
Construção civil: 
a alternativa para 

o investidor

Investidores 
continuam tendo 
dificuldades para obter 
uma rentabilidade 
razoável. 

Apesar das sucessivas 
altas da Selic – agora 
em 5,25% ao ano –, a 

inflação também acompanha 
a alta da taxa em ritmo ga-
lopante, fazendo com que o 
ganho na renda fixa real siga 
negativo ou muito discreto. 
A alternativa é diversificar, 
o que exige análise. A ren-
da variável, por exemplo, 
reflete as incertezas quanto 
ao cenário político nacional, 
mercado externo e quanto 
ao avanço da variante Delta 
da Covid. 

Muito volátil, a bolsa re-
gistra grandes saídas. Es-
trangeiros retiraram R$ 8,25 
bilhões da B3 em julho. Já 
entre os investidores pessoa 
física, entre os dias 16 e 20 
de agosto, a fuga foi de R$ 
1,2 bilhão. Em meio às tur-
bulências, a construção civil 
mantém-se aquecida, dando 
continuidade a uma reto-
mada iniciada em meados 
de 2020, quando reduções 
sucessivas levaram gradual-
mente a taxa de juros a seu 
menor nível histórico. 

Tanto as vendas de novos 
apartamentos no país quanto 
os lançamentos registraram 
crescimento significativo no 
primeiro semestre - 46,1% 
e 57,2%, respectivamente, 
na comparação com igual 
período do ano anterior, con-
forme o estudo Indicadores 
Imobiliários Nacionais. O se-
tor mantém o desempenho. 
Apesar da elevação dos juros 
e consecutivo aumento das 
taxas em empréstimos de 
longo prazo, a Selic ainda 
permanece baixa para a 
construção civil e atrativa 
para quem deseja trocar de 
imóvel. 

Vale lembrar que, entre 
novembro de 2012 e julho 
de 2017, ela esteve acima 
dos dois dígitos. Outro fator 
é o déficit habitacional – que 
situava-se em 5,8 milhões de 
residências em 2019, con-
forme estudo da Fundação 
João Pinheiro divulgado em 
março último.  Além da de-
manda, o segmento popular 
se vale de programas oficiais. 
O setor, portanto, é indicado 
para os que buscam elevar 
seus rendimentos. 

Ocorre que, para muitos 
dos que veem a aquisição 
de um imóvel apenas como 
opção de investimento, o ce-
nário é por demais arriscado 
para a destinação de altas 
somas a um ou poucos ativos 
e endividamento de longo 
prazo. Ao mesmo tempo, 
as opções de investimento 
mais tradicionais vinculadas 
à construção civil, os Fundos 
de Investimento Imobiliário 
(FIIs), além de sujeitos à 

volatilidade da bolsa, sofrem 
com elevado número de uni-
dades comerciais em suas 
carteiras e perdas resultan-
tes da significativa elevação 
da vacância no segmento a 
partir da Covid-19.

Também atrelado à cons-
trução civil, o crowdfunding 
imobiliário tem registrado 
elevada rentabilidade. Por 
exemplo, na maior platafor-
ma do segmento, a remune-
ração média paga a investi-
dores situa-se em 15,73% ao 
ano. Outro ponto favorável 
é que a opção é acessível a 
partir de aportes de R$ 1 mil. 
Isso se deve ao modelo que, 
com a reunião de centenas 
de cotistas, levanta a soma 
necessária para o custeio das 
etapas iniciais de empreen-
dimentos pré-selecionados.

Apesar da rentabilidade 
superior à dos FIIs, o crowd- 
funding imobiliário não 
dispõe de liquidez diária. 
Pelo contrário. Apesar de 
algumas plataformas reali-
zarem pagamentos mensais, 
o investidor precisa manter 
seus recursos imobilizados 
na obra até sua conclusão. 
Por conta disso, a opção 
deve ser acessada apenas 
por aqueles que têm garantia 
de que não precisarão do ca-
pital alocado até a conclusão 
das obras, em geral, períodos 
que vão de doze a 36 meses, 
variando conforme o projeto 
escolhido.

