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Gestão Pública e 
efi ciência podem

ser sinônimos
O planejamento e 

implantação de um 

projeto de melhoria 

de infraestrutura foi 

realizado com efi ciência 

graças a tecnologia

E isso aconteceu em São 
Paulo, quando a CPTM 
adaptou cinco estações 

para garantir acessibilidade 
aos usuários. Mas se isso é 
possível, qual a lacuna a ser 
fechada para que a infraestru-
tura no Brasil decole de uma 
vez, reduzindo o défi cit hoje 
estimado em R$ 1 Trilhão, tor-
nando o País mais competitivo?

Apesar de sermos um País 
com alta carga tributária, 
como cidadãos, não conse-
guimos obter o retorno sobre 
que investimos, em forma de 
melhorias, tão necessárias em 
nosso País. Isso porque ainda 
existem modelos ultrapassa-
dos de gestão na esfera pública, 
que por excesso de burocracia 
e opacidade, geram efeito 
negativo no planejamento, 
execução e controle de proje-
tos, reduzindo a efi ciência e a 
transparência entre os recur-
sos da população e a estrutura 
que os administra.

A boa notícia é que a tec-
nologia tem sido uma grande 
aliada nesse processo de trans-
formar e de contribuir com 
mais qualidade, transparência 
e efi ciência sobre como os 
tributos podem ser aplicados. 
Quando falo de tecnologia 
estamos abordando diferentes 
possibilidades, em diferentes 
áreas – saneamento, energia, 
transporte, serviços, etc. Ela 
permite desde os mais simples 
processos de verifi cação, até 
a implantação de sistemas 
inteligentes mais complexos. 

Atualmente, órgãos públi-
cos, por meio de tecnologia, 
conseguem analisar um grande 
volume de dados armazenados 
em nuvem, com segurança, 
com acesso por dispositivos 
móveis, descentralizados e 
próximos ao cidadão benefi -
ciado. Com isso, se aprimora 
a tomada de decisões, facili-
tando e acelerando fl uxos de 
aprovação, simulando resul-
tados, entre outros exemplos. 

Temos levado a vários ges-
tores públicos inovações que 
podem evitar gastos desneces-
sários e melhorar as entregas de 
obras públicas. O uso da meto-
dologia BIM (Building Informa-
tion Modeling), por exemplo, 
possibilita o gerenciamento 
de todas as fases de uma obra, 
desde sua concepção, projeto, 
construção e manutenção, com 
informações detalhadas sobre 
seus componentes e controle 
imediato sobre execução, com 
análises preditivas e alertas 
sobre potenciais desvios de 
prazo e orçamento.

Isso signifi ca que os proje-
tos ganham transparência e 
clareza em relação às obras 

executadas e aos recursos uti-
lizados. Podemos saber antes 
mesmo de começar qual será 
o valor fi nal, tempo estimado, 
e possíveis imprevistos que 
poderiam ocorrer, corrigindo 
erros antes que impactem 
custo e prazo. Numa indústria 
como a da construção civil, que 
tem índices de desperdício 
acima de 30% e gera mais de 
25% de todo o lixo do planeta, 
esta capacidade traz um ganho 
inestimável, tanto para quem 
constrói, quanto para quem 
paga a conta, e o planeta 
agradece.

Muitos projetos, tanto na área 
privada quanto na pública, já 
estão sendo realizados nesse 
novo formato. O governo fede-
ral já acena para que, a partir 
de 2021, novas obras sejam 
projetadas e implementadas 
de acordo com a metodologia 
BIM, como condição de con-
tratação. Segundo estudos 
realizados pela ABDI (Agência 
Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial), a expectativa é 
que o uso desta metodologia 
inovadora aumente em 10% a 
produtividade e reduza em 20% 
os custos das obras públicas. 

Se visualizarmos esse per-
centual em valor monetário, é 
possível ter uma visão melhor 
do quanto isso representaria de 
economia real. É o caso da CPTM, 
que citei acima. A engenharia 
implementou a metodologia 
BIM, começou o seu uso em 
cinco estações e assim já foi 
possível otimizar o tempo gasto 
para levantar as condições exis-
tentes, criar um novo projeto e 
implementar as melhorias. 

