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Para especialistas, investimento em infraestrutura é decisivo
para a recuperação da economia brasileira

A combinação de deterioração, falta de planejamento
confiável, hipertrofia dos órgãos de controle, lentidão e
insegurança na máquina pública, excesso de burocracia
e regulação compõe o conjunto de gargalos que torna a
infraestrutura um dos desafios mais importantes do
Brasil nesse momento. Superá-los é o passo decisivo

para garantir as condições para a recuperação da
economia

brasileira,

em

um

ambiente

de

mais

competitividade e produtividade. Essa é a síntese do
debate

realizado

Infraestrutura,

no

Fórum E Agora Brasil —

realizado pelo jornal O Globo, em

conjunto com o Valor Econômico, nessa terça-feira (27),
na cidade de São Paulo. “Se existirem obras, existirão
empresas prontas para executá-las”, avisou José Carlos
Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC), um dos panelistas da sexta edição
do evento.
Destinado a um público tomador de decisão, o Fórum E
Agora Brasil reuniu 150 participantes entre empresários,
dirigentes do Executivo federal e dos governos estadual
e municipal de São Paulo, além de especialistas em
infraestrutura.

Mediado

pelos

jornalistas

Renato

Andrade, de O Globo; e Daniel Rittner, do Valor
Econômico; o encontro discutiu os gargalos, desafios e
oportunidades

associadas

à

infraestrutura.

Os

painelistas apontaram esse setor como decisivo para um
novo ciclo de crescimento e sinalizaram expectativa de
que o governo de Jair Bolsonaro coloque o tema entre
das prioridades. “É preciso caneta e vontade política
para fazer as coisas avançarem”, frisou o presidente da
CBIC.
Ministro das Cidades, Alexandre Baldy fez um balanço
das ações da Pasta e defendeu a melhoria no ambiente
de negócios, com regras mais claras e transparência,
para atrair o capital privado e induzir um novo ciclo de
investimentos. “Temos buscado destravar obras e dar
agilidade aos ritos do Ministério”, afirmou. Secretário
estadual de Transportes, Mário Mandolfo avaliou que a
infraestrutura é o principal problema do Brasil, com
aparato envelhecido e sucateamento das empresas que
atuam no setor. “O financiamento está crítico e as
empresas têm dificuldade para conseguir garantias e
ancorar seus projetos”.
Participaram do Fórum o economista e consultor Cláudio
Frischtak, da InterB; Jorge

Luiz Macedo Bastos,

presidente da Empresa de Planejamento e Logística
(EPL); Murilllo Barbosa, diretor-presidente da Associação
de Terminais Portuários Privados (ATP); e Fernando
Paes, diretor-executivo da ANTF. O tema tratado tem
interface com o projeto Melhoria da Competitividade e

Ampliação de Mercado na Infraestrutura, iniciativa da
CBIC e do SENAI Nacional.
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Comissão de Infraestrutura fará reunião na segunda-feira (3)
em Curitiba

A reunião da Comissão de Infraestrutura (COP) da Câmara Brasileira da Indústria da
Construção (CBIC) será nesta segunda-feira (3), das 10h às 12h30, na sede do Sindicato
da Construção Civil do Paraná (Sinduscon-PR), em Curitiba.
O encontro seria nesta quinta-feira (29), mas foi reagendada para ser no mesmo dia que a
edição regional do Diálogos TCU-CBIC, também no Sinduscon-PR.
A pauta prevista compreende:
Nova lei de licitações
Segurança jurídica e reequilíbrio de contratos
Retomada de obras paralisadas
Programa de Concessão de Manutenção de Rodovias
Apoio às concessões municipais
Para se inscrever, é necessário preencher um formulário online.
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Negócios verdes e sustentabilidade na construção civil são
tema de debate

Foto: Guilherme Kardel
Como a sustentabilidade pode beneficiar os negócios na construção civil? Esse foi o foco
de uma série de apresentações promovidas nesta terça-feira (27) pela Comissão de Meio
Ambiente CMA (CMA) da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em
correalização com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional). O
evento ocorreu na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal
(Sinducon-DF).
No primeiro painel, o sócio-diretor da Petinelli, Guido Petinelli, expôs cases de
empreendimentos Net Zero Energia e Net Zero Água. O empresário fez um balanço

