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Concorrentes do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade
apresentam projetos

Começou nesta quinta-feira (22) a última etapa do processo de julgamento da 22ª Edição
do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade. Até amanhã, os três projetos
melhor avaliados de cada categoria até a fase anterior, apresentarão individualmente as
inovações à comissão julgadora. Os vencedores serão anunciados em 11 de dezembro,
durante cerimônia em Brasília.
As exposições acontecem virtualmente, coordenadas pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC), organizadora do prêmio, em correalização com o com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional). Cada participante tem 20 minutos
para apresentação, e 10 minutos para questionamentos da banca.
A pontuação é definida de acordo com os seguintes critérios:

Apresentação do projeto
Impacto sobre a produtividade
Impacto sobre o desempenho
Impacto sobre a sustentabilidade
Viabilidade
Funcionalidade
Grau de inovação
Métodos de desenvolvimento
A comissão julgadora é composta por instituições acadêmicas, construtoras, e sindicatos,
além de representantes da Associação Brasileira da Indústria Materiais de Construção
(Abramat), Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA), Caixa Econômica,
Ministério das Cidades e Senai Nacional.
O prêmio tem como objetivo reconhecer, premiar e divulgar soluções relacionadas à
tecnologia e gestão de produção em construção civil, com foco em sustentabilidade dos
empreendimentos. São cinco categorias:
Materiais e Componentes
Sistemas Construtivos
Gestão da Produção e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
Pesquisa Acadêmica
Tecnologia de Informação para a Construção (TICs)
Veja o regulamento na íntegra.

Share

Tweet

Forward

Projeto de comissão do Senado exige análise de impacto de
projetos sobre concessões

A Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) do Senado Federal aprovou nesta terça-feira
(21) a apresentação de um projeto de resolução para exigir que propostas que possam
afetar o equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessões e parcerias públicoprivadas sejam acompanhadas de análise de impacto regulatório.
A sugestão partiu do senador Armando Monteiro (PTB-PE). Segundo ele, é preciso avaliar
prováveis benefícios, custos, alternativas e efeitos de novas leis nos contratos em
andamento para evitar a insegurança jurídica. “Existem diversos projetos em tramitação no
Congresso que não tomam essa devida precaução. Podemos ter impactos indiretos que se
relacionam ao aumento de tarifas ou degradação do ambiente concorrencial. Precisamos
garantir maior segurança jurídica para o setor de infraestrutura”, disse o parlamentar.
Presidente da CI, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou que a medida vai evitar
equívocos como os existentes no contrato de concessão da Amazonas Energia e em
concessões de rodovias e aeroportos. “Se a resolução estivesse em vigor, este Senado da
República teria se manifestado sobre o fato e teria evitado o surgimento de um passivo
regulatório hoje da ordem de R$ 20 bilhões na empresa Amazonas Energia”, comentou.
A minuta do projeto será encaminhada à Mesa do Senado para dar início à tramitação.
“Toda iniciativa do Legislativo para garantir segurança jurídica nos empreendimentos de
infraestrutura é muito bem-vinda”, reagiu Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da
Comissão de Infraestrutura (COP) da CBIC. “Temos tratado dessa questão através da
defesa da melhoria da chamada matriz de risco, parte integrante dos contratos de
concessões e PPPs. Quanto mais ela for bem-feita, bem detalhada, menores as chances de
impactos imprevisíveis sobre as tarifas, sobre os contratos como um todo”, afirmou.
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Prêmio Incorporador do Ano homenageia empresas do Paraná

A Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do Paraná (Ademi-PR)
promove esta terça-feira (27/11) o Prêmio Incorporador do Ano 2018. Os ganhadores
serão revelados em solenidade no Salão Azul do Clube Curitibano, em Curitiba, a partir das
19h30.
Em sua 17ª edição, o evento traz novidades: a categoria extra Joseph Galiano e o
lançamento do livro de 40 anos da associação. O texto traz informações sobre a história do
prêmio e como foi a edição passada. O patrocínio é de Caixa Econômica Federal e
Companhia Paranaense de Gás (Compagas).
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Construsummit oferece inscrição pela metade do valor

Principal evento do Brasil sobre tecnologia e inovação na indústria da construção, o
Construsummit oferece 50% de desconto nas inscrições até esta sexta-feira (23). As
inscrições podem ser feitas online, já com o preço especial.
O evento será em São Paulo, em 28 e 29 de novembro, e reunirá palestrantes,
representantes de empresas e fundadores de startups. O objetivo é apresentar iniciativas
que podem ajudar o setor - que amarga resultados negativos no PIB desde 2014 - a voltar
a crescer.
Tecnologia BIM, construção modular, blockchain e inteligência artificial são alguns dos
assuntos a serem abordados. Serão mais de 500 profissionais presentes. A programação
conta, ainda, com apresentações de convidados internacionais como Jeff Wilson, fundador
da Kasita; Gerry McCaughey, CEO da Entekra Inc. e Century Homes; e Masa Noguchi,
Fundador da Rede ZEMCH.
O Construsummit ocorrerá no, no Parque Anhembi. Outras informações estão no site do
evento.
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Projeto Cidades Eficientes promove oficina de capacitação em
Sorocaba

