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NOTÍCIAS

                                      
ALTA	EM	VENDAS	E	LANÇAMENTOS	NO	3º	TRIMESTRE

SUGEREM	RECUPERAÇÃO	DO	MERCADO

CRESCIMENTO, ENTRETANTO, DEPENDE DE REVISÃO DE REGRAS PARA CRÉDITO, AVALIA CBIC

Henrik D'oark

Presidente da Comissão de Indústria Imobiliária (CII), Celso Petrucci, e presidente da CBIC, José Carlos Martins anunciam Indicadores

Entre julho e setembro de 2018, a venda de unidades 
residenciais cresceu 23,1% no Brasil, em comparação 
ao terceiro trimestre do ano anterior. Os lançamen-
tos, por sua vez, superaram as vendas – que tiveram 
uma alta de 30,1% em relação ao mesmo período de 
2017. O programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) 
teve relevância nos dois quesitos, representando 51% 
dos lançamentos, 51,3% das vendas. Esses dados são 
alguns dos destaques da rodada do terceiro trimes-
tre deste ano do estudo ‘Indicadores Imobiliários Na-
cionais’, iniciativa da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), em correalização com o Senai 
Nacional. A pesquisa, divulgada na segunda-feira 
(26), em São Paulo (SP), permite ao mercado pensar 
num possível crescimento e estabilização de um novo 
patamar de lançamentos e vendas imobiliárias.
O presidente da CBIC, José Carlos Martins, participou 

da coletiva à imprensa e afi rmou que os resultados 
sugerem que 2019 será um bom ano para o setor. Ele 
também destacou o papel do MCMV para o cenário 
brasileiro. “O programa entrou em operação real no 
fi nal de 2009. Até então ele não existia como mer-
cado e hoje é protagonista no mercado imobiliário 
nacional”, apontou. “É importante atentar para a 
relevância que o Minha Casa, Minha Vida tem hoje 
e que é fundamental o governo atuar como regula-
dor, criando programas e deixando que o mercado 
atue livremente, que é isso que tem acontecido 
nesse programa, do maior êxito, indiscutivelmente”, 
reforçou.

Todavia, Martins lembrou que houve um recuo da 
construção civil por falta de recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que estaria 
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financiando mais ações do que a finalidade da casa 
própria. Ele também ressaltou que os agentes finan-
ceiros estão trabalhando a um nível de 30% dos finan-
ciamentos à produção por meio do Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimo (SBPE), em comparação a 
anos passados. Sendo assim, o engenheiro ressaltou 
a necessidade de melhorias do crédito para pessoas 
jurídicas com recursos da poupança. “A falta de crédito 
para boa parte do mercado é um grande limitador 
para a oferta. A crise deixou as empresas muito fra-
gilizadas. A reação do mercado depende da revisão de 
regras para crédito, para as empresas terem acesso”, 
explicou o presidente da Câmara.

A apresentação do estudo foi feita pelo presidente da 
Comissão da Indústria Imobiliária (CII) da CBIC, Celso 
Petrucci. Ele comentou que os números reforçam a 
expectativa positiva da entidade com o ano de 2019. “A 
gente está esperando que o crescimento do país seja 
significativamente maior do que o crescimento de 2018. 
Não temos muitas dúvidas de que o mercado imo-
biliário tem demanda para os próximos anos. Dá para 
trabalharmos os próximos cinco, dez anos com um 
crescimento flat de 10%, 15% ao ano”, afirmou Petrucci.

Os Indicadores Imobiliários Nacionais deste terceiro tri-
mestre de 2018 englobam coleta de dados de 21 locais. 
No período histórico da pesquisa pôde-se perceber que 
os trimestres pares (segundo e quarto) são melhores 
que os trimestres ímpares, tanto em lançamentos 
quanto em vendas. Entretanto, não há explicação 
técnica para o fato. "Pelo que a gente vem sentindo, 
pelos índices precedentes, o último trimestre deste ano 
também vai ser muito forte em termos de lançamento. 
E sempre que é assim consequentemente será muito 
forte em termos de vendas", avaliou Celso Petrucci.

