: Centro de Eventos do Sistema Fiep,
no Jardim Botânico, em Curitiba

01 a 04 de agosto

19 de julho

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)

REUNIÃO DA COMISSÃO DE
INFRAESTRUTURA (COP) DA CBIC
Horário: 14h às 16h30
Local: Sede do DNIT - Brasília - DF

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
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27 de novembro
TROFÉU INCORPORADOR DO ANO
E O PERFIL IMOBILIÁRIO 2018
Local: Salão Azul do Club e Curitibano,
no Água Verde, em Curitiba

Bruno Dantas - redacao@cbic.org.br
Projeto Gráfico: Radiola
Diagramação: Marco Freitas
Telefone: (61) 3327-1013
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