O que antes demorava cerca 
de 1 mês, agora é concluído 
dentro de 1 ou 2 dias, e com 
muito mais assertividade. Isso 
porque com a visualização em 
3D e os dados obtidos, a equipe 
responsável sequer precisa 
ir a campo na fase de levan-
tamento e projeto. E ainda 
assim é possível ter informa-
ções detalhadas e fazer novos 
estudos de análise, impactos, 
desocupações etc. Com isso, já 
é possível reduzir custos, já que 
a solução consegue antecipar 
possíveis falhas e evita obras 
desnecessárias, por exemplo. 

Uma gestão mais efi caz deve 
refl etir em investimentos dedi-
cados a áreas que são essenciais 
ao desenvolvimento econômico 
e social do Brasil, como saúde, 
educação, mobilidade e segu-
rança. É a tecnologia aplicada 
ao bem público que retorna 
valor ao cidadão brasileiro. No 
fi nal, efi ciência signifi ca fazer 
mais com menos recursos. 
Utilizar e se valer de tudo o 
que for melhor sem perder a 
qualidade. É isso que queremos 
ver, é isso que dá para fazer com 
tecnologia e capacitação. 

Sabemos o caminho certo e te-
mos muito trabalho pela frente.

(*) - É presidente da Autodesk
no Brasil.

Sylvio Mode (*)
Osvaldo Meneghe (*)  

Por isso, os empreendedo-
res precisam manter os 
custos baixos onde pude-

rem e verifi car regularmente as 
despesas para garantir que não 
estão gastando demais. Confi ra 
5 mitos de economia para as 
pequenas empresas. 

Mito 1: Preciso aumentar 
minha receita antes de econo-
mizar - Poupar dinheiro deve 
ser inegociável, independen-
temente das circunstâncias. 
Considere economizar uma 
porcentagem de cada venda, 
mesmo que seja uma pequena 
quantia. E aí você pode aumen-
tá-la com o tempo. Quanto mais 
cedo você começar a econo-
mizar, mais cedo começará a 
ganhar juros compostos, o que 
é basicamente ter o dinheiro 
trabalhando para você.

Mito 2: Eu preciso ter um 
motivo para economizar - Sim, 
pode haver pode haver algum 
motivo para o qual você deve eco-
nomizar, como a aquisição de um 
veículo para entregas ou novos 
acessórios para a loja. É muito 
importante, contudo, economizar 
para uma situação inesperada, 
como um incêndio ou atraso de 
pagamento por parte de algum 
grande cliente perto da data de 
pagamento de colaboradores e/
ou fornecedores. Por isso, poupar 
dinheiro nunca é uma má ideia. 
Não espere enfrentar uma crise 
de liquidez para pensar na rede 
de segurança.

Cinco mitos sobre economia de 
dinheiro para pequenas empresas

Administrar uma pequena empresa pode ser bastante desafi ador do ponto de vista fi nanceiro
Divulgação/Internet

Mito 3: Os bancos são minhas 
únicas opções de poupança - 
Colocar seu dinheiro em uma 
conta poupança é conveniente 
porque é possível acessá-lo 
sempre que precisar. Mas isso 
também aumenta a tentação de 
tomar decisões fi nanceiras im-
pulsivas. Outra desvantagem é 
que você limita sua rentabilida-
de. Já contas de investimento ou 
a compra de ações, traz maiores 
retornos, especialmente para 
economias de longo prazo. 
Além disso, sem a possibilidade 
de acessar o dinheiro, é menos 
provável que você gaste desne-
cessariamente. 

Mito 4: Posso começar a 
economizar depois - Pode não 
ser gratificante economizar 
dinheiro para uma eventual 
emergência. Mas quando esse 

dia chegar (e vai chegar), você 
fi cará feliz por ter feito isso. 
Comece defi nindo uma meta 
fi nanceira – como economizar 
o equivalente a seis meses de 
receita – e dê pequenos passos 
em direção a ela.

Mito 5: Cortar gastos é a 
única forma de economizar 
dinheiro - Reduzir os custos 
operacionais da sua empresa é 
uma maneira rápida de liberar 
dinheiro. Algumas práticas 
relativamente simples podem 
ajudar você a atingir essa 
meta.  Compartilhar espaço de 
escritório com outra pequena 
empresa ou adotar um modelo 
de negócios virtual, pagar as 
faturas no prazo, reduzir o uso 
de papel e optar por lâmpadas 
e aparelhos que economizam 
energia são algumas delas. 