1.	 UNIDADES	RESIDENCIAIS	LANÇADAS

Neste terceiro trimestre foram lançadas 21.463 uni-
dades, contra 25.984 do trimestre anterior (-17,4%) e 
16.493 do mesmo período do ano passado (+30,1%). 
Segundo Petrucci, o número de lançamentos no ter-
ceiro trimestre de 2018 está muito próximo da média de 
lançamentos dos últimos quatro trimestres (24.344) e 
muito superior ao número de lançamentos do terceiro 
trimestre de 2017. “São cerca de 240 unidades lança-
das por dia, todos os dias da semana, ao longo de 
julho, agosto e setembro. É um número significativo. 
Às vezes olhando os acumulados dos últimos 12 meses, 
acabamos não percebendo a magnitude do mercado 
imobiliário”, comentou o presidente da CII.

2.	 UNIDADES	RESIDENCIAIS	VENDIDAS

Nas vendas, houve aumento em quase os mesmos mer-
cados onde houve crescimento de lançamentos. "Parece 
algo automático que, onde você lança mais, onde o 
empresário tem mais confiança no mercado imobiliário, 
você acaba vendendo mais porque o seu esforço de mar-
keting é maior durante esse processo de lançamento”, 
explicou Petrucci.

Foram vendidas 26.187 unidades no terceiro trimestre de 
2018, ou seja, menos 12,3% que as 29.844 vendidas no tri-
mestre anterior e 23,1% a mais que as 21.266 contratações 
no período equivalente do ano passado.

Segundo o presidente da Comissão de Indústria Imo-
biliária, há uma média nos últimos quatro trimestres de 28 
mil unidades vendidas. “É um número bastante significa-
tivo. O pico foi no quarto trimestre de 2017, olhando essa 
série histórica, com quase 31 mil unidades lançadas. Neste 
trimestre, nossos indicadores mostram a venda de 26.187 
- muito próximo da média dos últimos quatro trimestres 
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e um pouco abaixo do segundo trimestre de 2018. Mas 
se você olhar aqui, tivemos um crescimento significativo 
em relação ao terceiro trimestre de 2017, que dá em 
torno de 23% a mais de unidades vendidas”

3.	 MINHA	CASA,	MINHA	VIDA	(MCMV)

3.1	-	Unidades	Lançadas	x	MCMV

3.2	-	Unidades	Vendidas	x	MCMV	

A análise dos lançamentos e vendas envolvendo o Minha 
Casa, Minha Vida englobou 19 das 21 regiões pesqui-
sadas. O programa teve relevância nos dois quesitos, 
representando 51% de 19.551 unidades lançadas, 51,3% 
de 22.710 vendidas nessas 19 regiões.

“Dos 21 mercados, temos 19 mostrando os lançamentos 
do programa, aparecendo em cinza, e em vermelho 
os lançamentos dos demais padrões [ver figuras 3.1 e 
3.2]. Dá para perceber a importância que ele tem para 
o mercado”, explicou o presidente Petrucci. Segundo 
ele, na maioria dos mercados, a significância do MCMV 

chega a quase 50% das vendas, no mercado mais caro, 
que é o Sudeste.

Ainda de acordo com Celso Petrucci, os preços do MCMV 
vêm no mesmo patamar desde 2016 e as empresas vêm 
trabalhando para agilizar a aprovação de crédito, para 
fazer a demanda mais expressiva no início dos seus 
empreendimentos. “Principalmente nos mercados mais 
caros, chega a ser impressionante como o MCMV cresceu 
no ano de 2018, em relação a 2017, o que nos preocupa em 
termos de recursos para o ano que vem”, citou, se referindo 
a disponibilidade de dinheiro do FGTS para financiamento 
de imóveis novos.

