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Construção civil: 
a indústria e o serviço 

do setor
O setor de construção 
civil, segundo o 
IBGE, é formado 
por dois grupos: um 
grupo das atividades 
relacionadas 
diretamente à 
“indústria” e outro ao 
de “serviços”

O grupo relaciona-
do à “indústria da 
construção” com-

preende os segmentos de 
construção de edifícios 
propriamente dito, obras 
de infraestrutura como a 
construção de rodovias, 
ferrovias e diversas outras 
obras como dutos, portos e 
de esgoto. 

O grupo relacionado ao 
“serviço da construção” 
compreende as atividades 
relacionadas à incorpora-
ção de empreendimentos 
imobiliários, dos correto-
res imobiliários, serviços 
diversos de conservação e 
de manutenção, demolição 
e preparação de terrenos 
e ainda outros serviços 
como o de dragagem, obras 
de acabamento, plantas e 
diversas outras atividades 
relacionadas à montagem 
de instalações industriais.

De acordo com o IBGE, a 
participação percentual da 
“indústria” da construção 
civil era de 6,3% em 2010 
e reduziu para 3,3% em 
2020. A participação dos 
“serviços” relacionados às 
atividades imobiliárias era 
de 8,3% em 2010 e aumen-
tou para 10,3% em 2020. 

A soma destes dois gru-
pos de atividades era de 
15,6% em 2010 e passou 
para 13,6% em 2020. A 
soma pode mostrar uma 
pequena diferença quanti-
tativa, porém, a mudança 
na participação percentual 
dos dois grupos formadores 

do setor revela uma mudan-
ça no desempenho. 

A menor participação 
de obras da “indústria de 
construção” ao longo da 
década traz a perspectiva 
de valorização dos imóveis 
no médio e longo prazo. 
Um dos efeitos é o de 
“carry-over” diferenciado 
para cada grupo. A menor 
participação da “indústria” 
pode indicar a redução no 
“carry-over” deste setor 
com efeitos progressivos 
no tempo. 

Durante a última década, 
de maneira progressiva, 
ocorreu menos investimen-
tos no setor, resultando na 
menor participação deste 
segmento. É frase comum 
afirmar que o desempenho 
do mercado da construção 
civil acompanha a per-
formance da economia 
brasileira. 

Com uma participação 
percentual de quase 15% 
no valor adicionado do PIB, 
esta informação procede, 
entretanto, a alteração 
significativa em sua compo-
sição indica uma mudança 
na estrutura nos recursos 
voltados para o setor, muito 
menor para a “indústria” e 
maior para “serviços”, estes 
últimos mais voltados a as-
pectos como adequações, 
conservação e manutenção 
de obras já realizadas, sem 
significar expressivos inves-
timentos em novas obras. 

Estas novas obras, por 
seus efeitos sobre empre-
go e aumento na renda, 
devem também receber 
maiores benefícios, mesmo 
que sejam indiretos, sobre 
aqueles que atualmente lhe 
são destinados.
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D - Adequação à LGPD
CEO e fundador da LawQuest, projeto inédito focado em adequação à 
LGPD, José Castellian, fará parte dos participantes e patrocinadores do 
evento “Protectionday 2022”, que acontece entre os próximos dias 24 e 
28,  ao vivo, via Youtube e vai falar sobre a conscientização a respeito da 
proteção e privacidade de dados pessoais e discussões conexas, no formato 
de mesa redonda e entrevistas abertas, voltadas ao compartilhamento de 
experiências práticas e teóricas. O tema central dessa edição é o primeiro 
aniversário da Lei Geral de Proteção de Dados. O valor da inscrição será 
destinado para uma APAE. Castellian fará parte da abertura do evento no 
dia 24, às 18h. Inscrições através do link: (www.protectionday.com.br).

