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POSICIONAMENTO

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NAS ELEIÇÕES

PEQUENAS DOAÇÕES EM CONJUNTO PODEM TER IMPACTO

Zanone Fraissat/Folhapress

José Carlos Martins, presidente da CBIC

Estamos discutindo quem será o novo presidente da 

República, mas não haverá nenhum presidente que 

possa fazer mudanças sem apoio do Congresso. 

Isso é inerente à democracia. Por isso, o mais impor-

tante é elegermos um Congresso sintonizado com o 

interesse dos cidadãos, que efetivamente fiscalize o 

Poder Executivo e represente a sociedade.

Hoje, criticamos o Congresso, que está distante 

da sociedade e dos seus anseios. Proponho, neste 

momento, uma discussão sobre a representação no 

Legislativo: lá serão feitas as leis que traduzirão o 

país que queremos.

A grande novidade da eleição deste ano é a partici-

pação cidadã de todos os brasileiros no pleito. Não 

é da nossa cultura participar ativamente e depois 

cobrar aquilo que nos prometeram. Como faremos 

isso é a grande dúvida.

Precisamos da participação dos cidadãos, aqueles 

que se doam, que cobram, que exigem do seu repre-

sentante a defesa dos interesses da sociedade; com 

transparência, com ética, com lisura no exercício do 
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mandato. Falo do condomínio, do clube, do repre-

sentante na escola, falo de entidades de classe, falo 

de representação política.

Pessoalmente, sempre defendi o voto distrital, pois 

ele é a menor distância entre o cidadão e seu repre-

sentante. Somente ele permite que o eleitor médio 

lembre em quem votou e se seu eleito está desem-

penhando adequadamente seu mandato.

Mas não existe jantar sem alguém que pague a 

conta, este é um custo da democracia. Sabemos do 

desastre que foi a relação espúria entre algumas 

pessoas e o sistema político e não podemos mais 

aceitar isso. Está claro nas pesquisas que o Brasil 

deu um basta a esse modelo; no entanto o custo 

existe, e alguém terá que pagar.

Esse é o momento para refletirmos sobre isso: se 

uma empresa doar, poderá ter interesse na do-

ação; se o recurso sair do setor público, diminuirá 

o dinheiro para demandas essenciais ao país, como 

segurança, saúde, educação etc. Como sair disso?

Convido a todos que participem desta eleição com 

ideias, com propostas, com cobranças, mas tam-

bém com contribuições às campanhas dos bons 

políticos.

Se não queremos doação de empresas, se não queremos 

que esse custo saia do Orçamento, que tal nos agrupar-

mos e fazermos pequenas doações para viabilizar as 

candidaturas que nós, cidadãos comuns, acreditamos? 

Vamos deixar para poucos fazerem isso? Depois vamos 

reclamar, de novo, que nossos políticos só atendem aos 

interesses de poucos?

Precisamos, todos os cidadãos de bem deste país, 

escolher um lado. Escolher um candidato e trabalhar 

por ele em nossas comunidades, em nossas redes 

sociais, junto aos nossos familiares, mas também 

com contribuições financeiras. 

Não se faz campanha sem dinheiro. É melhor que o 

recurso venha do cidadão, por meio de pequenas 

doações que não serão relevantes individualmente, 

mas no conjunto poderão significar a eleição ou não 

de um candidato.

É legítima a defesa de segmentos organizados, 

desde que com transparência e que não visem 

exclusivamente aos seus interesses, mas sim que 

estejam sintonizados com os interesses maiores do 

país. Hoje vivemos uma ditadura de corporações, 

pequenos grupos com grande poder de mobilização 

que, com isso, mantêm privilégios inaceitáveis.

O interesse das maiorias silenciosas e trabalhadoras 

precisa ser priorizado. Neste momento não há ne-

cessidade maior que emprego. Nossos candidatos 

ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados es-

tão se comprometendo com medidas que busquem 

aumentar a oferta de empregos? Ou estão somente 

defendendo o que todos já cansamos de ouvir?

Mobilizados podemos cobrar. Essa cultura ainda 

não existe em nosso país mas, nas suas campanhas 

à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama 

recebeu doações de milhões de cidadãos america-

nos.

