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O fi m da corrupção 
na construção civil

A - Estudos de Línguas
Estudantes da rede estadual interessados em aprender um novo idioma 
em 2018, já podem fazer a matrícula no Centro de Estudo de Línguas mais 
próximo – veja lista em: (www.educacao.sp.gov.br). São mais de 200 unidades 
no Estado com cursos gratuitos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano 
e japonês. As ofertas de aulas/idiomas variam de acordo com a região e o 
nível. O cadastro é presencial e alunos menores de 18 anos precisam estar 
acompanhados dos pais. Os cursos são organizados em seis semestres (ou 
3 anos), com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário 
regular e abertos a partir do 7º ano do Ensino Fundamental. 

B - Bicicleta Elétrica  
A EDG, empresa de tecnologia fundada pelo piloto Lucas di Grassi, traz ao 
mercado brasileiro a EDG Niobium e-Bike, a primeira bicicleta elétrica urbana 
100% projetada, desenvolvida e fabricada no Brasil. Pensado para ser um 
meio de transporte mais acessível, tem custo ao usuário mais baixo que o 
do transporte público. Mobilidade limpa, de emissão zero de poluentes, em 
harmonia com as exigências ambientais, é a única bicicleta elétrica do país 
capaz de rodar até 100 km. Para aumentar sua autonomia, durabilidade, 
resistência e efi ciência, o quadro da bike é feito em nióbio, fruto da parceria 
com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Sua bateria de íons 
de lítio, é mesmo material usado nos veículos de alta tecnologia, como a 
bateria usada na Fórmula E. Saiba mais no site (http://edg.bike).

C - Negociação para Compradores 
Em uma economia turbulenta, empresas e fornecedores devem buscar 
juntos o melhor resultado, aumentando o lucro e melhorando a produ-
tividade, pensando nisso o Grupo IMAM promove no próximo dia 17, 
o curso “Negociação para Compradores”, com o objetivo de transmitir 
aos profi ssionais da área de compras ou correlatas, uma forma estru-
turada de desenvolver e negociar com fornecedores e prestadores de 
serviços. Público alvo: gerentes de compras, compradores, profi ssionais 
relacionados à atividade de suprimentos e gerenciamento de materiais 
(o foco será compras, não vendas). Para mais informações e inscrições, 
acesse (www.imam.com.br).

D - Foto em Clima Vintage
Para conscientizar a população em relação aos cuidados com o diabetes 
tipo 2 e as doenças cardiovasculares, a Boehringer Ingelheim e a Eli Lilly 

participam de ação especial organizada pela Sociedade Brasileira de 
Diabetes, que acontece nesta terça-feira (14), quando se comemora o Dia 
Mundial do Diabetes, no Parque Ibirapuera. Quem circular pelo parque, 
das 10h às 16h, obterá mais informações sobre a doença e participará 
da campanha “Junto Ao Seu Coração”, que estimula a importância do 
cuidar do outro. As pessoas vão ganhar um retrato fotográfi co feito na 
hora, dentro de uma Kombi vermelha, e poderão marcar alguém querido 
nas redes sociais nessa foto – uma forma de lembrar e cuidar daquela 
pessoa especial, usando a hashtag: (#JuntoaoSeuCoração). Outras 
informações: (www.diabetes.org.br).

E - Empreendedorismo Feminino
Dados de mercado dão conta que as mulheres estão na administração de 
51% das empresas brasileiras, além de fazerem parte do quadro societário 
de 20% das corporações. Nos últimos 14 anos, o número de empresárias 
subiu 34%, e hoje é de quase 8 milhões. Além disso, 43% dos cargos 
de direção e gerência em micro e pequenas empresas são ocupados 
por profi ssionais do sexo feminino. Foi pensandona na relevância do 
empreendedorismo feminino que foi criado o evento ‘Mulher Brilhan-
te’, voltado a profi ssionais liberais, empresárias, líderes corporativas e 
interessadas em geral, cujo objetivo é oferecer técnicas e ferramentas 
multidisciplinares a quem almeja alcançar a independência emocional 
e fi nanceira. Acontece nos próximos dias 17 e 18,  no Anhembi. Mais 
informações: (www.mulherbrilhante.com.br). 

F - Gestor de Projetos
A Take, pioneira no mercado mobile e criadora do BLiP, plataforma de 
desenvolvimento de chatbots, está com vagas abertas para diversas 
áreas. Dentre elas, tanto para São Paulo como Belo Horizonte, estão 
User Experience, Developer, Analista de Negócios e BI, Estagiário de 
Negócios, Desenvolvimento, Contábil, Service Desk, Quality Assurance e 
Customer Success. Nos escritórios da empresa os colaboradores encon-
tram um ambiente descontraído, que facilita a comunicação, integração 
e colaboração, com todos trabalhando com autonomia e participando 
das decisões, com espaço para se desenvolvimento. Para conferir todas 
as vagas, acesse: (http://take.net/trabalhe-na-take/).

