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Como a tecnologia auxilia 
construtoras a tornarem a 

gestão de obras mais efi ciente

No setor da 

Construção Civil, a 

alta competitividade 

vem demandando 

soluções que, além de 

proporcionar serviços de 

qualidade e agilidade, 

também auxiliam a 

otimização de recursos 

e processos, que tomam 

grande parte do tempo 

dos gestores dessas 

organizações

Por esse motivo e frutos 
da inovação tecnológica, 
os softwares e aplicati-

vos já se tornaram parte fun-
damental para as companhias 
que, cada vez mais dinâmicas, 
enfrentam a concorrência e 
lutam contra o tempo para se 
destacar no mercado e aumen-
tar sua rentabilidade. Hoje já 
é possível encontrar soluções 
que suportam em todo o ge-
renciamento da obra: análise e 
controle dos processos, produ-
tividade, segurança, qualidade, 
assistência técnica, gestão de 
documentos, registros e de 
projetos, entre outras funções 
de forma totalmente integrada. 

E quando falamos de regis-
tros, abordamos um assunto 
considerado um dos grandes 
desafios das construtoras: 
manter os documentos de seus 
colaboradores, fornecedores 
e terceiros – os quais também 
são considerados pela lei como 
de sua responsabilidade – or-
ganizados e validados. 

Essa não é uma tarefa fácil, 
mas com a adoção da tecno-
logia adequada, já é possível 
coletar, arquivar e controlar 
as informações necessárias, 
garantindo assim a conformi-
dade com as exigências das 
legislações, como no caso o 
EFD Reinf e e-Social, para 
os quais é preciso registrar 
a documentação legal como 
contrato social, retenção de 
INSS, FGTS, PPRA e PCMSO, 
trabalhista, exames médicos e 
atestados.

Um bom exemplo de aplica-
ção de tecnologia efi ciente é 
o armazenamento em nuvem. 
Com ele, conquistamos uma 
otimização de tempo e me-
lhor agilidade e qualidade dos 
processos, visto que é possível 
fazer alterações instantanea-
mente em documentos tanto 
dos colaboradores que estão 
no canteiro de obras quanto 
dos que estão no escritório. 

A construtora também pas-
sa a contar com uma gestão 
proativa, conseguindo prever 
e agendar ações que não com-
prometem o fl uxo de trabalho 
e ainda garantir a segurança 
das informações, uma vez que 
não é preciso realizar backup 
e, mesmo que haja uma falha 
nos equipamentos, os mate-
riais podem ser acessados a 
partir de outros dispositivos, 
por meio de um login e senha.

Nas obras são utilizados 
milhares de fornecedores e 
terceiros – mapear quem são, 
se o serviço está dentro da 
qualifi cação esperada, qual a 
hierarquia, realizar a gestão 
das entregas – como processos 
e prazos -, e obter o controle 
desses aspectos é importante 
e ao mesmo tempo muito 
trabalhoso, por isso utilizar 
a tecnologia como aliada da 
área de Construção Civil é 
fundamental para as empresas.

Sabemos que na gestão de 
fornecedores, os softwares 
são importantes facilitadores, 
e isso se estende no controle 
de registros e documentos 
pertinentes aquela contrata-
ção, verifi car se a documen-
tação obrigatória está em dia 
é ponto crucial para garantir 
seguridade para sua empresa.  
Por exemplo, contratos sociais 
e negativas de débitos das 
empreiteiras são documentos 
que exigem o arquivamento 
com total segurança para evitar 
problemas de âmbito jurídico. 

Todos os profi ssionais que 
atuam no canteiro são de res-
ponsabilidade da construtora 
e é preciso assegurar que seus  
direitos trabalhistas e de segu-
rança estejam realmente sendo 
cumpridos. Neste pilar, contar 
com o apoio dessas soluções 
facilita o gerenciamento dos 
registros, garantindo o fácil 
acesso, consulta e atualização 
das informações, amparando 
assim a contratação de ter-
ceiros.

A tecnologia aplicada ao 
negócio, é um importante 
facilitador e otimizador de re-
cursos, permitindo a alocação 
de budget de forma estratégica 
para que a gestão de obra se 
torne mais efi caz posicionando 
as companhias em patamares 
mais competitivos frente à 
concorrência.
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processos de TI e negócios.

Adriana Bombassaro Alexandre (*)

A - Adeptos à Tecnologia
A KPMG no Brasil está com inscrições abertas para os programas de 
trainees GenExt Audit Industries e GenExt Advisory 2017, nas áreas de 
auditoria e consultoria. São 250 vagas em todo o país, em 22 cidades. Na 
região nordeste, há oportunidades para Recife, Salvador e Fortaleza. Para 
participar o candidato deve cursar a partir do 4º semestre ou ser formado 
nos cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Matemá-
tica, Engenharias, Física, Estatística e cursos voltados para tecnologia. 
O programa busca pessoas de alta performance, que desejam iniciar a 
carreira com experiências diferenciadas e obter rápido desenvolvimento 
profi ssional. Mais informações (http://www.mundokpmg.com.br/).  