Assim, conseguiu seus dois mandatos. Queremos ou 

não construir um novo país? Queremos deixar um 

Brasil melhor para nossos filhos e netos?

Conclamo a todos para refletir sobre isso.

A hora é agora!

José Carlos Martins

Engenheiro civil e presidente da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC)
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OBRAS PARALISADAS PODERÃO SER RETOMADAS COM RECURSOS DO FGTS

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO AUTORIZA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
 PARA FINANCIAR CONTRAPARTIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA OBRAS DO PAC

Divulgação

3

Obras financiadas com recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) e que estão paralisadas, 

por falta de recursos dos Estados e dos municípios para 

bancar a contrapartida do empréstimo, poderão ser 

retomadas. Esse é o objetivo da Resolução 898/2018 

do Conselho Curador do FGTS, publicada no último 

dia 11 de setembro, no Diário Oficial da União (DOU). A 

medida autoriza a utilização de recursos do Fundo de 

Garantia para financiar a contrapartida das prefeituras 

e Estados, tomadores de recursos da União, para obras 

paralisadas por meio do Orçamento Geral da União 

(OGU), dentro do Programa de Aceleração do Cresci-

mento (PAC). “A iniciativa é muito importante, porque 

gera novas oportunidades de contratos, na medida em 

que as obras estão paralisadas há algum tempo. Essa 

retomada significará a contratação de empresas para 

fazer as obras, o que dinamizará a economia”, salienta 

Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, representante 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI) no CCFGTS. 

As obras já estão paralisadas há bastante tempo. Algu-

mas há mais de 10 anos (PAC 1) e envolvem melhoria na 

revitalização de espaços urbanos, obras habitacionais, 

obras de saneamento e de infraestrutura. “O mais im-

portante é que terminando essas obras, elas cumprirão 

a finalidade a que se destinam: saneamento, habitação 

ou mobilidade urbana, melhorando a qualidade de 

vida dos cidadãos”, completa Maria Henriqueta. 

NOTÍCIAS

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=12/09/2018&jornal=515&pagina=221&totalArquivos=258
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“Há um bom tempo o Conselho Curador do FGTS vem 

tentando atacar o problema das obras paralisadas. 

A medida é bastante importante, porque permite que 

os agentes financeiros utilizem recursos do FGTS para 

financiar o término dessas obras”, destaca Bolivar 

Moura Neto, secretário-executivo do Conselho Curador 

do FGTS. “São obras que já tiveram aporte de algum 

recurso, do OGU ou do ente federativo, e que estão 

paralisadas, sem prestar serviços para o trabalhador 

e a comunidade. São recursos que foram alocados, 

geralmente recurso público, e que não estão dando 

retorno para a população. A retomada vai gerar no-

vos empregos, o que resulta em recolhimento, pelos 

trabalhadores, e volta como benefício de arrecadação 

para o próprio FGTS”, completa. 

A partir de agora, além do Fundo de Garantia viabilizar 

o financiamento das contrapartidas das obras subsidia-

das pelo próprio FGTS, também possibilitará a de obras 

feitas por meio do OGU. Será financiada a diferença a 

maior sobre o valor do projeto e viabilizadas as contra-

partidas (em torno de 5%) que normalmente é cobrada 

dos estados e municípios. Pelo modelo aprovado pelo 

Conselho Curador, o Fundo de Garantia não aplicará 

dinheiro em substituição aos recursos da União, mas 

apenas o complemento do valor já colocado pela União. 

 

A iniciativa utilizará o orçamento que as áreas já têm. 

Se for uma obra de saneamento, usará o orçamento 

já aprovado no FGTS para a respectiva área. A seleção 

será feita pelo próprio Ministério das Cidades, que já 

tem a lista das obras paralisadas e que podem receber 

recursos. O potencial interessado deve demonstrar in-

teresse junto à pasta, mostrando a situação do projeto, 

as mudanças necessárias e o que precisa de recursos 

a ser complementado; e ao agente financeiro, que 

conduzirá a operação de crédito com recursos do FGTS 

para a retomada da obra.  A celeridade de aplicação 

dos recursos do FGTS seguirá a mesma velocidade de 

execução por parte da União. 