Mas você também pode exe-
cutar seus negócios na nuvem. 
É possível acessar pratica-
mente todos os softwares de 
gerenciamento de negócios 
na nuvem, sem a necessidade 
de investimento em hardware 
caro e na infraestrutura para 
mantê-lo. As soluções de gestão 
empresarial em nuvem também 
ajudam a gerenciar o inventário, 
de modo que o dinheiro não está 
vinculado a estoque excedente.

Ganhar dinheiro, economi-
zando, é, sem dúvida, o maior 
desafi o de gerir uma pequena 
empresa. Comece a fazer seu 
dinheiro trabalhar para você 
não apenas hoje, mas daqui a 
5,10 e 20 anos.

(*) - É Diretor de Product Marketing 
and Management da Sage Brasil.

As inscrições para o Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) 2019 
começaram ontem (20) pela 
internet, e seguem até o dia 
31 de maio. A inscrição é 
gratuita. Jovens e adultos que 
não terminaram os estudos 
na idade adequada podem 
fazer o exame para obter a 
certifi cação de conclusão no 
ensino fundamental ou médio.

Os interessados no certifi -
cado do ensino fundamental 
precisam ter, pelo menos, 15 
anos completos na data da 
prova. Para o certifi cado do 
ensino médio, a idade mínima 
exigida é de 18 anos. As provas 
serão aplicadas no dia 25 de 
agosto em 611 municípios. 
Serão quatro provas objetivas, 
cada uma com 30 questões de 
múltipla escolha, e uma reda-
ção. A nota mínima exigida 
para obtenção da profi ciência 
é de 100 pontos nas provas 
objetivas e de cinco pontos 
na redação.

Os resultados podem ser 
usados de duas formas. Quem 
conseguir a nota mínima exi-

Exame se destina a jovens e adultos que não concluíram 

estudos. 

Começaram as inscrições para 
o Encceja pela internet
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gida em todas as provas tem 
direito à certifi cação de con-
clusão do ensino fundamental 
ou do ensino médio. Aqueles 
que alcançarem a nota mínima 
em uma das quatro provas, ou 
em mais de uma, mas não em 
todas, terão direito à declaração 
parcial de profi ciência.

Uma novidade desta edição 
será uma versão do edital em 
Libras. Outra mudança é que o 
participante que já teve laudo 

médico aprovado em outras 
edições não precisa apre-
sentar novo laudo durante 
a inscrição. Participantes 
surdos, defi cientes auditivos 
e surdocegos devem indicar, 
durante a inscrição, se usam 
aparelho auditivo ou implante 
coclear. 

Dessa vez, será preciso 
justifi car o motivo de ausência 
na edição anterior, de 2018 
(ABr).

Única instituição da União 
Europeia eleita diretamente 
pelo povo, o Parlamento não 
apenas discute os principais 
temas da agenda do bloco, mas 
também toma decisões que 
infl uenciam na vida cotidiana 
dos cidadãos. O Parlamento 
Europeu tem um papel deter-
minante na adoção da maior 
parte dos atos legislativos da 
UE, incluindo em matéria de 
orçamento, e exerce poder de 
controle sobre as outras insti-
tuições comunitárias, como o 
Conselho Europeu e a Comissão 
Europeia (poder Executivo).

Até 1970, apenas o Conselho 
Europeu (que reúne os líderes 
de todos os Estados-membros) 
tinha poder orçamentário, en-
quanto o Parlamento se limitava 
a uma função consultiva. Mas 
um tratado assinado em 1970 
aumentou seus poderes, e em 
1975 o Parlamento da UE ga-
nhou também o direito de rejei-
tar propostas orçamentárias. O 
órgão tem hoje poder legislativo 
em 85 setores, incluindo agri-
cultura e imigração, mas ainda 
atua apenas de forma consultiva 

O italiano Antonio Tajani 

é o atual presidente do 

Parlamento Europeu. 