4.	 OFERTA	FINAL	DISPONÍVEL	–	RESIDENCIAIS	NOVOS

No consolidado do terceiro trimestre de 2018, foi registrada 
nova redução da oferta, desta vez, com diminuição 
de 4,6% em relação ao trimestre anterior e uma queda 
de 13,8% em relação ao mesmo trimestre de 2017. Na 
comparação com 2017, o ano de 2018 tem apresentado 
um volume maior de lançamentos e algum espaço para 
consumo de estoques. Esse decréscimo vem ocorrendo 
desde 2016.

“Temos uma queda na oferta final na maior parte das 
praças. Isso é uma posição que vem se consolidando. 
Estamos nos perguntando quando é que essa redução 
de oferta vai gerar um aumento de preço. A cada trime-
stre que a gente vem apresentando os números a gente 
vem sentindo que as vendas continuam mais fortes que 
os lançamentos e que isso vai acontecer”, analisou Celso 
Petrucci.

Você pode acessar o estudo Indicadores	 Imobiliários	
Nacionais completo e pode também assistir à apresen-
tação que foi transmitida na íntegra pela página da CBIC 
no Facebook.
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UM	NOVO	MINHA	CASA,	MINHA	VIDA:	PARA	QUE	BRASILEIRAS	
E	BRASILEIROS	VIVAM	MAIS	E	MELHOR	NAS	CIDADES																																																																																																				

PH Freitas/CBIC

ALEXANDRE BALDY, ministro das Cidades

ARTIGO DO ESPECIALISTA

Um Brasil bem diferente se projeta na questão habita-

cional. Será preciso construir cerca de 30 milhões de 

moradias para equacionar a demanda reprimida dos 

próximos 22 anos: o equivalente a mais de um milhão 

de novos domicílios anualmente.  

Temos diversos brasis, com disparidades enormes, 

desafi os e grandes gargalos. Realidades tão díspares 

demandam um planejamento adequado às peculiari-

dades de cada região.

O Ministério das Cidades se faz presente em todos os 

cantos. Somos gestores e aplicadores de recursos de 

áreas estruturantes que impactam diretamente a vida 

das pessoas: Habitação, Mobilidade Urbana, Sanea-

mento, Desenvolvimento Urbano e Trânsito. 

Hoje, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 

(PMCMV), iniciativa considerada referência na política 

pública de habitação, nossa prioridade não se restringe 

apenas à retomada das obras. Mas também à pro-

moção do bem-estar de quem fi nalmente vai morar no 

que é seu, de fato e de direito.

Temos um orçamento de quase R$ 70 bilhões para a 

Habitação, o maior entre todas as áreas, dividido em 

recursos do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço 

(FGTS) e Orçamento Geral da União (OGU). Os segmen-

tos em que atuamos são estruturantes para uma vida 

melhor nas cidades. E a Habitação, no meu ponto de 

vista, é o mais efi ciente. Porque o setor privado é quem 

contrata e executa. 

As unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida 

representam 70% do mercado imobiliário brasileiro, 

além de 65% das construções. 

O Produto Interno Bruto (PIB) da Construção Civil, após 

um acúmulo de quatro anos de queda, segundo o Valor 

Data, registrou crescimento de 2% em 2018, motivado 

pela retomada do Programa.

Um programa social que se aperfeiçoou, revigorou-se 

e está alicerçado em empreendimentos que visam à 

justiça social, a partir de um viés humanitário, com a 

oferta de moradia digna. 

Humanizar pressupõe a melhoria da inserção urbana. 

Nós, gestores públicos, não podemos esquecer que 
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fazemos entregas para um universo de famílias carentes 

que merecem o melhor. 

O Minha Casa, Minha Vida tem sido assim: um so-

matório de resultados que vem nos permitindo quebrar 

paradigmas, superar os desafios, desburocratizar 

processos, viabilizar investimentos e mostrar resultados. 