Para participar do plano de reativação de obras serão 

selecionados os projetos entendidos pelo próprio governo 

como obras em nível mais avançado - que precisariam de 

um volume menor de recurso - e com impacto econômico 

e social mais relevantes. Além disso, há uma lógica previs-

ta de revisitar o projeto para reavaliar a obra e ver se ela 

ainda consegue ser realizada pelos valores previstos no 

projeto inicial; e refazer esses projetos para que a obra de 

fato consiga chegar até o final.

Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves, representante da Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) no Conselho Curador do FGTS

Bolivar Moura Neto, secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS
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BOAS PRÁTICAS DO PODER PÚBLICO AVANÇAM PARA 
REDUZIR O CUSTO DA BUROCRACIA NO PAÍS

EXPERIÊNCIAS FORAM APRESENTADAS NESTA SEMANA DURANTE O FÓRUM EXECUTIVO 
SOBRE LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES, EM RONDÔNIA

Divulgação

Presidente da CBIC, José Carlos Martins, durante o Fórum Executivo sobre Licenciamento de Construções

A burocracia é um estorvo que afeta diversos setores 

do País, mas é especialmente nefasta para o setor da 

construção, com duras consequências para a sociedade 

brasileira. Para se ter uma ideia, estudo realizado pela 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) 

constatou que 12% do custo dos imóveis é burocracia, 

sem contar a perda com as receitas postergadas do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto 

de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Para mostrar que 

experiências exitosas e boas práticas do setor público 

em processos, legislação, tecnologia e metodologias 

de trabalho de cidades como Fortaleza (CE), Campinas 

(SP), Campo Grande (MS), Cascavel (PR), Manaus (AM) 

e Porto Velho (RO) podem reverter essa situação, com 

impactos na iniciativa privada e no desenvolvimento 

econômico, foi realizado no último dia 11 de setembro, 

na capital de Rondônia, o Fórum Executivo sobre Licen-

ciamentos de Construções. “Essa discussão, que muitas 

vezes fica em segundo plano, é muito importante e tem 

grande impacto na vida das pessoas”, aponta José 

Carlos Martins, presidente da CBIC. 

Ao defender uma relação de confiança entre o Poder 

Público e o setor privado, o executivo destacou que é 

preciso acabar com o pressuposto de que toda vez que 

se tenta simplificar, já se pensa que alguém está levando 

vantagem. “A burocracia só é interessante para quem 

vive da burocracia”, disse Martins, citando a Justiça do 

Trabalho, que se retroalimenta para justificar a estru-

tura e a própria burocracia. “A participação cidadã é 

o futuro do Brasil. Não há outro caminho. Esse evento 

converge para isso, quando ataca a burocracia”. 
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DECRETO VISA DESBUROCRATIZAR PROCEDIMENTOS 

DE LICENCIAMENTOS EM PORTO VELHO

A assinatura do Decreto nº 15.437, de 11/09/2018, que 

instituiu Comissão com o objetivo de desburocratizar os 

procedimentos de licenciamentos no âmbito da Prefeitu-

ra do Município de Porto Velho, foi um dos destaques do 

evento. Assinado por Hildon Chaves, prefeito municipal 

e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 

o decreto prevê a revisão da legislação de licenciamento 

visando à simplificação e desburocratização, tendo 

como meta apresentar, em 30 dias, propostas a serem 

encaminhadas à Câmara Legislativa. 

“Estamos discutindo esse assunto com a sociedade 

civil organizada e com os empresários, que são as 

principais vítimas de uma legislação arcaica e que pre-

cisa de modificação urgente”, destacou Hildon Chaves, 

completando que é importante lembrar que “cada em-

preendimento licenciado, cada negócio gerado, é o que 

paga o salário do funcionário público, do asfalto, etc”. 

Os trabalhos da Comissão serão presididos e coordena-

dos pelo presidente da Agência de Desenvolvimento de 

Porto Velho (ADPVH) e terá como membros os secretári-

os da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), Secre-

taria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação 

e Urbanismo (Semur), Secretaria Municipal de Trânsito, 

Mobilidade e Transportes (Semtran), Secretaria Mu-

nicipal de Integração (SEMI), Secretaria Municipal de 

Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb), 

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Sempog) e Procuradoria Geral do Município 

(PGM). 