positivo do evento. “Acho incrível ver quanto o tema vem avançando dentro das famílias
de Sinduscons e CBIC. Estamos entrando numa nova fase em que o apoio dessas
instituições é crítico para avançar no movimento de greenbuilding no Brasil”, comentou.
A seguir, o presidente da New Inc. Construtora e Incorporadora, Claudio Carvalho,
abordou o histórico e princípios da empresa. Ele detalhou também o projeto Terra Mundi,
que implementa diversas medidas com foco na preservação do meio ambiente, como
reciclagem de água e uso de células fotovoltaicas nos canteiros de obra.
Durante o painel, Carvalho ressaltou a importância de criar soluções sustentáveis que
também atendam as necessidades dos moradores das edificações. Nos empreendimentos
da construtora, por exemplo, a água utilizada para o banho nas residências é armazenada
num reservatório, para reaproveitamento. “Quando se fala em sustentabilidade, é
indispensável falar de água, de ar e de energia. Mas também é fundamental falar de
gente”, enfatizou.
O presidente da CMA, Nilson Sarti, participou do evento e elogiou as iniciativas dos
empresários. “Num mercado extremamente competitivo e em crise, vocês continuam
mantendo essa diferenciação. É importante saber que o que vocês fazem não objetiva
conseguir uma certificação, mas sim seguir uma filosofia”, afirmou.
A programação contou, ainda, com uma um debate sobre segurança jurídica do
Licenciamento Ambiental pelo novo sistema do IBAMA: Sistema Nacional de Controle da
Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor). Foram discutidas as dificuldades encontradas
pelo setor da construção em cada estado e ficou acordado que será elaborado um dossiê
com as possíveis soluções.
No fim do evento, também foi exposto o balanço da missão brasileira no congresso
internacional Smart City, que ocorreu em Barcelona na semana passada.
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Sinapi é tema de reunião entre CBIC e Caixa nesta quintafeira (29)

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e a equipe técnica da Caixa
Econômica Federal se reúnem nesta quinta-feira (29) para discutir assuntos relacionados
ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). A evento
será na sede no edifício matriz da Caixa, das 9h às 11h.
O encontro faz parte das atividades de grupo de trabalho entre os dois órgãos, dentro de
projeto correalizado com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional).
Durante a reunião, será repassado tudo que foi discutido ao longo do ano, além de serem
planejadas as próximas atividades no ciclo de reformas do Sinapi, bem como a divulgação
para o mercado.
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Conselho de micro e pequenas empresas da CNI debate
indústria 4.0

A importância da indústria 4.0 foi um dos temas discutidos na segunda-feira (26) pelo
Conselho Temático de Micro e Pequenas Empresas (COMPEM), da Confederação Nacional
da Indústria. A vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e
diretora do Sindicato da Indústrias da Construção Civil de Pernambuco (Sinduscon-PE),
Betinha Nascimento, participou da reunião.
Durante o encontro, foram debatidos assuntos como gestão da produção e a importância
do crédito para as MPEs, além do panorama para o novo governo. O gerente de Inovação
e Tecnologia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Nacional), Fábio Pires,
abordou a eficiência e produtividade da indústria 4.0 para as micro e pequenas empresas
(MPE).
Uma outra apresentação, a cargo do secretário de MPE do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços, José Ricardo Veiga, tratou dos avanços nos últimos anos no
sistema nacional de garantias e na política nacional de desenvolvimento do setor.
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Feira do Polo Digital de Manaus começa nesta terça (27)

Começa, nesta terça-feira (27), a 1ª Feira do Polo Digital de Manaus. O evento, que ocorre
no Studio 5 Centro de Convenções, até quinta-feira (29), é realizado pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese Manaus) e sua Câmara de
Tecnologia e Inovação, com patrocínio do Instituto de Ciência e Tecnologia (Sidia).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento. A programação também
está disponível online. Esta primeira edição reunirá palestras, painéis, oficinas, rodadas de
negócios,

entre

outros

eventos

ligados

à

tecnologia,

inovação,

educação

e

empreendedorismo.
A solenidade de abertura da feira será às 10h de terça, quando também será feito o
credenciamento dos inscritos. Em seguida, das 12h às 13h, o astronauta Marcos Pontes,
futuro ministro de Ciência e Tecnologia, ministrará a palestra 'É possível!'.
Entre os convidados também estão João Kepler, Camila Farani, Nivio Ziviani, Jong Lee,
Pierre Lucena, David Wise, André Souza, Jama Jurabaev, Per Axbom, Renato Mancuso,
Johnny Spinelli, Alexandre Kikuchi, além de outros que contribuem com a disseminação de
tecnologia, inovação e empreendedorismo inovador no Brasil e no mundo.
Alguns dos expositores são:
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Cesar
Agência de Fomento do Amazonas (Afeam)
Instituto Federal do Amazonas (Ifam)
Uninorte Laureate;
Sidia
Certi Amazônia
InfoStore
Grid Tecnologia
Centro de Tecnologia do Amazonas (Cetam)
Samsung Ocean
Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT)
Também estão presentes startups como Méliuz, Teewa, Dreamkid Studio, Linx, Trocados,
Buritech, Residuum, Flying Saci.
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29 de novembro
SEMINÁRIO: DIRETRIZES E USO DE
FERRAMENTAS PARA PARTICIPAÇÃO NO
PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO
Horário: 15h às 17h
Local: Sede da CBIC - SBN Quadra 01 Bloco I - Ed. Armando
Monteiro Neto - 4º Andar - Brasília-DF

03 de dezembro
REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA
(COP)
Horário: 10h às 12h30
Local: Sede do SINDUSCON-PR - Curitiba-PR

03 de dezembro
DIÁLOGOS TCU-CBIC

Horário: 13h30 às 17h
Local: Sede do SINDUSCON-PR - Curitiba-PR
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