Na prática, é a promoção de políticas públicas eficazes 

e transparentes corroborando às expectativas das pes-

soas. Nossa Pasta tem essa capilaridade, fazer com que 

elas vivam bem. 

Para que tudo isso dê certo, valorizamos as alianças. 

Para nós, parceria de sucesso é quando conseguimos 

mudanças: seja por meio da conquista da casa própria, 

da reforma de um cômodo, de um banheiro, da regu-

larização de um lote, da oferta de vias urbanizadas, da 

acessibilidade e de um trânsito mais seguro. 

E o quê nos motiva continuar trabalhando? Para que 

nossas cidades deem um salto para um futuro de 

desenvolvimento. Para que possamos permanecer 

celebrando o brilho nos olhos de cada mãe, cada pai, 

ao receberem as chaves da casa própria: seu teto, seu 

lar, seu porto seguro. 

A certeza de que é possível é o nosso maior legado. 

Desejamos que o país continue nesse rumo, trilhando 

o caminho do desenvolvimento, traduzido em suste-

ntabilidade e em qualidade de vida para brasileiras e 

brasileiros. 
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SEGURANÇA	E	SAÚDE	E	RELAÇÕES	DO	TRABALHO	
SÃO	TEMAS	DE	MINI	WORKSHOP
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PH Freitas/CBIC

ESPECIALISTAS TAMBÉM TRATARAM DE REFORMA TRABALHISTA, ESOCIAL E SESI VIVA+

A Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), em correalização com o 
SESI Nacional, realizou nesta terça-feira (27), em 
Brasília, o Mini Workshop 'SST/RT na Indústria da 
Construção'. O encontro teve como destaques a 
avaliação da entidade sobre o primeiro ano da entrada 
em vigor da Reforma Trabalhista e as apresentações da 
plataforma Sesi Viva+, do projeto eSocial e das ações de 
segurança e saúde no trabalho da CBIC em 2018. 

"Estamos com uma expectativa positiva para 2019 e 
o setor tem que estar preparado para a retomada de 
crescimento. Por isso é importante promover discussões 
sobre RT [relações trabalhistas], contratação e capaci-
tação da mão de obra, entre outras, para que as empre-
sas estejam sempre preparadas", afirmou o presidente 
de Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT) 
da CBIC, Fernando Guedes. Ele abriu a programação da 
manhã com uma análise de cenário e perspectivas para 
o novo ano, além de informes gerais da Comissão.

Em seguida, o líder de Segurança e Saúde no Tra-

balho (SST) da CPRT, Haruo Ishikawa, apresentou um 
balanço das ações relacionadas ao tema em 2018, com 
destaque para os resultados do Comitê Permanente 
Nacional (CPN) – NR 18, do Programa Nacional de Segu-
rança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 
(PNSST-IC), e do Monitoramento de Normas Técnicas 
da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 
relativas a SST, inseridas no Portal de Normas da CBIC 
de iniciativa da Comissão de Materiais, Tecnologia, 
Qualidade e Produtividade (COMAT/CBIC).

UM	ANO	DE	REFORMA	TRABALHISTA

Na parte da tarde, o presidente Fernando Guedes expli-
cou os efeitos da entrada em vigor da Lei Nº 13.467/2017 
e as principais mudanças promovidas pelo texto, que 
alterou dispositivos e acrescentou artigos à Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT).

"O efeito mais sentido da chamada Reforma Trabalhista 
é o litígio responsável nas ações judiciais. Os processos 
passaram a considerar aquilo que realmente se trata de 

Presidente da CPRT/CBIC, Fernando Guedes, e lider de SST da CPRT, Haruo Ishikawa abrem mini worshop
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direitos e não tentativas, aventuras, como ocorria com 
frequência”, explicou Guedes.

As mudanças da Reforma trataram temas como:
- Tempo à disposição do empregado;
- Teletrabalho e férias;
- Reparação por dano extrapatrimonial;
- Trabalho intermitente;
- Extinção do contrato por acordo entre as partes.

