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OpiniãO
Descomplicar, 

desembolar, desenvolver

O déficit habitacional 
existe por todo o 
mundo, inclusive 
nos países mais 
desenvolvidos. 

Fatores históricos, cres-
cimento desordenado 
das cidades, mudanças 

comportamentais, conjuntu-
ra econômica e política con-
tribuem para uma situação 
que conhecemos bem: há 
mais gente querendo morar 
do que habitação ao alcance 
dessas pessoas. E a expressão 
“sonho da casa própria”, tão 
repetida, tem um sentido 
profundo que não pode se 
perder: “casa” é muito mais 
do que terreno e paredes; 
é apenas a dimensão mais 
palpável de algo maior - a 
ideia de lar. 

Um imóvel materializa 
esse sonho se realizando. 
Eu acredito que os sonhos 
das pessoas devem sempre 
ser levados muito a sério, 
em especial esse. É por isso 
que o acesso à habitação é 
uma questão tão presente 
e tão importante. Hoje, es-
pecialmente, vivemos um 
momento desafiador - preços 
subindo, aumento no custo 
para construir, condições 
econômicas da população 
menos favoráveis, o fosso 
social que se agrava. 

O impacto disso no mer-
cado habitacional é decisivo 
e preocupante: o acesso à 
moradia fica mais difícil; 
entre sonhar e realizar, o ca-
minho é mais longo. Isso não 
é “exclusividade” brasileira, 
claro. Mas é interessante 
observar como em outros 
países se encontram soluções 
inteligentes para diminuir 
essa distância e superar os 
obstáculos. Com frequência, 
tenho a oportunidade de es-
tar em contato com projetos 
e programas habitacionais 
ao redor do mundo, e com 
práticas inspiradoras. 

De políticas públicas a 
tecnologias e processos de 
produção inovadores, vejo 
iniciativas criativas, susten-
táveis, disruptivas mesmo 
- como a aplicação de téc-
nicas de construção rápida 
na Suécia, ou a estratégia de 
dispersão da habitação social 
na França, com os princípios 
de "densidade, diversidade e 
eficiência energética” regen-
do a construção nas novas zo-
nas urbanizáveis das cidades. 
Ainda que os exemplos bem-
-sucedidos aconteçam em 
outros contextos específicos, 
os aprendizados são muitos.

 Sabemos que produtivida-
de é um fator chave no custo 
das habitações acessíveis. 
Sabemos também que os 
mecanismos de acesso a essas 
habitações precisam estar co-
nectados às reais condições e 
necessidades da população. 
Sabemos que a legislação 
relacionada com a construção 
dessas moradias precisa jogar 
a favor. Então, o que falta para 
fazer acontecer? A reflexão é, 
de certa forma, urgente: en-
tendo que o próximo grande 
problema social do mundo é 
a habitação - e no Brasil não 
será diferente.

Por aqui, além do momento 
especialmente desafiador, 
lidamos com diversas outras 
pedras no caminho do sonho 
para a realização da conquista 
do lar. Em especial, com o 
que costumamos generalizar 
como “burocracia”: pro-
cessos morosos, legislação 
desencontrada nas diversas 

esferas governamentais. Essa 
falta de padronização é um 
grande desafio adicional, e se 
intensifica quando se trata de 
moradia para população de 
baixa renda.

 Da demora para a emissão 
de alvarás até os diferentes 
requisitos a serem cumpri-
dos em cada localidade, é 
um contexto que em geral 
desfavorece a escalabilida-
de, a redução de custos, a 
oferta ampla e acessível e a 
agilidade. Tudo isso fragiliza 
a segurança de empreender 
e realizar no segmento da 
habitação.

Gosto de imaginar um 
quadro bem diferente desse, 
em que a palavra de ordem é 
sintonia, e gosto de imaginar 
o que é preciso para chegar lá. 

Sei que é uma visão am-
biciosa, mas possível - e a 
chave para ela passa por 
um pacto social em torno 
da habitação, muito mais 
abrangente do que é hoje, que 
possa favorecer ao longo dos 
anos a conquista do lar pelos 
brasileiros. Afinal, o mercado 
não vai resolver sozinho, as 
leis não vão resolver sozinhas, 
as pessoas não vão resolver 
sozinhas.

Entendo que esse pacto 
social toma forma a partir de 
movimentos coordenados dos 
diversos agentes envolvidos 
- com pensamento sistêmico 
dos aspectos regulatórios; 
com maior nivelamento da 
legislação nos níveis federal, 
estadual e municipal; com a 
aderência de instituições e 
organizações; com o diálogo 
constante, contemplando 
tanto a ponta da oferta de 
produtos como a ponta da 
demanda habitacional e en-
curtando também a distância 
entre elas. 

Enfim, sintonia, que vai 
criar uma engrenagem azeita-
da para expandir o acesso ao 
mesmo tempo em que torna 
possível a disponibilização 
das moradias de forma am-
pla. Não é difícil concordar 
que, para quem sonha com 
sua casa, é melhor ter um 
produto de qualidade, dentro 
da legislação, viável financei-
ramente, do que qualquer 
solução instável ou irregular. 