B - Aspirações Sociais 
O ‘Sustainable Brands’, que acontece nos dias 18 e 19 de setembro, na 
Unibes Cultural, traz o tema “Redefi ning the Good Life”. A ideia é que os 
líderes de marcas, inovação e profi ssionais de sustentabilidade iniciem 
a criação de uma nova visão coletiva para desenhar um futuro melhor à 
sociedade. No mundo não se dissocia mais sociedade civil, grupos em-
presariais e políticas públicas, frente ao enorme desafi o para construir 
e garantir a perenidade civilizatória. Contará com diversas palestras, 
debates e workshops, que estimularão a discussão e cocriação entre 
os participantes, a fi m de desenvolver uma esfera colaborativa, na qual 
os insights resultantes das interações servirão como base para auxiliar 
as empresas a redefi nirem seus negócios a partir do conceito de “Good 
Life”. Saiba mais em (http://www.sustainablebrands.com/events). 

C - Tempos e Métodos 
Gerenciar o tempo para conseguir fazer tudo o que é preciso no coti-
diano tem se tornado tarefa cada vez mais difícil. Para quem trabalha 
em grandes corporações e precisa de mais horas em seu dia, a missão 
de controlar o tempo é árdua. Para auxiliar esse público, o Grupo IMAM 
vai promover nos dias 4 e 5 de julho, o curso “Engenharia de Tempos 
e Métodos”. Objetiva qualifi car os participantes de forma que identifi -
quem e eliminem possíveis perdas durante os processos. Para isso serão 
capacitados para elaborar, aplicar e controlar métodos de execução do 
trabalho.  Podem participar do curso engenheiros, técnicos, supervisores 
e gerentes ligados direta ou indiretamente aos setores de produção, de 
processos, de métodos e de tempos. Mais informações tel. 5575-1400 
ou (www.imam.com.br).

D - Sistema Destrói Dinheiro
Levantamento da Febraban mostra que ocorreram ao menos 393 assal-
tos e tentativas de assaltos a bancos no Brasil em 2015 e 385 em 2014. 
A Prosegur, empresa líder do segmento de segurança, sai na frente na 
busca por soluções que inibam o roubo de dinheiro e lança uma inovadora 
solução integrada de proteção de numerário. Quando um roubo acontece, 
o sistema é acionado remotamente por uma Central de Monitoramento ou 
em um botão instalado no próprio equipamento. O tempo de destruição 
das cédulas é de 5 a 6 minutos, independentemente da quantidade de di-
nheiro armazenado. Para mais informações, visite (www.prosegur.com.br).

E - Georges Aubert, o Retorno
O espumante criado em 1951 em Garibaldi, pelo francês Georges Aubert, 
está de volta. ‘Monsieur’ Aubert começou a produzir as primeiras garrafas 
com uvas de acidez elevada e aroma marcante, cultivadas na Serra Gaú-
cha. O rótulo logo conquistou os paladares mais exigentes e se tornou 
símbolo de elegância e inovação no universo dos vinhos fi nos. A nova 
Georges Aubert mantém a tradição e qualidade e celebra o momento de 
renovação com uma linha de espumantes leves, produzidos pelo método 
charmat, técnica francesa em que as bolhas são formadas na segunda 
fermentação em tanques de inox. O posicionamento da marca, o ‘brasileiro 
de alma francesa’, busca aliar esta tradição com a qualidade do espumante 
brasileiro. Mais informações: (www.espumantesgeorgesaubert.com.br). 

F - Ferramenta de Caronas 
Os paulistanos acabam de ganhar um novo aliado para enfrentar o trânsito 
na capital e região metropolitana. O Moovit, aplicativo de mobilidade 
urbana, anuncia o lançamento no Brasil de sua ferramenta de caronas 
solidária dentro de cidades, o Moovit Carpool. São Paulo é o primeiro 
local na América Latina a contar com a novidade e, para incentivar a 
adoção, inicialmente o aplicativo irá subsidiar os trajetos feitos pela 
plataforma nessa modalidade. Os interessados em oferecer carona de-
verão instalar o novo app Moovit Carpool - Motoristas, disponível para 
smartphones Android e iOS. O aplicativo limita o número de viagens 
por dia e o número de passageiros por veículos.