Segundo Guedes, com as alterações e acréscimos à CLT, 
houve diminuição de novas ações e redução do estoque 
da Justiça do Trabalho. O número de reclamações 
trabalhistas recebidas pelas Varas do Trabalho caíram 
de 2.013.241, entre janeiro e setembro de 2017, para 
1.287.208, no mesmo período em 2018. Ele também 
tratou da terceirização com foco na contratação de 
microempreendedor individual (MEI) e autônomos na 
construção civil.

A	REPERCUSSÃO	DA	REFORMA	NOS	TRIBUNAIS

O consultor da CBIC Clovis Queiroz analisou a aplicação 
de institutos inovadores da Reforma, na construção 
civil, como o trabalho intermitente, a rescisão por co-
mum acordo e a homologação judicial de acordos. Ele 
também detalhou a repercussão no Supremo Tribunal 
Federal (STF) - onde foram julgadas a terceirização 

irrestrita e o fim da contribuição sindical obrigatória, 
mas ainda tramitam outras 19 ações acerca da 
constitucionalidade -, e no Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), cuja Instrução Normativa Nº 41/2018 explicitou 
as normas de direito processual relativas à Reforma e 
estabeleceu aplicação imediata das novas regras.

O consultor lembrou que a nova jurisprudência do TST 
ainda está em construção. "Somente após o julga-
mento de vários casos semelhantes pelo TST poderão 
ser editadas, revistas ou canceladas as súmulas, os 
precedentes normativos e as orientações jurisprudenciais", 
explicou o advogado.

Sobre os efeitos da Lei Nº 13.467/2017 no mercado de 
trabalho, Queiroz citou a primeira alta no saldo de 
vagas com carteira assinada e variação nos números 
de trabalho intermitente. Ele citou dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do 
Ministério do Trabalho.

ESOCIAL

Clovis Queiroz ainda tratou do momento atual do 
eSocial - sistema unificado do governo para envio das 
informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos 
trabalhadores. O advogado fez um breve histórico do 
projeto do governo federal, o andamento do crono-

Alexandre Dacal (Sinduscon-AL), Fernando Guedes (CPRT/CBIC) e Clóvis Queiroz (consultor CBIC) falaram sobre a Reforma Trabalhista

PH Freitas/CBIC
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grama de implantação nas empresas e os resultados 
esperados. 

Ele divulgou o curso de eSocial completo e gratuito 
lançado pela Escola Nacional da Inspeção do Tra-
balho (ENIT). Elaborada em conjunto com os audi-
tores fiscais do trabalho integrantes da equipe que 
está desenvolvendo o eSocial, a capacitação está 
disponível na internet.

SESI	VIVA+

Encerrando a tarde, a gerente de Segurança e Saúde 
no Trabalho do Departamento Nacional do Serviço 
Social da Indústria (SESI), Katyana Aragão Menescal, 
apresentou o SESI Viva+. A plataforma online foi criada 
para facilitar o acesso a informações e a tomada de 
decisões sobre investimentos em segurança e saúde 
dos trabalhadores na indústria.

"O canal reúne em ambiente único um conjunto 
de ferramentas, desde programas especializados, 
campanhas, conteúdos técnicos e canais de relacio-
namento para gestores da indústria implementarem 

ações de  melhoria da gestão de SST e de estímulo 
à construção de um ambiente seguro e saudável", 
explicou Katyana.

Ainda de acordo com a gerente, um dos principais 
focos de atuação do SESI Viva+ é o apoio às  empresas 
no atendimento a demandas legais relacionadas à 
SST e ao eSocial. A plataforma tem como objetivo dis-
ponibilizar para indústria um sistema para gestão dos 
programas legais, que reduzirão riscos de autuações 
por órgãos fiscalizadores.