CAMPINAS (SP), UMA CIDADE À FRENTE DO SEU 

TEMPO

Dentre as boas práticas que estão sendo realizadas pelo 

País, a Prefeitura de Campinas, pioneira no Brasil, utiliza 

o programa de Licenciamento Ambiental Online (LAO). 

“O sistema de licenciamento ambiental é 100% online 

e transparente e já está preparado para integração 

com o portal de licenciamento ambiental nacional”, 

destaca Gustavo Fabrício D´Estefano, engenheiro civil 

da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SVDS). 

Com quatro anos de implantação, o programa já 

resultou na melhoria de todos os procedimentos e na 

redução nos prazos de obtenção de licenças. No licen-

ciamento urbano, por exemplo, com a informatização 

dos processos, a simplificação da lei de usos e o ordena-

mento territorial, o prazo entre o pedido de aprovação 

até a emissão do alvará de construção passou de 300 

para 32 dias. 

Para D´Estefano, a cidade avançou muito ao fazer a mu-

nicipalização da área ambiental, por meio de convênio 

com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(Cetesb). Os avanços são consequências de decisões 

baseadas no planejamento ambiental com normativas 

e controle, e estão calcados no tripé social, econômico 

e ambiental. 

“Todos os procedimentos foram definidos de maneira 

clara e objetiva e a estrutura de funcionamento foi 

estabelecida na própria legislação”, salientou. Também 

foram revistos todos os processos de licenciamento e 

Participantes dp Fórum Executivo sobre Licenciamentos de Construções
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criada uma coordenadoria específica de licenciamento 

ambiental, com técnicos exclusivamente dedicados, o 

que resultou em respostas rápidas e efetivas. Além disso, 

foi definido procedimento padrão para licenciamento 

ambiental. Para todas as etapas há termos de referên-

cia e prazos bem definidos. O não cumprimento gera 

penalidade aos técnicos. “O procedimento padrão bem 

definido dá segurança jurídica aos empreendedores. 

Toda decisão é motivada por pelo menos um parecer 

técnico”, disse. 

Foi implantada na cidade a aprovação responsável 

imediata. Ou seja, o arquiteto/engenheiro responsável, 

juntamente com o proprietário, declara que está tudo 

de acordo com a legislação. A aprovação é imediata. 

Se no Habite-se for detectada alguma irregularidade, 

será emitido laudo demolitório. Até o momento, no 

entanto, não houve nenhuma ação demolitória, o que 

foi comemorado pelos participantes do Fórum, com o 

reforço de que o Poder Público não pode reter para si a 

presunção de correção e nem  partir da premissa de que 

o empresário é bandido.

CASCAVEL (PR), NOVO MODELO DE GESTÃO

Rômulo Quintino, secretário do Meio Ambiente de Cas-

cavel-PR, apresentou o modelo de gerenciamento de 

resíduos da construção civil praticado na cidade. Quin-

tino destacou que os projetos têm que ser adequados 

à realidade de cada local e que, no caso de Cascavel, o 

maior desafio foi não ser uma trava, mas, ter melhores 

ferramentas para conservação do meio ambiente 

em razão do encontro de três bacias hidrográficas na 

região central da cidade.

FORTALEZA ONLINE, POLÍTICA DE ESTADO

O Fortaleza Online transformou-se num programa de 

gestão de cidade inteligente. “Virou política de Estado e 

será usado nas áreas de Educação e Saúde”, destacou 

Agueda Muniz, secretária Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente de Fortaleza. Pelo programa, alvará de 

construção pode ser emitido em até 15 minutos, após 

pagamento da taxa. 

 

Segundo a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de 

Fortaleza, ele funciona 24 horas/dia. Além disso é inclu-

sivo, qualquer cidadão tem acesso; ágil; crível: acredita 

na boa fé; tem responsabilidade compartilhada; é 

transparente, todos os documentos estão disponíveis ao 

cidadão; e conta com 24 tipos de serviços, como alvará 

de construção, de funcionamento, licença ambiental 

simplificada; sistema integrado entre junta comercial, 

cartórios, Receita Federal e secretarias municipais. 