G - Placas Cimentícias
Uma placa de cimento que pode ser instalada como se fosse de ma-
deira, porém com uma série de benefícios frente ao material natural. 

Essa é a ideia por trás da Flexplac, lançamento da Brasilit, líder em 
telhas e produtos para coberturas. O produto é impermeabilizado, o 
que permite sua utilização em aplicações externas sem preocupações 
com chuvas e outras intempéries. Também se destaca por ser incom-
bustível e resistente a cupins e outros microorganismos, aumentando 
a segurança da aplicação. Outro ponto forte é o fato de já sair de 
fábrica com acabamento no estilo concreto aparente, muito utilizado 
por arquitetos em fachadas ou mesmo em ambientes internos. Saiba 
mais em: (www.brasilit.com.br).

H - Análise de Balanço 
A Academia Serasa Experian disponibiliza curso online ao vivo de ‘Análise 
de Balanço’, que aborda a análise da capacidade de autofi nanciamento 
da empresa, as entradas e saídas de recursos do caixa e suas respectivas 
fontes: operacionais, fi nanceiras e outras atividades, com quatro horas de 
duração em cada módulo. As datas são os próximos dias 22 (módulo I) e 
23   (módulo II). O público-alvo é formado pelos envolvidos com a gestão 
de clientes, áreas de crédito, cobrança, fi nanceira, comercial, marketing 
e demais profi ssionais que necessitam analisar empresas para tomada 
de decisões de crédito e de negócios. As inscrições e mais informações, 
podem ser feitas no site (www.serasaexperian.com.br/academia).

I - Novo Módulo do SPED
A Avalara, empresa especializada em automação fi scal em nuvem, ofere-
ce um webinar para esclarecer dúvidas sobre a nova obrigação fi scal, o 
EFD-Reinf. Uma forma para que as empresas possam se adequar a nova 
exigência do governo que começa a valer a partir de 1º de janeiro. Para 
entregar esta nova obrigação, algumas medidas devem ser tomadas a 
partir de agora e o intuito da Avalara é auxiliar as empresas a darem o 
próximo passo. Durante o webinar, serão discutidos os principais pontos 
como: impactos dessa nova obrigação, prazos, complexidade do cenário 
e a importância das notas fi scais de serviços e dos demais documentos 
sujeitos à escrituração. A Avalara organizará uma série de webinars que 
acontecerão até o fi nal do ano e terão transmissão ao vivo. A participação 
é gratuita. Inscrição: (https://goo.gl/AMNrhR).

J - Expansão Internacional
Após se consolidar no país, muitos franqueadores têm pensado em 
expandir o negócio para fora. O estudo realizado pelo Programa de 
Doutorado em Gestão Internacional da ESPM, revela que a internacio-
nalização do franchising brasileiro dobrou nos últimos seis anos. Atual-
mente, existem 134 marcas brasileiras operando no exterior. Em 2010, 
eram 65. Um exemplo disso é a Seguralta, pioneira rede de franquias de 
corretoras de seguros, que está internacionalizando a marca. Há mais de 
49 anos no mercado e com mais de 1.000 unidades comercializadas no 
Brasil, a rede chega a Miami. O novo projeto de expansão contará com 
3 unidades próprias na Flórida. A primeira já foi aberta e as outras duas 
estão na fase de projeção e montagem. Mais informações: (franquias@
seguralta.com.br).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3106-4171

A - Estudos de Línguas
Estudantes da rede estadual interessados em aprender um novo idioma 
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Diabetes, que acontece nesta terça-feira (14), quando se comemora o Dia 
Mundial do Diabetes no Parque Ibirapuera Quem circular pelo parque

A indústria da 

Construção Civil está 

passando por um surto 

inovativo, tanto para o 

mercado de edifi cações 

quanto para o setor de 

infraestrutura

Na esfera privada e na 
área pública, o uso 
do BIM (Building In-

formation Modeling) tira a 
construção civil do século XX 
em direção ao século XXI. Isso 
vale do projeto inicial do em-
preendimento construído até 
o fi m do seu ciclo de vida com 
sua demolição ou “retrofi t” 
planejado. 

Chegou a hora de fomentar 
novos processos de gestão e 
planejamento na área e tirar o 
Brasil de um atraso tecnológico 
causado por 13 anos de ce-
gueira ideológica e um apetite 
desenfreado por corrupção 
das maiores empreiteiras do 
País, já que o cenário brasileiro 
vislumbra uma nova onda de 
investimentos, com o anúncio 
de que o Banco do Brasil deve 
liberar até R$ 50 bi para 18 pro-
jetos de infraestrutura. O setor 
poderá ser o principal indutor 
de uma retomada mais sólida 
do crescimento econômico.  