E - Achados e Perdidos 
Os Correios cadastraram e disponibilizaram para retirada cerca de 90 mil 
documentos em 2021. Em 2020, foram mais de 94 mil. Em anos anteriores, 
quando não havia isolamento social, a média era superior a 170 mil. Os 
documentos encontrados podem ser entregues em qualquer unidade dos 
Correios ou em caixas de coleta de correspondências localizadas em todo 
o país. Ao longo do ano passado, 7737 documentos foram recebidos na 
Grande São Paulo, ABC, Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira). 
No site (https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/
saiba-mais-achados-e-perdidos) é possível verificar se o documento foi 
encontrado e em qual agência está disponível para retirada. 

F - Mercado de E-learning
A Cypher Learning, fornecedora líder de sistemas de gestão da apren-
dizagem para empresas e instituições de educação, anunciou a abertura 
de novos escritórios na América Latina, América do Norte, Europa e na 
região da Ásia Pacífico. Os novos escritórios permitem à empresa escalar 
mais rapidamente e cobrir uma parte maior do mercado de e-learning, 
com ainda maior presença e apoio local. Com isso, passa a ter escritórios 
em 23 países ao redor do mundo e tem a confiança de milhões de usuários 
de mais de 20.000 organizações. Suas premiadas plataformas de aprendi-
zagem suportam mais de 40 idiomas. É a única que oferece plataformas 
em todos os principais setores de e-learning: com o Neo LMS para escolas 
e universidades, o Matriz LMS para empresas e o Indie LMS para em-
preendedores. Outras informações: (https://www.cypherlearning.com/).

G - Recargas de Celular e TV
Presente na vida de mais de 145 milhões de brasileiros com soluções 
que promovem autonomia financeira, o Banco24Horas oferece, desde 
dezembro de 2020, serviços de recarga de celular e TV nos mais de 24 

A - Comprovante de Vacinação 
Desde sexta-feira (7), data de retorno das atividades após o recesso, 
os fóruns e as unidades administrativas da Justiça do Trabalho da 2ª 
Região somente autorizarão a entrada de pessoas que apresentarem 
comprovante de vacinação contra Covid-19 ou teste negativo de in-
fecção pelo vírus. Serão aceitos em papel ou eletrônico, emitidos por 
autoridade de saúde, contendo nome, data da aplicação, lote e nome 
do fabricante do imunizante. Já o teste negativo deve ser do tipo 
RT-PCR ou de antígeno não reagente para Covid-19, realizado nas 
últimas 72 horas. A exigência vale para todos os frequentadores do 
TRT-2, incluindo magistrados, servidores, advogados, membros do MP, 
estagiários, colaboradores, terceirizados e jurisdicionados. Somente 
os menores de 18 anos estão dispensados.

B - Autoridade Certificadora  
A Prodesp – Empresa de Tecnologia do Governo do Estado de São 
Paulo tornou-se oficialmente uma certificadora digital de primeiro 
nível, credenciada pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informa-
ção. Com isso, a companhia foi autorizada a emitir os certificados 
digitais como Autoridade Certificadora, ampliando o seu portfólio 
de serviços e produtos. A novidade é resultado da incorporação da 
Imprensa Oficial junto à Prodesp, realizada em agosto. “Quem deseja 
dar um passo à frente e se formalizar nos meios eletrônicos, com a 
garantia de autenticidade e segurança nos processos digitais, pode 
usar os serviços de certificação da Prodesp”, afirma André Arruda, 
presidente da empresa de Tecnologia do Estado. Outras informações: 
(www.prodesp.sp.gov.br).  

C - Pratos do Spoleto
A maior rede de culinária italiana do país apresenta sua nova coleção 
de pratos intitulada Brasilidades. São oito peças inspiradas no que 
representa o Brasil mais do que o futebol e samba, que entram em 
cartaz nessa semana nos restaurantes espalhados por todo os país. 
Serão distribuídos 180 mil pratos. A coleção é assinada por oito 
brasileiros desconhecidos do grande público. Através do concurso 
de pratos, realizado em agosto desse ano, os participantes foram 
convidados a explorar e exaltar todo o orgulho e pertencimento 
com o nosso país - desde o Olodum no Pelourinho até o folclore, 
por exemplo. Daí surgiram mais de 900 trabalhos e os oito finalistas 
retratam o Bumba Meu Boi, as feiras livres e de domingo, as lendas, 
os indígenas e as baianas, o funk e a festa junina. Basta comprar uma 
refeição com bebida e acrescentar R$ 7,90.