Dentre os ganhos do licenciamento online, Agueda Mu-

niz cita a consulta de adequabilidade. "Antes eram 80 

por dia, hoje são 252." No alvará de licenciamento, não 

há assinatura, mas QR Code. Para a ferramenta foram 

investidos R$ 4 milhões e o município já arrecadou, só 

pelo programa de licenciamento, R$ 12 milhões. O pro-

grama, segundo ela, só deu certo porque concentrou 

tudo num mesmo órgão, e porque os processos e os 

fluxos foram revistos e integrados. “A legislação precisa 

ser simplificada. O cidadão tem que entender a cidade, 

o que pode e não pode fazer na cidade”, ressaltou.

CAMPO GRANDE (MS), TRANSFORMAÇÃO DE UMA 

CIDADE DIGITAL

Secretários municipais apresentam boas práticas do setor público em licencia-
mentos de construções 

Divulgação
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PARA CBIC, DIÁLOGO É ESSENCIAL PARA CONSTRUIR O DESENVOLVIMENTO

Empresários e profissionais da construção civil e representantes do poder público, reunidos no auditória de 

uma escola, discutiram ações para reduzir a burocracia que emperra o licenciamento ambiental de empreen-

dimentos. Mais que destravar projetos, o objetivo final é restabelecer segurança jurídica e previsibilidade, ga-

rantindo ao investidor a confiança necessária para empreender. Em um auditório lotado, o que poderia ter-se 

tornado um evento burocrático resultou em uma troca de experiências franca e colaborativa, em que público e 

privado uniram forças e compartilharam ideias visando o bem coletivo. “Esse assunto, muitas vezes é relegado 

a segundo plano, mas tem um impacto importante na vida das pessoas”, disse José Carlos Martins, presidente 

da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Em breve palestra no Fórum Executivo sobre Licenciamento de Construções, realizado na cidade de Porto Velho 

em 11/09, Martins levou uma mensagem mais ampla, convidando os presentes a participarem mais ativamente 

da vida de sua comunidade. Na presença do prefeito da capital de Rondônia, o presidente da CBIC lembrou 

a importância de dar continuidade ao projeto O Futuro da Minha Cidade, iniciativa da entidade no campo da 

sustentabilidade, correalizada com o Sesi Nacional, cujo principal objetivo é trazer o cidadão para a dianteira 

do debate e definição das prioridades nos municípios. Porto Velho é uma das cidades pioneiras nesse projeto, 

onde foi desencadeado em 2014. “Não adianta mais só reclamar, jogar pedra”, avisou. “Nós precisamos par-

ticipar”.

Para o presidente da CBIC, iniciativas como a do Fórum Executivo trará avanços e modernização para a dinâmi-

ca de licenciamento ambiental no País e pode ser aplicada em outros temas, tendo como objetivo final sempre 

a busca por soluções que levem à melhoria de vida do cidadão. “Nós somos apaixonados pelo diálogo”, disse 

Martins, lembrando que a troca de experiências serve para construir convergências e iluminar divergências. 

Esse esforço pelo denominador comum, quando transposto para a administração pública, pode fomentar 

avanços que impulsionem o desenvolvimento com pleno atendimento da expectativa do cidadão. “Nossa 

provocação será sempre se queremos ser reféns ou protagonistas das mudanças”, comentou.

João Augusto Albuquerque Soares, gerente de Fiscalização 

e Licenciamento Urbanístico de Campo Grande (MS), 

apresentou o sistema “Aprovação Online”, que funciona 24 

horas/dia. Os projetos também são analisados e aprova-

dos no sábado, domingo e feriado, o que representa 

um enorme ganho de produtividade. Ao defender que a 

legislação seja simplificada, Soares abordou o “Aprove 

Fácil” para empreendimentos com até cinco unidades 

residenciais e salão até 500 m², destacando que isso 

representa 75% dos processos. Com isso, o "Aprove Fácil" 

libera mais técnicos para analisarem os 25% dos projetos 

que necessitam de análise.