Saiba quais são os poderes do 
Parlamento Europeu

em algumas áreas, como a fi scal. 
O procedimento legislati-

vo é iniciado pela Comissão 
Europeia, que apresenta um 
projeto de lei ao Conselho e 
ao Parlamento Europeu. Em 
caso de falta de acordo após a 
segunda votação, é convocado 
um comitê de conciliação, que 

sugere um novo texto. Se o 
projeto é aprovado em tercei-
ra leitura nos dois órgãos, ele 
entra em vigor; do contrário, é 
engavetado. O Europarlamento 
também pode obrigar o presi-
dente da Comissão Europeia e 
seus “ministros” a se demitirem, 
examina petições apresentadas 
por cidadãos e pode convocar 
membros do Executivo e ins-
tituir comissões de inquérito.

Além disso, a composição do 
Parlamento da UE é fundamen-
tal para defi nir os ocupantes dos 
principais cargos executivos 
do bloco: cabe aos partidos 
com maioria no órgão a tarefa 
de indicar o presidente da Co-
missão Europeia e os membros 
de seu gabinete. Atualmente, o 
poder é compartilhado entre 
o Partido Popular Europeu 
(PPE), de centro-direita, e 
o Socialistas e Democratas 
(S&D), de centro-esquerda. 
Mas essa composição pode mu-
dar após as eleições europeias, 
que acontecem de quinta-feira 
(23) a domingo (26), em todos 
os Estados-membros do bloco 
(ANSA).
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SAA Prefeitura de Montevidéu 
elaborou um projeto para 
regulamentar a circulação de 
patinetes e bicicletas pela ci-
dade. A iniciativa defende que 
os usuários possam utilizar os 
veículos apenas em ciclovias 
ou nas ruas, proibindo o uso 
em calçadas e nas Ramblas. A 
capital uruguaia tem 23 km de 
Rambla, que é a avenida que 
margeia o Rio da Prata, dos 
quais menos de 3 km possuem 
ciclovias.

De acordo com a proposta, 
os usuários de patinetes, pa-
tinetes elétricos, bicicletas, 
bicicletas elétricas, triciclos, 
quadriciclos e plataformas do 
tipo segway, deverão transitar 
apenas em ciclovias e ruas. A 
proposta é polêmica, uma vez 
que proibiria as crianças, por 
exemplo, de pedalarem nas 
ramblas da cidade. Durante os 
fi ns de semana, por exemplo, 
esses calçadões fi cam tomados 

Montevidéu quer proibir patinetes 
e bicicletas nas calçadas

por montevideanos e turistas, 
que saem para passear a pé, de 
bicicletas e, mais recentemen-
te, com os patinetes elétricos.

Em fevereiro deste ano 
desembarcaram na cidade 
os patinetes Grin, com gran-
de aceitação pelos usuários. 
Poucos meses depois, chegou 
à capital a marca americana 
Lime. O sucesso é tanto que 

há uma terceira empresa de 
patinetes, que deve se instalar 
no próximo mês.

Com este decreto, que será 
analisado por uma Junta Depar-
tamental, o uso dos patinetes 
deverá ser regulamentado. 
Entre as novas regras, está 
a proibição de se estacionar 
os veículos em calçadas, por 
exemplo (ABr).
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De acordo com a proposta, os usuários deverão transitar

apenas em ciclovias e ruas.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Combate ao álcool e 
outras drogas

O prefeito de São Paulo, 
Bruno Covas, sancionou on-
tem (20) a lei que determina 
a Política Municipal sobre 
Álcool e Outras Drogas, com o 
objetivo de executar ações de 
prevenção, atenção e reinser-
ção social de usuários de álcool 
e outras drogas, em especial 
àqueles que se encontram em 
vulnerabilidade e risco social. A 
principal área de atuação será 
na região da Luz, conhecida 
como Cracolândia, além de ou-
tros pontos da capital paulista 
que tenham concentração de 
usuários de drogas. 

O orçamento previsto até 
2020 para o Redenção é R$ 
276,1 milhões. 

“Começamos uma nova fase 
do Programa Redenção. É 
importante transformar uma 
política de governo para uma lei 
porque se trata de um problema 
crônico de saúde pública que 
não se resolve da noite para 
o dia. Deve ser uma política 
de longo e médio prazo para 
que a cidade possa enfrentar 
o tema. Para que essa política 
seja efetiva precisamos alinhar 
a ação com a assistência social, 
desenvolvimento econômico, 
direitos humanos e segurança 
pública”, disse Covas (ABr).