O BIM – Building Informa-
tion Modeling (Modelagem da 
Informação da Construção) 
é um conjunto de processos 
e softwares, que atendem 
a diversas disciplinas que 
conversam entre si desde a 
fase inicial de planejamento 
da obra passando por sua 
construção até a suas fases 
de operação e manutenção. 
É uma ferramenta de gestão 
e, em empreendimentos de 
maior monta, o BIM permite 
até o projeto de sua demolição 
desde a sua concepção.  

Nos países do G20, a tec-
nologia será obrigatória em 
obras públicas ou fi nanciadas 
com recursos públicos, o que 
já ocorre na Inglaterra. Nos 
Estados Unidos, o sistema é 
obrigatório em prédios públi-
cos federais e em obras fi nan-
ciadas com dinheiro público, 
assim como em países como 
Noruega, Finlândia, Dinamar-
ca, Suécia, Japão, Escócia, 
Chile, Japão e Austrália, que 
se preparam para implantar 

legislações semelhantes até 
o fi m de 2018, e é aplicada 
de uma forma exemplar em 
Singapura, no sudeste asiático, 
que se tornou o padrão mundial 
de excelência no seu uso como 
política pública.  

Já existem também inicia-
tivas importantes no Brasil, 
mas infelizmente somente 
um número muito reduzido 
de construtoras e escritórios 
de arquitetura o utilizam em 
todo o seu potencial. Apesar 
de haver soluções em BIM há 
mais de uma década, somente 
agora algumas prefeituras mais 
arejadas e inovadoras tomam 
iniciativas para implantar e 
exigir esta importante trans-
formação digital em suas 
administrações.  

Seu uso gera impactos com 
reduções drásticas nos cus-
tos e tempos de construção, 
nas despesas de operação e 
manutenção, no aumento da 
sustentabilidade ambiental, 
na redução de detritos, na 
efi ciência no consumo e gera-
ção energética, na redução do 
nível de retrabalhos e patolo-
gias construtivas, redução de 
inadimplência dos mutuários 
no caso de habitações de cunho 
social e, principalmente, na 
diminuição drástica das opor-
tunidades de corrupção. 

O modelo interfere em todas 
as disciplinas, por toda a vida 
da construção e é coordenado 
e consistente. Todos os pro-
fi ssionais, desde o arquiteto, 
engenheiro, paisagista, pro-
jetista, até aquele que fará a 
manutenção, inclusive o que 
for demolir depois, se isso ocor-
rer, estão dentro do sistema, 
operando simultaneamente. 
Por exemplo, se houve a neces-
sidade de mudar uma porta de 
lugar, a parede também muda.   

O BIM para a construção civil 
equivale ao que a revolução 
da Toyota foi para a indústria 
automobilística. A construção 
civil no mundo está começando 
a entrar no século XXI. No 
Brasil estamos lutando ainda 
para sair do XIX. 

(*) - É sócio da Dex Advisors 
responsável pelo programa de 

implantação de BIM nas construtoras. 
Desenvolve na Poli/USP pesquisas 

relativas à industrialização e 
Inovação na Construção Civil e sua 

relação com a Internet das Coisas 
(IoT).

Nelson Acar (*)

Fatura do cartão 
aumentou em 
setembro para 41% de 
seus usuários

Quatro em cada dez (41%) 
usuários de cartão de crédito 
aumentaram o valor da fatura no 
último mês de setembro. Os dados 
são do Indicador de Uso do Crédito 
calculado pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Con-
federação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Para 36%, o valor 
se manteve estável frente aos me-
ses anteriores, enquanto somente 
16% notaram uma diminuição no 
total a ser pago na fatura. 

Considerando os entrevistados 
que se lembram do valor do últi-
mo mês, a média da cobrança foi 
de R$1.008. Os itens de primeira 
necessidade como alimentos em 
supermercados (64%) e remédios 
(55%) foram os mais adquiridos por 
meio do cartão de crédito. Produtos 
como roupas (38%), idas a bares e 
restaurantes (36%) e combustível 
(29%) ocupam as demais posições 
do ranking de gastos feitos com o 
chamado ‘dinheiro de plástico’ no 
último mês de setembro.

Seis em cada dez (63%) consu-
midores não utilizaram nenhuma 
modalidade de crédito no mês 
de setembro. O restante (37%), 
porém, mencionou ao menos 
uma modalidade a qual tenham 
recorrido no período. Os cartões 
de crédito (30%) e os cartões de 
loja e crediário (12%) foram as 
modalidades mais usadas no último 
mês. O cheque especial foi citado 
por 6% da amostra. Há ainda, 3% 
de consumidores que recorreram 
à empréstimos e 3% que buscaram 
fi nanciamentos.