Realizado pela prefeitura de Porto Velho, Agência 

de Desenvolvimento de Porto Velho e Federação das 

Indústrias de Rondônia (Fiero), com apoio da FNP e da 

CBIC e correalização do Senai Nacional, o evento foi fruto 

de parceria com o Sindicato da Indústria da Construção 

Civil e Mobiliária de Porto Velho (Sinduscon-PVH) e do 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado 

de Rondônia (Sinduscon-RO), além de outras entidades 

locais.
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NÃO É O RABO QUE ABANA O CACHORRO, É O CACHORRO QUE ABANA O RABO

ARTIGO DO ESPECIALISTA

LUÍS FERNANDO MELO MENDES, economista da CBIC

A criação de uma tabela de preço mínimo do frete 

encerrou a greve da categoria dos transportadores 

rodoviários de carga autônomos mas, na contrapartida, 

contribui para paralisar a atividade econômica do País, 

que já se encontrava marcha lenta naquele momento e 

permanece agonizando.

Assim como em vários segmentos econômicos em perío-

do de crise, os transportadores autônomos também 

foram abatidos pela ociosidade de seus equipamentos. 

Neste sentido, é natural que os serviços associados a 

atividade econômica tenham seus valores minorados, 

mesmo que temporariamente, para que o mercado de 

“fretes rodoviários de carga” se viabilize tanto para os 

ofertantes quanto para os demandantes do serviço, pois 

todos são atingidos pela conjuntura.

Para a surpresa de muitos, a solução do governo foi revo-

gar as regras de oferta e demanda no mercado de fretes 

rodoviários e intervir diretamente nos preços, fato que 

afeta drasticamente toda a economia e parece ratificar a 

tradição brasileira de priorizar as atividades-meio (trans-

porte, intermediação financeira etc.), em detrimento das 

atividades-fim (produção de bens).

Trata-se de uma decisão inteiramente política, pois 

não tem nenhum respaldo técnico, já que se trata de 

um mercado competitivo, sem falhas que justifiquem 

uma intervenção dessa natureza. Pelo contrário, com a 

elevação dos preços artificialmente, a tendência é que 

todos tenham perdas, mesmo aqueles que imaginavam 

que seriam beneficiados. Neste caso, os próprios trans-

portadores rodoviários autônomos.

Tal fenômeno, conhecido em microeconomia como “pe-

so-morto social”, foi destacado como medida anticom-

petitiva na manifestação do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE) ao Supremo Tribunal Federal: 

“com preços mais caros, com o frete não obedecendo a 

lei de oferta e demanda, é esperada uma diminuição da 

demanda por produtos finais, o que, por consequência, 

diminuirá o número de fretes e as oportunidades de 

emprego disponíveis. Portanto, gera menos contratos de 

frete do que o que seria o socialmente adequado, reduz 

a eficiência e o potencial de crescimento da economia.

Os preços mais elevados estimulam a criação de frotas 

próprias, uso de outros modais e incorpora novos requisitos 

na escolha da forma de distribuição da carga produzida. 

Nesse sentido, as empresas de transporte passaram a 

ter vantagens sobre os transportadores autônomos, pois 

possuem mais motoristas, frota com diferentes tipos de 

caminhão, mais rotas e mais segurança.

A perda de eficiência do transporte causado pelo tabe-

lamento impositivo poderá inviabilizar várias operações, 

principalmente de pequenos negócios que operavam 
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com curtas margens diante da atividade fraca, além de 

criar um novo cartel. A Lei 13.703/2018 ampliou a insegu-

rança jurídica de empreender no Brasil, pois infringi o 

conceito de livre concorrência do Artigo nº 170 da Consti-

tuição Federal e coloca em xeque os contratos firmados 

antes de sua publicação.

IMPACTO NEGATIVO NA HABITAÇÃO

Por se tratar de uma Lei, seus efeitos não serão apenas 

pontuais e transitórios, mas promove impactos per-

manentes e estruturais, com realinhamento de preços 

relativos e impacto inflacionário, de maneira que não 

apenas prejudicará o consumidor, mas promoverá a 

inviabilidade do transporte dos produtos de baixo valor 

agregado, tais como os produtos da cesta básica e 

grande parte dos insumos básicos da construção.

 

Vale destacar que o setor da construção permanece em 

queda, enquanto o País já mostra sinais de recuperação, 

aliás a aceleração da atividade econômica está limitada 

exatamente pelo baixo nível do investimento, em que 

mais da metade desta variável é representada pelos 

produtos da construção.