O Mini Workshop faz parte do Projeto Segurança 
e Saúde no Trabalho da Indústria da Construção, 
uma iniciativa da CBIC em correalização com o SESI 
Nacional. O evento contou com a participação de 
empresários, advogados, engenheiros e outros profis-
sionais ligados ao setor, presencialmente, e também 
foi transmitida pela internet, em tempo real, alcançan-
do profissionais de todo o brasil.

Todas as apresentações foram transmitidas em tem-
po real e continuam à disposição na página da CBIC 
no Facebook.

Consultor da CBIC, Clóvis Queiroz Gerente do Sesi, Katyana Aragão

PH Freitas/CBICPH Freitas/CBIC
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CONHEÇA	OS	FINALISTAS	DO	PRÊMIO	CBIC	DE	INOVAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE
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PROJETOS VENCEDORES SERÃO DIVULGADOS NO DIA 11 DE DEZEMBRO

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) 

divulgou nesta quarta-feira (28) a relação de 15 fi-

nalistas da 22ª Edição do Prêmio CBIC de Inovação e 

Sustentabilidade. São cinco categorias, com três fi-

nalistas cada uma. Os vencedores e a ordem de colo-

cação serão divulgados no dia 11 de dezembro, durante 

cerimônia de premiação, em Brasília. A seleção é 

coordenada pela CBIC, organizadora do prêmio, em 

correalização com o com o Senai Nacional.

 

Confira a relação de projetos finalistas e as empresas 

responsáveis, por ordem alfabética:

Sistemas	Construtivos

- Painéis pré-moldados estruturais mistos de cerâmica e 

concreto armado ITC Casa Express. Para prédios de até 

5 pavimentos (ITC - INDUSTRIALIZAÇÃO, COMÉRCIO E 

TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA - CASA EXPRESS)

- Sistema PavPlus (IMPACTO)

- Subsolos estanque e laje de subpressão (MENDES 

LIMA ENGENHARIA LTDA)

Materiais	e	Componentes

- Desenvolvimento de um novo modelo de bloco de 

concreto – ‘Bloco Acústico’, uma solução para isola-

mento acústico segundo exigência da ABNT NBR 15575 

(GLASSER PISOS E PRE-MOLDADOS LTDA)

- Eternizando Suas Embalagens na Fabricação das Ar-

gamassas (RIOMIX)

- Sistema de linha de vida e guarda-corpo e rodapés 

para proteção contra queda em altura de tra-

balhadores (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ)

Pesquisa	Acadêmica

- Argamassa álcali-ativada para o reparo de estruturas 

de concreto deterioradas (DEPARTAMENTO DE AR-

QUITETURA E CONSTRUÇÃO - FEC-UNICAMP)

- Desempenho de concretos com a incorporação de 
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resíduo do processo de lapidação e polimento do vidro 

como substituto parcial ao cimento (EMPRESA BRASILEIRA 

DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO)

- Ecotinta (GEDI - DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO)

Gestão	 da	 Produção	 e	 Pesquisa	 e	 Desenvolvimento	

(P&D)

- Modelo para a gestão da inovação na construção civil 

– Estudo de Caso (APEX ENGENHARIA)

- P&D para construção de casa em um dia (TECVERDE 

ENGENHARIA S/A)

- SHP - Solução Habitacional Precon (PRECON ENGEN-

HARIA)

Tecnologia	de	Informação	para	a	Construção	(TICs)

- Automatização do fluxo de informações dentro do 

processo BIM: avaliação térmica, acústica e o custo das 

decisões (UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA)

- Ciclo BIM na construtora (SINCO ENGENHARIA S.A.)

- Plataforma tecnológica para promoção de ambientes 

de trabalho e comportamentos seguros na indústria da 

construção civil (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

CIS - CENTRO DE INOVAÇÃO SESI EM TECNOLOGIAS 

PARA SAÚDE)

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.

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.

Nos próximos dias, traremos detalhamento sobre os 

projetos. A CBIC parabeniza todos os participantes 

e finalistas!