Na conclusão do prazo 
contratual, o investidor 
recebe uma participação 
do Valor Geral de Vendas, 
de onde resulta a rentabi-
lidade. Portanto, ganhará 
mais ou menos conforme 
o valor e a velocidade em 
que as unidades do projeto 
forem adquiridas. Também 
há riscos como atrasos nas 
obras e inadimplência das 
empresas. Algumas fintechs 
são criteriosas na seleção 
das empresas que buscam 
captação coletiva em suas 
plataformas. Mas, mesmo 
esta opção, demanda análise 
prévia.

A economia ainda registra 
baixo crescimento, com al-
guns setores apresentando 
recuperação significativa-
mente superior a de outros. 
Ao investidor, a decisão so-
bre onde alocar seus recur-
sos passa pela observação 
não apenas do desempenho 
registrado por um ativo ou 
um segmento hoje e no pas-
sado, mas também daquilo 
que o impulsiona. 

Por esse prisma, é de se 
esperar que a construção 
civil permaneça com vendas 
e lançamentos aquecidos. 
Porém, com as incertezas 
do cenário atual, mais do 
que nunca, deve-se buscar 
a diversificação.

(*) - É sócia e COO da fintech de 
investimento Urbe.me. 
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Essas são algumas das 
razões que levam 
empreendedores a 

buscar um processo de men-
toria. É o que está ocorrendo 
na Acelerar - aceleradora da 
Área Central, empresa de 
tecnologia focada em asso-
ciativismo empresarial e que 
disponibiliza um processo de 
mentoria para empreende-
dores de todo o Brasil. 

O objetivo é ajudar quem 
tem interesse em melhorar 
a performance empresarial 
por meio de soluções práti-
cas. O mentor Jeferson Rosa, 
que conta com mais de 20 
anos de experiência na área, 
reuniu as principais dicas. 
Acompanhe:
 1) Acelerar a obtenção 

de resultados - Gru-
pos de empresas pre-
cisam alcançar certo 
amadurecimento para 
ter a melhor recom-
pensa possibilitada 
por estratégias como 
a compra conjunta, por 
exemplo. Esse proces-
so pode levar até dois 
anos para ser concre-
tizado, mas, a partir 
da mentoria incluída 
na aceleradora, ele é 
finalizado entre seis 
e oito meses. É uma 
forma de conquistar 
preços mais competi-
tivos, com impacto a 
curto prazo.

 2) Economizar recur-
sos financeiros - É 
possível realizar uma 
análise de como e qual 

O objetivo é ajudar quem tem interesse em melhorar a 
performance empresarial por meio de soluções práticas.

As últimas décadas foram marcadas por lutas pela igualdade de 
gênero. As mulheres conquistaram independência e vêm ocupando 
espaços que antes, eram exclusivos dos homens. Nesse cenário, o 
empreendedorismo feminino traz importantes contribuições para 
a sociedade. Cada vez mais empresárias atuam no mercado. Po-
rém, o mundo dos negócios ainda impõe obstáculos extras a elas. 

Existem aproximadamente 9,3 milhões de empreendedoras 
no Brasil, o que corresponde a 34% dos donos de um negócio 
no país. Os dados são do Sebrae, segundo o qual a quantidade 
de empresárias consideradas chefes de domicílio chega a 45%, 
superando o número de mulheres que dependem do dinheiro 
do cônjuge. Isso significa que elas assumiram o protagonismo 
em seus lares, pois provém a principal fonte de renda da família.

O empreendedorismo feminino também se caracteriza pela 
qualificação. As donas de negócio têm escolaridade maior (16%). 
Além disso, apresentam taxas de inadimplência mais baixas 
(3,7% para elas contra 4,2% para eles). Empreendedorismo fe-
minino é mais que mulheres abrindo empresas. Trata-se de uma 
ferramenta de transformação social. Veja dicas para participar 
dessa transformação:
 1) Estude o mercado - Um novo negócio surge para sa-

tisfazer uma demanda de mercado. Dito de outra forma, 
você deve entender quais são as necessidades do público, 
isto é, quais serviços ou produtos estão faltando em sua 
região. Escolha uma área de seu interesse e invista! Vale 
dar atenção especial aos setores de tecnologia e inovação, 
que são mais lucrativos. 