 

Nesse contexto recessivo, o setor ainda terá, por conta 

do tabelamento do frete, pressões sobre seus custos de 

produção. Insumos básicos como cimento, areia e brita 

têm no frete grande parte da composição do seu preço 

final.

 

Preocupa verificar que no segmento de habitação, a recu-

peração da atividade é resultado do esforço de políticas 

de combate ao déficit habitacional, como o Programa 

Minha Casa, Minha Vida que atende famílias de baixa 

renda e que suas unidades habitacionais possuem va-

lores máximos para enquadramento no Programa, com 

risco de inviabilizar o produto habitacional ou mesmo a 

solvência das empresas de menor porte, que possuem, 

em geral, margens menores.

No segmento infraestrutura, em que os contratos de 

obras públicas só podem ter ajustes anuais, num con-

texto de elevação de custos, muitas obras podem 

ser inviabilizadas comprometendo a sobrevivência 

das empresas executoras, dos empregos de seus fun-

cionários e de seus contratos com fornecedores.

 

POTENCIAL DE EFEITO CONTRÁRIO

Trata-se de uma intervenção no funcionamento 

natural da cadeia de suprimentos da construção que 

desequilibra os contratos existentes, a ponto de com-

prometer a confiança na expansão sustentável desses 

empreendimentos e consequentemente da realização 

de novas obras.

 

Não por acaso, a confiança de empresários e de con-

sumidores piorou, com efeitos que podem se tornar 

duradouros nas decisões de produção, consumo e 

investimento, em uma situação já delicada de recu-

peração e repleta de incertezas. 

 

A Sondagem Indústria da Construção, realizada pela 

CNI/CBIC, aponta para redução da confiança, piora das 

expectativas e menor intenção de investir. Portanto, a 

forma como o governo respondeu ao movimento dos 

transportadores rodoviários autônomos trouxe novas 

incertezas e custos para a economia; o preço mínimo 

do frete causou redução do crescimento econômico e 

o aumento de preços para toda população.

 

Certamente, a normalização do preço do frete viria 

da recuperação da atividade econômica, que deveria 

ser o principal problema a ser atacado, mas a opção 

por atuar sobre a consequência e não sobre a causa, 

reduziu ainda mais a velocidade da recuperação 

econômica e reduzindo ainda mais competitividade 

dos produtos brasileiros e gerando mais insegurança 

jurídica.

 

No limite, ao fim e ao cabo, sem carga para trans-

portar, os preços mínimos estarão em vigor, sem pro-

dução e com caminhões parados, numa nítida miopia 

de decisões que faz parecer, segundo o dito popular, 

que é o cachorro que abana o rabo.



www.cbic.org.br

QUAL O BRASIL QUE EU QUERO PARA O FUTURO? 

ARTIGO DO ESPECIALISTA

ALESSANDRA BEINE LACERDA, gestora dos Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
da Comissão de Meio Ambiente da CBIC

Essa foi uma das frases mais ouvidas nos últimos 

dias...

Muito se ouviu, muito se pediu...

Mas precisamos entender que: mais do que pedir a 

mudança é preciso fazer a mudança acontecer!

Se queremos mudar algo, precisamos ser protago-

nistas dessa mudança e não refém dela. 

Essa é a frase principal do projeto O FUTURO DA 

MINHA CIDADE, realizado pela Câmara Brasileira 

da Indústria da Construção (CBIC), desde 2012, com 

correalização do Senai Nacional e patrocínio da 

Caixa Econômica Federal. 

Já naquela época, a CBIC queria participar de forma 

mais ativa do processo eleitoral. Verificou que o 

ideal era ter a participação efetiva do cidadão para 

ser protagonista das suas decisões.

A implementação do projeto ocorre por iniciativa da 

Sociedade Civil Organizada, que cria um Conselho 

de Desenvolvimento Econômico (Codese), de forma 

voluntária e apartidária, para organizar a partici-

pação da sociedade nas proposições do planeja-

mento urbano da cidade a longo prazo. 

Ou seja, identificar e propor sugestões daquilo que 

se espera para a cidade, nos próximos 20, 30, 40 

anos. 

Assim é gerado um programa de desenvolvimento 

para a Cidade, que passa pelo mandado de vários 

dirigentes públicos. 