As dificuldades e demoras 
fazem com que, em última 
instância, as famílias percam 
a chance de ter seu lar de 
forma estruturada. Para evitar 
que isso aconteça, governos, 
empresas e sociedade têm que 
estar preparados e compro-
metidos a responder a essa 
demanda, que é muito real e só 
tende a crescer. E todos têm 
a ganhar com uma evolução 
positiva desse cenário. Que 
tal padronizar as regras para 
quem produz habitação em 
escala? Que tal simplificar os 
mecanismos, potencializando 
o interesse local em aderir a 
programas habitacionais de 
abrangência nacional? 

E se houver mais incen-
tivo a processos produtivos 
inovadores, que aceleram e 
barateiam a construção de 
qualidade? Descomplicar, 
desembolar, desenvolver, 
para aprimorar a execução 
e multiplicar o acesso. São 
muitas as ideias, e quanto mais 
gente pensar nisso, mais perto 
da realização do sonho che-
garemos. Vamos conversar?

 
(*) - Engenharia Civil pela Fundação 

Mineira de Educação e Cultura 
e MBA em Finanças pelo IBMC, 

é copresidente da MRV, maior 
construtora e incorporadora da 

América Latina, e presidente  
do Instituto MRV  

(https://www.mrv.com.br/).

Eduardo Fischer (*)

A internet é a 4ª nação mais 
poluente do mundo

As cinco Big Techs que em 2020 compunham o grupo chamado FAANG, Facebook, Amazon, Apple, 
Netflix e Google, consumiram naquele ano uma quantidade de energia equivalente a 49,7 milhões de 
megawatts-hora (MWh), superior a Portugal (48,4 milhões de MWh) e à Grécia (46,2 milhões de MWh) e 
quase tanto como a Romênia (50 milhões de MWh).

Vivaldo José Breternitz (*)

De 2018 a 2020, o consumo de 
energia das FAANG quase tri-
plicou, passando de 16,6 para 

49,7 milhões de MWh. É o que diz 
estudo elaborado pelo observatório 
Karma Metrix, que analisou os relató-
rios de sustentabilidade das FAANG 
apresentados pela agência italiana de 
marketing digital e inteligência artificial 
AvantGrade.com.

Os relatórios mostram que entre 
2018 e 2020 as FAANG emitiram 
98,7 milhões de toneladas de CO2, 
mais do que toda a República Tcheca 
(92,1), com um aumento de 17% 
nas emissões, no mesmo período. 
No entanto, os relatórios mostram 
alguns sinais positivos, principal-
mente as medidas que vem sendo 
tomadas pela Apple e Google, que 
estão utilizando mais energia gera-
da por fontes renováveis   e à busca 

combustíveis fósseis que alimentam 
data centers. Se a Internet fosse uma 
nação, seria a quarta mais poluente 
do mundo.

(*) Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor  

do Fórum Brasileiro de IoT

News@TI
estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. As oportunidades têm 
o intuito de desenvolver estudantes que buscam uma carreira de pro-
tagonismo nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciência da Computação, Comunicação Social (Publicidade ou 
Relações Públicas), Contábeis, Design, Direito, Economia, Estatística, 
Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, Engenharia de Sistemas, Engenharia Elétri-
ca, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Marketing, Química e 
Sistema de Informação. Também podem se inscrever estudantes com 
curso técnico em Automação, Administração, Eletrônica, Eletrotécnica, 
Mecânica, Manutenção Industrial e Segurança do Trabalho (https://
vibraenergia.gupy.io/jobs/1902183).

Empresa abre 30 vagas em home office e 
aposta na diversidade regional

@A crise na geração de empregos no país parece não se refletir em 
alguns setores da economia. Responsáveis por detalhar, para o 

mercado varejista, o potencial de consumo de determinadas localida-
des, e assim fornecer dados precisos para abertura de um negócio, as 
empresas de geomarketing estão em busca de mão de obra para fazer 
frente ao crescimento desse tipo de demanda. A Geofusion, uma das 
maiores neste segmento, pretende dobrar, até final deste ano, o número 
de funcionários. A ideia é contratar profissionais de diversas regiões 
do país, dentro do modelo home office, para que atuem justamente 
em suas cidades de origem. Os novos contratados contam com todos 
os benefícios, independente da região. Temos o vale alimentação fle-
xível, que permite que escolham como gastar o valor disponibilizado, 
plano de saúde, odonto e transporte sempre que necessário, além da 
cobertura com as despesas de internet.

Sicredi lança atendente de videochamada em 
libras para WhatsApp

@O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 mi-
lhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e 

no Distrito Federal, disponibilizou a função inédita de atendimento por 
videochamada em Libras (Língua Brasileira de Sinais), via Whatsapp 
Enterprise - versão do aplicativo destinada a empresas. A instituição 
financeira cooperativa é a primeira a utilizar a solução desenvolvida em 
parceria com a Botmaker. “A nova tecnologia assistiva está alinhada ao 
nosso direcionamento de atender às necessidades das pessoas por meio 
do relacionamento simples e próximo, e isso é reforçado agora com 
nosso pioneirismo de lançar uma videochamada em Libras integrada 
ao WhatsApp corporativo”, explica Alceu Meinen, superintendente de 
operações de produtos do Sicredi (www.sicredi.com.br).