G - Mercado de Livros
Líder mundial em soluções de impressão digital e comunicações perso-
nalizadas, a AlphaGraphics anuncia a meta de vender mais de 1 milhão 

de livros impressos sob demanda 1-to-1 em 2017, o dobro do registrado 
no ano passado. A impressão sob demanda 1-to-1, ou one to one, é um 
dos alicerces para a disruptura do tradicional mercado editorial. Entre as 
principais vantagens estão a disponibilidade de todos os livros do acervo, 
o que deve acabar com os “títulos fora de catálogo”, possibilidade de 
personalização, otimização dos estoques e o fi m dos encalhes, já que cada 
livro só é impresso depois de ter sido comprado, conferindo um apelo 
sustentável ao modelo. A produção do livro é feita pela unidade mais 
próxima de onde foi feito o pedido, otimizando a logística da entrega. 
Saiba mais em: (www.alphagraphics.com.br). 

H - Produção de Saint Peters 
A GeneSeas Aquacultura, uma das maiores empresas nacionais no setor 
de peixes e pescados, e detentora da marca registrada Saint Peters, acaba 
de conquistar uma nova licença e poderá ampliar sua produção em 12 mil 
toneladas por ano. O contrato de outorga que permite o uso das águas 
do lago das usinas Jupiá e Ilha Solteira, na divisa dos estados SP/MS, foi 
assinado pelo Ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Terá vigência de 20 
anos e contempla 554 novos hectares de tanques. A GeneSeas é uma 
empresa 100% brasileira, especialista em pescados, presente em todos 
os elos da cadeia produtiva da tilápia, a partir da produção de ração, 
passando pela piscicultura, benefi ciamento e distribuição nos mercados 
locais e internacionais. Mais informações (http://geneseas.com.br/).

I - Universo da Cachaça 
Um grande encontro para aprender mais sobre a bebida genuinamente 
brasileira, a Cachaça. É assim que o 16º Encontro Aberto da Confraria 
Paulista da Cachaça irá receber seus convidados. O evento acontece na 
terça-feira (20), às 19h00, no restaurante Baiano de Dois, em Pinheiros. 
O valor da entrada é de R$ 40,00 e contemplará a degustação de até 
10 rótulos de Cachaças. O palestrante será Alexandre Bertin, produtor 
da Cachaça Sapucaia e Presidente da Confraria que irá falar sobre o 
que o consumidor deve saber para sua decisão de compra em relação 
à produção própria, terceirizada e marca própria de Cachaça. Outras 
informações no site (www.baianodedois.com.br).

J - Complexo Eólico
A Casa dos Ventos, que está completando, dez anos como uma das pio-
neiras e maiores investidoras no desenvolvimento de projetos eólicos 
no Brasil, acaba de inaugurar o Ventos do Araripe III, um dos maiores 
complexos eólicos da América Latina, localizado no alto da Chapada 
do Araripe, na fronteira entre os estados de Pernambuco e Piauí. Com 
investimento de R$1,8 bilhão, o complexo eólico é composto por 14 
parques, nove no Piauí e cinco em Pernambuco, 156 aerogeradores 
e potência instalada de 359 MW – energia sufi ciente para abastecer 
400 mil casas. Sua capacidade instalada é maior do que a de todos os 
parques eólicos inaugurados em 2016 em países como África do Sul, 
Grã-Bretanha e México. Saiba mais em (www.casadosventos.com.br).
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93% das pessoas que vivem só são as únicas responsáveis pelo 

sustento da casa.

O desejo de muitas pessoas 
de morar sozinho pode ter 
muitos benefícios com relação 
à privacidade e momentos de 
lazer, mas o peso das contas 
no orçamento com certeza é 
uma consequência a ser pen-
sada antes da mudança. Uma 
pesquisa realizada pelo Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas mostra 
que oito em cada dez pessoas 
que moram só (79%) não se 
planejaram fi nanceiramente 
para viverem sozinhas e 34% 
afi rmam que morar sozinho 
contribuiu para que elas 
extrapolassem o orçamento 
alguns meses. 

A justifi cativa de metade 
desses é o fato de não ter 
ninguém para dividir as con-
tas (49%). 93% das pessoas 
que vivem só são as únicas 
responsáveis pelo sustento da 
casa e 66% dos entrevistados 
não fazem um controle efeti-
vo de seus gastos. As razões 
mais mencionadas para isso 
são a falta de importância 
que atribuem ao controle do 
orçamento (33%) e a falta 
de hábito e disciplina para 

Varejo: reformas 
e medidas 
executadas já 
surtem efeito

Alencar Burti, presidente 
da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), avalia os 
resultados do varejo nacional 
divulgados pelo IBGE. “A alta 
registrada em abril – na variação 
anual – surpreendeu. O desem-
penho melhor nos segmentos 
de supermercados, vestuário e 
itens pessoais sugere que a de-
fl ação dos alimentos, a elevação 
da massa salarial e os recursos 
do FGTS tiveram participações 
essenciais para o resultado”, 
diz Burti. Ele acrescenta que a 
mudança de estação também 
contribuiu para as vendas de 
roupas e calçados da moda 
Outono-Inverno.  