É um grande fórum de discussão de assuntos. Não 

estamos falando de reuniões de condomínio onde 

todos reclamam e ninguém faz nada. Falamos da 

utilização inteligente dos instrumentos modernos 

de comunicação. O diálogo aparece e a população 

participa. Ou seja, gerar oportunidade de diálogo 

entre o Poder Público, empresas e cidadãos se 

aproximam por meio de interesses convergentes.

 

O início do projeto foi em Maringá, no noroeste 

do Paraná. Hoje o projeto já foi implementado em 

27 cidades, entre elas, Goiânia (GO), Brasília (DF), 

Manaus (AM), Bento Gonçalves (RS), Natal (RN), São 

Luis (MA), Volta Redonda (RJ) e nos próximos meses 

será levada à Rio do Sul (SC), Santa Rosa (RS), San-

tos (SP) e Santarém (PA).

11
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http://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/
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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

Projeto Gráfico: Radiola
Diagramação: Paulo Henrique Freitas de Paula
Telefone: (61) 3327-1013

CBIC DADOS

AGENDA DA SEMANA

17 de setembro 
Fórum Ilumina Brasil da Híria (Cooperação Técnica da CBIC com a 
Híria) 
Local: Centro Britânico Brasileiro em Pinheiros - São Paulo - SP 
 
18 de setembro 
Encontro com Candidatos ao Governo do Distrito Federal - Com-
promisso com a construção civil 
Horário: 14h às 18h 
Local: auditório do Sinduscon-DF

19 de setembro 
8ª Academia Uqbar Imobiliária 
Local: Búzios-RJ 
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/590/8%C2%AA-aca-
demia-uqbar-imobiliaria
 
19 de setembro 
Ciclo de palestras sobre segurança e saúde no trabalho do Distrito 
Federal 2018 
Local: Brasília-DF 
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/604/ciclo-de-pal-
estras-sobre-seguranca-e-saude-no-trabalho-do-distrito-feder-
al-2018

19 de setembro 
Melhores Práticas para Aprovação de Projetos e Legalização de 
Edificações 
Local: Brasília-DF 
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/614/melhores-prati-
cas-para-aprovacao-de-projetos-e-legalizacao-de-edificacoes

20 de setembro
Vitrine da Inovação 
Horário: 14h às 17h 
Local: auditório do Sinduscon-DF

COP

20 de setembro
Diálogo do TCU com a CBIC  
Horário: 14h às 17h 
Local: Auditório da Escola Superior do TCU – Instituto Serzedello 
Corrêa – Anfiteatro no térreo – Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 
3 – Lote 3 (ao lado da ANTT, como referência)

COMAT

20 de setembro
Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade 
Término das inscrições 
https://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/ 13 de 
setembro

AGENDA ECONÔMICA (CBIC)

17 de setembro
- Boletim FOCUS/Banco Central
- IBC-Br de atividade econômica / Banco Central

18 de setembro
- Indicador Antecedente Composto da Economia (IACE) e Indicador 
Coincidente Composto da Economia (ICCE) / FGV

19 de setembro
- Indicador de Custos Industriais / CNI
- Reunião do COPOM (meta SELIC) / Banco Central

21 de setembro
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA 15) / IBGE
- Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial / IBGE

 

Produção Física Industrial dos insumos típicos da Construção Civil

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

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)

jul/18 2,2 1,3 1,6

http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/590/8%C2%AA-academia-uqbar-imobiliaria
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/590/8%C2%AA-academia-uqbar-imobiliaria
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/604/ciclo-de-palestras-sobre-seguranca-e-saude-no-trabalho-do-distrito-federal-2018
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/604/ciclo-de-palestras-sobre-seguranca-e-saude-no-trabalho-do-distrito-federal-2018
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/604/ciclo-de-palestras-sobre-seguranca-e-saude-no-trabalho-do-distrito-federal-2018
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/614/melhores-praticas-para-aprovacao-de-projetos-e-legali
http://www.sinduscondf.org.br/portal/curso/614/melhores-praticas-para-aprovacao-de-projetos-e-legali
https://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/ 13 de setembro
https://www.cbic.org.br/premioinovacaoesustentabilidade/ 13 de setembro
https://www.griclub.org/event/realestate/gri-land-development-brazil-2018_344.html