mil caixas eletrônicos espalhados pelo país. Neste primeiro ano de ope-
ração, registrou a realização de aproximadamente 150 mil recargas, que 
movimentaram cerca de R$ 3 milhões. A região Sudeste foi responsável 
pela maior parte das transações (63,3% em celular e 80,1% em TV), 
seguida pelo Nordeste (12,3% em celular e 7,4% em TV) e Sul (10,3% em 
celular e 6,7% em TV). A recarga é uma entre as mais de 90 operações 
financeiras disponíveis nos caixas eletrônicos do Banco24Horas, que 
incluem saques, depósitos, consultas, pagamentos de conta, transfe-
rências e prova de vida com utilização da multibiometria, entre outros.

H - Mercado de Tilápias
A GeneSeas, uma das principais empresas de pescados da América 
Latina, comemora o aumento de suas vendas em mais 30% em 2021. A 
conquista do crescimento foi alcançada devido aos bons contratos firma-
dos no mercado da tilápia, além do lançamento de 6 novos produtos e a 
ampliação da capilaridade no Brasil. Houve ainda um aumento expressivo 
nas exportações de tilápia aos EUA. A expertise e o ótimo valor agregado 
dos produtos, que são comercializados frescos e chegam aos EUA em 
até 48h após a despesca, ajudam a atender à crescente demanda de 
consumo do país. A GeneSeas é especialista na verticalização do pro-
cesso da tilápia e processa de frutos do mar e outros pescados, a partir 
da produção de ração, piscicultura, beneficiamento e distribuição nos 
mercados locais e internacionais. Saib a mais: (www.geneseas.com.br). 

I - Imóveis e Criptomoedas
A cada instante, vários grupos começam a utilizar as moedas digitais para 
realizar tarefas comuns do dia a dia, desde pagamentos online até o envio 
de dinheiro para outras pessoas. Em Miami, o prefeito Francis Suarez já 
declarou o desejo de estar próximo da inovação e tem a ideia de colocar 
o município como “a capital das criptomoedas”. A Elite International 
Realty, consultoria imobiliária que opera nos Estados Unidos, anunciou 
uma parceria com a Unblock Capital, empresa focada na construção de 
uma nova economia descentralizada, voltada para os ativos digitais e a 
tokenização do mundo físico. Essa tendência tecnológica aparece como o 
futuro das transações imobiliárias. Prova disso é que grandes investidores 
brasileiros estão mergulhando no mundo das criptomoedas, inclusive 
nesse ramo de imóveis. Outras informações: (www.unblockcapital.io).

J - Volume Transportado  
A maior integradora de cargas da América Latina, a Asia Shipping, fechou 
o ano de 2021 com um crescimento de 35% em volume de cargas, mo-
vimentando cerca de 400 mil TEUs. Os setores mais demandados neste 
período foram: automotivo, eletroeletrônicos e farmacêutico-hospitalar. 
Houve, também, uma movimentação maior de produtos relacionados 
à energia solar, que é uma grande aposta da multinacional brasileira. 
Só este ano a companhia transportou cerca de 1 milhão de painéis na 
rota China-Brasil. Só para a Mazer, uma das principais distribuidoras de 
sistemas fotovoltaicos do país, foram 200 mil placas solares. No setor 
automotivo, cuja demanda vem crescendo ano a ano, a Asia Shipping 
se responsabilizou pelo transporte de mais de 10 mil contêineres para 
grandes fabricantes internacionais (https://www.asiashipping.co/).   

Foram fabricadas 2,24 
milhões de unidades, 
enquanto em 2020 

as montadoras produziram 
2,01 milhões de veículos. Em 
dezembro a produção teve 
leve alta (0,8%) em relação 
ao mesmo mês de 2020, com 
a montagem de 210,9 mil 
unidades.

O presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes, des-
tacou que no final do ano 
as montadoras fizeram um 
esforço para contornar os 
problemas enfrentados nos 
últimos meses com a falta 
de componentes em todo o 
mundo. “A gente conseguiu 
puxar a produção em dezem-
bro, trazendo peças, falando 
com fornecedores, ligando 
para as nossas matrizes para 
disponibilizarem semicon-
dutores, de tal forma que 
a gente pudesse entregar o 
máximo possível para aten-
der a fila de espera”, disse.

As montadoras fizeram um esforço para contornar os problemas 
enfrentados com a falta de componentes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou a inclusão na fabricação da vacina contra Covid-19 
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA) fabricado pela própria fundação. 
A publicação está na Resolução RE 35/2022 da Gerência 
Geral de Medicamentos da Anvisa, de sexta-feira (7) no 
Diário Oficial da União. 

“Na prática, a decisão conclui o processo da Fiocruz para 
que o Brasil tenha uma vacina 100% nacional, com todas 
as etapas de produção realizadas no Brasil”, informou a 
agência em nota.

A vacina contra covid-19 oferecida pela Fiocruz será 
produzida com todas as etapas realizadas no Brasil com 
o IFA nacional. “Para essa decisão, a Anvisa avaliou os 
estudos de comparabilidade. Estes estudos demonstram 
que, ao ser fabricada no país, o insumo mantém o mesmo 
desempenho que a vacina importada”, acrescentou o 
órgão.

Em maio de 2021 a Anvisa já havia feito a Certificação 
de Boas Práticas de Fabricação do novo insumo, o que 
garante que a linha de produção cumpre com todos os 
requisitos necessários para a garantia da qualidade do 
IFA. Desde então a Fiocruz vinha realizando a produção 

A vacina oferecida pela Fiocruz será produzida com todas as 
etapas realizadas no Brasil com o IFA nacional.
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Produção de veículos tem alta 
de 11,6% em 2021, diz Anfavea
A produção de veículos cresceu 11,6% em 2021, segundo o balanço divulgado pela Associação Nacional 
de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea)

A produção de cami-
nhões teve alta de 74,6% 
em 2021. Foram fabricadas 
ao longo do ano passado 
158,8 mil unidades. Em 
dezembro, a produção de 
caminhões ficou em 12,4 
mil unidades, 18,2% a mais 
do que o mesmo mês do ano 
anterior. As vendas de ca-
minhões cresceram 43,5% 
ao longo do ano passado, 
com a comercialização 
de 128,7 mil unidades do 
segmento. 

A indústria automotiva 
chegou ao final do ano pas-
sado com 103,3 mil funcio-
nários, uma retração de 1,5% 
em relação a novembro de 
2020 e de 0,2% comparan-
do com o nível emprego no 
final de 2020. A previsão da 
Anfavea é de que as vendas 
de veículos cresçam 8,5% 
em 2022 e a produção tenha 
uma alta de 9,4% neste ano 
(ABr).

As vendas tiveram alta de 
3% ao longo do ano passado, 
com a comercialização de 
2,12 milhões de unidades. 
Em dezembro, no entanto, 
foi registrada uma queda 
de 15,1% nas vendas em 
relação ao mesmo mês de 
2020, com o licenciamento 
de 207,1 mil unidades. A 

produção de automóveis e 
veículos comerciais leves 
teve alta de 8,7% em 2021, 
com a fabricação de 2,07 
milhões de unidades. Em 
dezembro, a produção teve 
uma ligeira retração (0,4%) 
em relação ao mesmo mês 
de 2020, com a montagem 
de 197,1 mil unidades.

Fiocruz produzirá vacinas 
100% nacionais contra Covid-19

de lotes testes para obter a autorização de uso do IFA 
nacional na vacina Covid-19 (recombinante).

Com a decisão, a transferência de tecnologia feita 
pela Fiocruz e que teve início ainda no ano passado foi 
concluída. A vacina está autorizada no Brasil desde 17 de 
janeiro de 2021 e recebeu o registro definitivo em 12 de 
março de 2021 (ABr).