Veja o regulamento na íntegra.
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BLACK	FRIDAY	NÃO	SE	APLICA	A	OBRAS	E	SERVIÇOS	DE	ENGENHARIA

CARLOS EDUARDO LIMA JORGE, presidente da COP/CBIC

PH Freitas/CBIC

ARTIGO DO ESPECIALISTA

A expressão (Black Friday) teve origem nos Estados 

Unidos e se caracteriza pelo incentivo à promoção de 

expressivos descontos nas vendas de produtos.

O que causa no mínimo perplexidade é o fato desse 

conceito estar sendo defendido por legisladores no 

Brasil para a contratação de obras e serviços de En-

genharia. Em discussão atualmente na Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Lei de Licitações Públicas prevê 

a realização dos certames (para obras e serviços de 

Engenharia) pelo modo aberto, quando a disputa se 

dá através de lances públicos sucessivos de descontos 

pelos participantes.

A dinâmica concorrencial da fase de lances sucessivos 

tende a estimular a redução expressiva de preços, 

sobretudo quando nos deparamos com um mercado 

restrito de oportunidades, fruto da grave crise fi scal 

que o país atravessa. Não faltam exemplos nas obras 

e serviços de Engenharia, paralisados ou executados 

com baixa qualidade, decorrência da aceitação pela 

Administração Pública de propostas com preços man-

ifestamente inexequíveis. Em nome de uma suposta 

“economicidade” nos preços, temos hoje mais de 4.700 

obras paralisadas no país.

Há de se entender que obras e serviços de engenharia 

não são “bens de prateleira”, que a administração 

pública compra e paga pelo produto acabado, como 

por exemplo, mobiliário, papel, equipamento. São 

projetos complexos, que exigem especializações, de na-

tureza intelectual, realizados a médio ou longo prazos.

Qual o legislador ou administrador que escolheria um 

profi ssional da saúde para proceder cirurgia em seus fa-

miliares, através do critério do “menor preço” cobrado? 

Por que isso teria que valer, então, para quem constrói 

uma escola, um hospital, uma rodovia?

Temos hoje a oportunidade de corrigir essa grave dis-

torção e passar a referenciar a escolha de propostas 

para obras e serviços de engenharia através de critérios 

justos e adequados, que garantam preços exequíveis e 

respeito a prazo e qualidade.
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Telefone: (61) 3327-1013

AGENDA DA SEMANA

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

03	de	dezembro
DIÁLOGOS	TCU-CBIC	
Horário: 13h30 às 17h
Local: Sede do SINDUSCON-PR - Curitiba-PR

04	de	dezembro
SEMINÁRIO	DE	ÉTICA	&	COMPLIANCE	DA	CONSTRUÇÃO
Horário: 14h às 17h30
Local: Cuiabá - MT - Plenarinho do Sistema FIEMT - Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça, 4.193 - Centro Político Administrativo

05	de	dezembro
REUNIÃO	DO	CONSELHO	JURÍDICO	DA	CBIC	-	CONJUR
Horário: 11h às 17h
Local: Sede da Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC - SBN 
Quadra 01 Bloco I Ed. Armando Monteiro Neto - 4º Andar - Brasília-DF

06	de	dezembro
WORKSHOP	TÉCNICO	"SOLUÇÕES	EM	EFICIÊNCIA	ENERGÉTICA	E	HÍDRICA	
DOS	EDIFÍCIOS"
Horário: 08h às 18h30
Local: Sede do SINDUSCON-SP - Rua Dona Veridiana, 55 - Santa Cecília - São 
Paulo-SP

06	de	dezembro
O	FUTURO	DA	MINHA	CIDADE
Horário: 18h às 22h
Local: Santos-SP

07	de	dezembro
IV	ENCONTRO	DE	CONSTRUTORES	E	INCORPORADORES	DO	SECOVI-SP
Horário: 08h às 13h
Local: Secovi-SP - Rua Doutor Bacelar, 1.043 – Vila Mariana - São Paulo-SP