Quase a metade (45%) dos bra-
sileiros consultados considera que 
atualmente está difícil conseguir 
empréstimo ou fi nanciamento no 
mercado. Apenas 13% consideram 
a contratação fácil (SPC/CNDL). 

Soja e milho, as principais culturas desta safra, devem 

responder por cerca de 89% dos grãos produzidos do país. 

O registro representa um 
recuo entre 6,2 e 4,4% 
em relação à safra pas-

sada, que foi de 238 milhões de 
toneladas.

A perspectiva de redução 
se deve ao fato de que a safra 
passada registrou recorde de 
produtividade graças às boas 
condições climáticas, cenário 
que pode não se repetir. Para 
se ter uma idéia, a soja alcançou 
produtividade de 3.364 kg/hec-
tare na safra 2016/2017. Para 
a safra atual, a produtividade 
estimada é de 3.075 kg/hectare, 
com base nas análises estatísti-
cas das séries históricas e dos 
pacotes tecnológicos utilizados 
nos últimos anos.

Soja e milho, as principais 
culturas desta safra, devem 

As vendas dos supermercados estão respondendo ao cenário 

econômico melhor que o de 2016.

A recuperação do setor 
supermercadista vem mos-
trando mais força a cada 
indicador divulgado pela 
APAS (Associação Paulista 
de Supermercados). Desta 
vez, o registro de aumento 
foi no Faturamento Real dos 
supermercados no Estado, 
que, no conceito de mesmas 
lojas – que consideram as lojas 
em operação no tempo mínimo 
de 12 meses – demonstrou 
crescimento de 1,74%, de 
janeiro a setembro de 2017, 
no comparativo com o mesmo 
período do ano anterior. 

“A recuperação começou 
em junho, quando alcançou 
0,39% em melhoria nas vendas 
e, desde então, foram quatro 
aumentos seguidos”, conta 
Rodrigo Mariano, economista 
da APAS. “Especifi camente no 
comparativo entre setembro 
de 2017 e o mesmo mês do ano 
anterior, houve signifi cativo 
aumento de 7,86%”, completa. 
No conceito de todas as lojas – 
que consideram todas as lojas 
criadas no período pesquisado 
– houve alta de 4,74% no acu-
mulado de janeiro a setembro 
de 2017 no comparativo com o 
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Safra de grãos deve atingir entre 
223 e 227 milhões de toneladas

A produção de grãos da safra 2017/2018 deve fi car entre 223,3 a 227,5 milhões de toneladas, 
segundo a estimativa de intenção de plantio do 2º Levantamento da safra, divulgado ontem (9) pela 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

93,1 milhões, distribuídas entre 
primeira e segunda safra. A 
primeira safra de milho pode 
alcançar números menores que 
os do último período e fi car 
entre 24,5 e 25,9 milhões de t, 
enquanto que a segunda safra 
pode alcançar 67,2 milhões de 
toneladas.

A área do milho primeira safra 
deve recuar de 11,5% a 7,5% em 
relação a 2016/2017, o que vai 
refl etir na diminuição da área 
total da cultura, estimada entre 
631,6 e 409,6 mil hectares. A 
produção e a área de algodão, 
feijão-comum preto e mamona 
deverão aumentar, assim como 
o amendoim primeira safra que 
sinaliza melhor número na área. 
A pesquisa foi feita entre os dias 
23 a 27 de outubro (CONAB).

responder por cerca de 89% 
dos grãos produzidos do país. A 
expectativa é de que a produção 

de soja alcance entre 106,4 e 
108,6 milhões de toneladas e 
a do milho total, entre 91,6 e 

Vendas dos supermercados têm 
alta de 1,74% em setembro

mesmo período do ano anterior. 
Se for considerado somente o 

mês de setembro, houve alta de 
10,74% em relação ao mesmo 
mês de 2016, e alta de 3,24% 
ante a agosto de 2017.

Depois de amargar 11 quedas 
seguidas, o Índice de Vendas 
em Supermercados (IVS) em 
setembro no acumulado em 
12 meses nas mesmas lojas 
alcançou 0,49%, indicando que 
o trimestre fi nal deste ano será 
superior ao do ano passado.

“Diante destes dados vemos 
que as vendas dos supermer-

cados estão respondendo ao 
cenário econômico melhor 
que o de 2016. Algumas das 
causas podem ser a queda do 
desemprego; os  juros, que 
caíram de 13% em janeiro para 
7,5% em outubro; o endivida-
mento das famílias, que vai 
amplifi cando-se, permitindo 
mais espaço para consumo; e 
a infl ação medida pela APAS/
FIPE, que atingiu o segundo 
recorde desde 1994 em queda 
acumulada na ordem de 2,90% 
para setembro”, avalia Rodri-
go Mariano (APAS).