 2) Planeje o seu negócio - Agora é hora de organizar o 
orçamento. Antes de empreender, você deve prever os 
custos para adquirir materiais, instalar maquinário, con-
tratar equipe, divulgar os serviços e fazer o que mais for 
preciso para entrar em operação. Lembre-se de pesquisar 
sobre impostos e enquadramento tributário.

 3) Busque capacitação - Existem organizações que ajudam 

Cinco razões para todo 
empreendedor buscar uma mentoria
Aprender com quem tem experiência na área pode otimizar as estratégias de um negócio, estimular 
seu crescimento e proporcionar economia de forma significativa

e a categorização de 
seus fornecedores e 
de produtos. Tudo isso 
utilizando a tecnologia a 
favor da tomada de deci-
são, que é sempre feita  
com acompanhamento, 
garantindo que todos 
os envolvidos estejam 
alinhados. O software 
da Área Central dispo-
nibiliza gráficos com 
os fornecedores mais 
relevantes, pulverizan-
do o potencial do em-
presário. Para muitos, 
essa é uma nova forma 
de enxergar o próprio 
negócio.

 5) Otimizar a gestão 
do tempo - Muitos 
empreendedores pos-
suem tempo escasso. 
Por isso, o processo de 
mentoria, além de ser 
feito de forma remota, 
ajuda na organização 
da gestão, prazos e 
logística. Dessa forma, 
planejamento e execu-
ção são realizados em 
menos tempo. Soman-
do o uso da tecnologia 
com a expertise em 
consultoria, o mento-
rado que coloca em 
prática essas melhorias 
está contribuindo com 
o próprio desenvolvi-
mento, de seu negócio 
e do ecossistema de 
inovação.

Fonte e outras informa-
ções: (www.areacentral.
com.br).
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produto o empreen-
dedor pode adquirir 
para seu negócio, os 
prazos para efetuar a 
aquisição, auxílio na 
negociação e como 
otimizar o processo 
de compra conjunta. 
Esses pilares estão di-
retamente conectados 
com o desempenho 
das companhias. São 
muitas as variáveis, 
como o mix de produ-
tos, por exemplo, mas 
essa consultoria pode 
gerar uma economia 
de aproximadamente 
10%. Vale ressaltar 
que a compra conjun-
ta pode ser feita para 
mercadorias que serão 
utilizadas no seu negó-
cio ou revendidas. 

 3) Criar conexão com 
stakeholders - A 
identificação de poten-
ciais parceiros confere 
ao empreendedor mais 

possibilidades de ala-
vancar seu negócio. 
Durante a mentoria 
feita em grupos em-
presariais, é possível 
desenvolver habilida-
des empreendedoras 
e aprimorar a perfor-
mance da empresa 
com sinergia. O con-
tato desses grupos é 
intermediado por um 
gestor de projetos, res-
ponsável pela apresen-
tação de boas práticas 
para ganhos reais. O 
resultado é um cres-
cimento em conjunto 
e a possibilidade de 
desenvolver parcerias 
sólidas, que ajudam a 
alavancar os lucros. 

 4) Desenvolver caracte-
rísticas estratégicas 
- A jornada do men-
torado começa com a 
coleta de informações. 
O segundo passo con-
siste em fazer o cadastro 

Mulheres empreendedoras têm 
qualificação e números são positivos

Existem 9,3 milhões de empreendedoras no Brasil, o que 
corresponde a 34% dos donos de um negócio no país.
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pequenas empreendedoras a tirar um projeto do papel. 
O próprio Sebrae oferece consultorias que dão ótimas 
dicas para quem está começando. Junto a isso, leia sobre 
administração, gestão de pessoas, marketing, finanças e 
vendas. Uma dona de negócio precisa entender um pouco 
de tudo isso para prosperar.

 4) Faça networking - Sabe aquela história de que sozinhas 
vamos mais rápido, mas juntas vamos mais longe? Essa 
lógica se aplica perfeitamente ao empreendedorismo 
feminino. É importante conhecer outras empresárias, em 
encontros presenciais ou em grupos pela internet, para 
fortalecer parcerias. Elas poderão se tornar fornecedoras, 
clientes ou até mesmo sócias. Os sites de redes sociais 
são uma  ferramenta para fazer networking. 