Nesta sexta-feira (23), das 9h às 18h, funcionários da Prefeitura de Sorocaba vão
participar de uma oficina de capacitação do Projeto Cidades Eficientes do Conselho
Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), com apoio e financiamento do Instituto Clima
e Sociedade (iCS). A atividade será realizada no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”,
localizado no Jardim Dois Corações, e integra a fase da assessoria técnica no município.
Sorocaba é uma das três cidades selecionadas para integrar a fase piloto do projeto, que

visa a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) nos edifícios públicos.
Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco e Florianópolis, em Santa Catarina, foram os
outros dois municípios selecionados para o projeto piloto.
Um total de 130 cidades, representando 21 estados, se interessou pela iniciativa, por meio
de uma chamada pública nacional. “O projeto está muito alinhado com várias iniciativas
em que a prefeitura está engajada. Acreditamos que ele vai somar com tudo o que já
estamos realizando”, explica o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Parques e
Jardins (Sema), Jessé Loures.
Essa fase da assessoria técnica envolve coleta de dados do consumo de energia e água em
edificações públicas, análise de legislação relacionada e de projetos relevantes, além de
pesquisa de mobilidade referente ao deslocamento dos funcionários das prefeituras.
“Já tivemos uma análise preliminar do CBCS sobre os indicadores de eficiência nos prédios
municipais, sobre o consumo de água e energia e realizamos visitas para identificar
possibilidades de melhorias em alguns projetos de creches”, expõe a técnica ambiental da
Sema, Sara Regina de Amorim.
Ela acredita que a capacitação vai possibilitar a melhora da eficácia da gestão e uso de
recursos nos prédios municipais – com a implantação de placas fotovoltaicas nas escolas,
por exemplo –, além de permitir pensar num projeto de eficiência nos terminais urbanos,
uma das demandas identificadas pelo município.

Share

Tweet

Forward

Confiança do empresário é a maior dos últimos oito anos

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) atingiu 63,2 pontos neste mês, o
maior valor desde setembro de 2010. “A última vez que o índice superou 60 pontos foi em
março de 2011”, informa a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI) nesta quinta-feira, 22 de novembro.
Com a alta de 9,5 pontos registrada em novembro na comparação com outubro, o índice
está 9 pontos acima da média histórica, que é de 54,2 pontos. Os indicadores variam de
zero a cem pontos. Quanto mais acima dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a
confiança dos empresários.

“O aumento da confiança é generalizado”, afirma a pesquisa. O ICEI alcançou 65,7 pontos
na indústria extrativa, ficou em 63,8 pontos na indústria de transformação e atingiu 60,7
pontos na construção.
A confiança é maior nas grandes empresas, segmento em que o ICEI subiu para 63,9
pontos em novembro. Nas pequenas empresas, o índice ficou em 61,9 pontos e, nas
médias, em 63 pontos.
“Conhecidos os resultados das eleições, há expectativas muito positivas em relação às
mudanças que virão e às reformas que podem estimular o crescimento econômico e
melhorar o ambiente de negócios”, afirma o gerente-executivo de Política Econômica da
CNI, Flávio Castelo Branco.
Ele explica que a recuperação da confiança é importante para a economia. “Empresários
mais confiantes têm mais disposição para investir, tomar riscos, contratar trabalhadores e
comprar mais matérias-primas. Isso torna o ambiente mais propício ao crescimento”, diz
Castelo Branco.
O otimismo dos empresários é resultado da melhora da avaliação das condições atuais dos
negócios e das expectativas sobre o desempenho das empresas e da economia nos
próximos seis meses. O indicador sobre as condições atuais das empresas e da economia
subiu para 52,7 pontos em novembro e ficou acima da linha divisória dos 50 pontos. O
índice de expectativas subiu para 68,5 pontos, mostrado que os empresários estão muito
otimistas com o comportamento dos negócios e da economia nos próximos seis meses.
Esta edição do ICEI foi feita entre 1º e 14 de novembro com 2.692 empresas. Dessas,
1.068 são de pequeno porte, 1.015 são médias e 609 são de grande porte.
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27 de novembro
MINI WORKSHOP "SST/RT NA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO"
Horário: 10h30 às 17h
Local: Sede da Câmara Brasileira da Indústria da Construção CBIC - Brasília-DF
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