Burti lembra que, em 2017, 
a Páscoa foi celebrada em 
abril, ao passo que em 2016 foi 
em março, o que benefi ciou o 
ramo de supermercados. “Já 
os resultados negativos dos 
produtos de maior valor ? como 
veículos, móveis e construção 
? se explicam pela maior de-
pendência de crédito. Para isso 
se reverter, as taxas de juros 
precisam continuar a cair”. 
Segundo Burti, “de qualquer 
maneira, os números mostram 
que a política econômica do 
governo está na direção certa, 
embora ainda haja muito espaço 
para recuperação. As reformas 
e as medidas executadas já 
surtem efeito”.

Depois de dois meses queda, quando acumulou retração de 1,6%, 

comércio cresceu 1% em abril.

Os dados fazem parte 
da Pesquisa Mensal 
do Comércio (PMC), 

divulgada ontem (13), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE. O cresci-
mento de abril acontece depois 
de dois meses consecutivos de 
queda, período em que acumu-
lou retração de 1,6%.

Apesar do crescimento de 
março para abril, as vendas do 
comércio fecham os primeiros 
quatro meses do ano com queda 
acumulada em termos de volu-
me de vendas de 1,6% frente a 
igual período do ano passado, 
mas com crescimento de 1,5% 
no mesmo período em relação 
à receita nominal do setor. Na 
série sem ajuste sazonal, no 
confronto com abril de 2016, o 
volume de vendas do comercio 
fechou com crescimento de 
1,9%. Já o indicador acumulado 
nos últimos doze meses recuou 
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Vendas do comércio varejista 
cresceram 1% em abril

As vendas do comércio varejista do país cresceram 1% em abril, na comparação com março, na série 
livre de infl uencias sazonais, enquanto a receita nominal do setor fechou também
com crescimento de 1,3%

ses. Já em relação ao comércio 
varejista ampliado - que inclui, 
além do varejo, as atividades de 
veículos, motos, partes e peças e 
material de construção – houve 
crescimento de 1,5% de março 
para abril deste ano para o volu-
me de vendas e de 2,3% para a 
receita nominal, ambas na série 
com ajuste sazonal.

Em relação a abril de 2016, 
no entanto, o varejo ampliado 
encerrou abril deste ano em 
queda de 0,4% para o volume de 
vendas, mas com crescimento 
de 0,7% na receita nominal. 
Quanto às taxas acumuladas, 
as variações foram de -1,8% nos 
primeiros quatro meses do ano 
e de -6,3% nos últimos 12 meses 
para o volume de vendas. Já 
para a receita nominal, as taxas 
foram de 0,3% no acumulado 
do ano e de -0,4% nos últimos 
doze meses (ABr).

4,6%, registrando, porém, a 
menor queda desde os 5,3% de 
janeiro do ano passado.

Para a receita nominal de 
vendas, além de 1,5% do cres-

cimento acumulado no ano, os 
indicadores prosseguem com 
variações positivas de 3,4% fren-
te a abril de 2016 e de 3,4 % no 
acumulado dos últimos doze me-

Morar sozinho contribui para 
que 34% fi quem no vermelho

fazer o controle diário (27%). 
Segundo o educador fi nanceiro 
do SPC Brasil e do portal ‘Meu 
Bolso Feliz’, José Vignoli, é um 
risco considerável descuidar 
do controle. 

“Quem é o único morador da 
residência precisa de disciplina 
extra para manter os compro-
missos em dia. Afi nal, é a própria 
pessoa quem tem de acertar as 
contas e lidar com o orçamen-
to no dia a dia”, afi rma. “Sem 
controle fi ca muito mais difícil 
conhecer os próprios limites, 
saber se há exagero no consumo 
de produtos supérfl uos ou fazer 

planos para realizar metas 
maiores, como uma viagem 
ou a compra de um carro, por 
exemplo”, explica Vignoli. 

Quando os recursos fi nan-
ceiros não são suficientes 
para fechar as contas do mês, 
24% dos entrevistados afi r-
mam mudar seus hábitos de 
consumo comprando coisas 
mais baratas e pesquisando 
preços, 22% pedem dinheiro 
emprestado a amigos e/ou fa-
miliares e 21% fazem cortes no 
orçamento como gastos com 
TV a cabo e supermercados 
(SPC/CNDL).