 5) Procure uma linha de crédito - Se você não tem muito 
capital para investir, deve buscar uma linha de crédito 
compatível com seus ganhos.  Fonte e outras informações: 
(www.cresol.com.br).

Carlos Eduardo Sedeh (*)
 
Apesar de essencial, o setor de teleco-

municações, no Brasil, é extremamente 
tributado. Aqui, os impostos para as 
operadoras são altos, se equivalem aos 
pagos por bens supérfluos e de luxo, o 
que não é compatível com a necessida-
de e importância desses serviços. Em 
2020, o setor de telecomunicações de-
sembolsou R$ 60,6 bilhões em tributos, 
o que representa uma parte significativa 
do faturamento das empresas. 

Importante ressaltar que os lucros 
gerados, assim como os dividendos 
pagos aos acionistas, representam 
um valor significativamente menor 
para remunerar os empreendedores e 
empresas - que correm riscos - do que 
a fatia do governo. Que, por sua vez, 
recebe seu quinhão, esteja a empresa 

dando resultado positivo, ou não. 
Logo, ter uma política que vise a 

desoneração, para que as operadoras 
tenham uma taxação mais justa, possi-
bilitaria melhoria dos serviços prestados, 
investimento em novas tecnologias, 
como o 5G e IoT, além do barateamento 
para o consumidor final. Isso porque, se 
pensarmos que o ICMS não é unificado 
e cada Estado tem autonomia para 
praticar o valor que desejar, não há uma 
competição igualitária. 

As “guerras fiscais” entre estados 
acabam criando situações com tribu-
tações artificiais - oferecendo alíquotas 
diferentes ou mesmo isenções para 
um tipo ou outro de empresas, sem 
critérios baseados em sua relevância 
geral. Há, atualmente, um julgamento 
no STF que discute as alíquotas do 

ICMS sobre as operações envolvendo 
energia elétrica e serviços de teleco-
municações. Ele está suspenso desde 
de junho, devido ao pedido de vistas 
do ministro Gilmar Mendes. Algo que 
teremos que aguardar. 

Enquanto isso, o Estado de Santa 
Catarina, recentemente, foi autori-
zado a conceder redução da base de 
cálculo do imposto nas prestações 
internas de serviços de telecomuni-
cações ao consumidor final. Isso é 
positivo, representa um avanço, mas 
a unificação e redução desse tributo 
em todo o país seria a solução final, a 
mais correta e que evitaria essas so-
luções temporárias, que muitas vezes 
servem de prêmio para empresas que 
adotam planejamentos tributários 
mais arrojados. 

Hoje o ICMS tem sua base em 25% 
(por dentro), chegando a 37% em 
alguns Estados. Uma taxação, ao meu 
entender, descabida e incompatível 
com uma sociedade digital, que vê 
sua demanda pelas telecomunicações 
aumentar a cada dia. Além disso, a 
PEC 45 e a PEC 110, que preveem a 
unificação de alguns impostos e que 
está em andamento na Câmara é outro 
ponto que precisa ser visto pela ótica 
do setor de telecomunicações, para 
que seja aprovado um projeto que 
garanta que não haja, sob nenhuma 
hipótese, aumento de impostos. 

Há setores da economia, que con-
tam, em nível nacional, com incentivos 
via desonerações, facilidade em ex-
portações, isenções, entre outros. O 
mercado de telecomunicações, mesmo 

se tornando essencial em qualquer 
domicílio e empresa, não conta com 
um plano nacional, deixando para os 
Estados a função de regular um impos-
to que, no melhor dos casos (usando 
a base de 25%), representa mais de 
40% do valor final de uma nota fiscal. 

Ter modelos de tributação mais 
inteligentes e justos - longe das deso-
nerações artificiais e cargas altíssimas, 
é um vetor importante para acelerar-
mos o desenvolvimento tecnológico e 
democratização do acesso à Internet. 
Isso é necessário e possível. Espera-
mos que seja logo. 

(*) - É CEO da Megatelecom, empresa que 
oferece serviços personalizados na área de 

telecomunicações e Vice-presidente Executivo 
da Telcomp (Associação Brasileira das 

Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 
Competitivas).

Serviços de telecomunicações são bens supérfluos? 