Softys tem vagas abertas para programa de 
estágio 

@A Softys, empresa líder na América Latina em produtos de higiene 
e cuidados pessoais, está com vagas abertas para o programa de 

estágio. Com o objetivo de desenvolver jovens profissionais, as oportu-
nidades são para a cidade de São Paulo e Região Metropolitana, para 
estudantes de cursos de Humanas e Exatas, para trabalhar nas áreas 
Administrativo e Financeiro, Comercial, Fiscal, Logística, Marketing 
de Consumo, Marketing Institucional, Recursos Humanos e Trade 
Service. O programa de estágio da Softys tem foco no desenvolvimento 
do estudante, por isso, é desenvolvido com 70% de prática (foco no 
trabalho), 20% no relacionamento e 10% na capacitação técnica. O 
sistema de trabalho é híbrido (três dias no escritório e dois de home 
office), com duração de 12 meses, sendo 30h semanais (https://www.
ciadeestagios.com.br/vagas/softys).

Fórum na Mesa tem início: Evento é uma 
parceria entre Sebrae Rio e Senac RJ

@Até sexta-feira (3), o Sebrae Rio e o Senac RJ realizam mais uma 
edição do Fórum na Mesa. Em formato híbrido, o evento se tornou 

um dos principais de inteligência e tendências do setor realizados no 
país, exclusivamente para o segmento de alimentação fora do lar. Em 
mais de trinta edições realizadas na capital e no interior do Estado do 
Rio de Janeiro, o Fórum na Mesa já contou com a participação de mais 
de três mil empresários e potenciais empreendedores. Na edição 2022 
são mais de 1500 inscritos. As inscrições gratuitas seguem abertas pelo 
link: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/forum-na-mesa

Sankhya investe no nordeste do país, com 
nova unidade de negócio no Maranhão 

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP e 
criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), acaba 

de inaugurar uma unidade de negócio em São Luís, no Maranhão. A 
filial, que contou com um alto investimento, tem o objetivo de expandir 
a capilaridade da empresa na região. O novo canal, atenderá todas as 
cidades do estado do Maranhão, com foco nos segmentos da Indústria, 
Atacado/ Distribuidor, Varejo e Serviços. “São mercados muito aqueci-
dos no Maranhão e por isso os empresários destes segmentos têm nos 
procurado com frequência", afirma Danilo Soares, gestor da Unidade. 
O Agronegócio também será uma das apostas locais da Sankhya para 
2022. "É um nicho que necessita de soluções que atendam às neces-
sidades específicas de negócio e nós estamos prontos para atendê-los 
de forma plena", comenta.

Modelo de negócio white label da ConectCar 
permite que empresas entrem no segmento 
de mobilidade

@O segmento de mobilidade é um dos mais promissores do mun-
do, com um mercado que deve crescer 75% até 2030, chegando 

a US$ 26,6 trilhões globalmente (segundo dados do Oliver Wyman 
Forum) e também está entre os mais desafiadores, com necessidade 
de investimento em tecnologia e eficiência operacional. Para entrar 
neste mercado, contribuindo para uma maior fluidez no trânsito e au-
mentando a entrega para os clientes, sem precisar se especializar em 
um novo negócio, muitas empresas estão lançando tags de pagamento 
automático, como as operadas pela ConectCar. A iniciativa proporciona 
um benefício adicional de valor reconhecido e que ajuda o cliente a 
ter conveniência e ainda economizar em pedágios, uma vez que al-
gumas praças concedem 5% de desconto nas passagens automáticas 
(conectcar.com.br).

Programadores do amanhã abre inscrições

@O Programadores do Amanhã, projeto que tem como objetivo 
qualificar, fortalecer e dar protagonismo a jovens negros e negras, 

para que construam carreira na área de tecnologia, está com inscrições 
abertas para a próxima turma, que vai contar com 60 alunos. O pro-
grama oferece formação técnica para profissionais de tecnologia que 
vai do ensino de lógica ao desenvolvimento web e app, com foco em 
JavaScript, além de formação completa em inglês, suporte psicológico, 
mentorias e participação em atividades focadas no desenvolvimento de 
habilidades comportamentais demandadas pelo mercado de trabalho 
(https://programadoresdoamanha.org/). 

Livelo abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Livelo, uma das principais empresas de recompensas do país, 
com a missão de apoiar e desenvolver talentos que estão se 

preparando para ingressar no mercado de trabalho, abre novas vagas 
do seu Programa de Estágio. Na companhia, os colaboradores podem 
desfrutar do melhor momento de suas carreiras, com oportunidades 
para aprendizado e reconhecimento. Em parceria com a Companhia 
de Estágios, uma das empresas líderes de recrutamento e seleção de 
estagiários e trainees, a Livelo oferece um programa completo que 
visa desenvolver todas as frentes de trabalho dos estagiários, trazendo 
ferramentas, conexões e facilitando momentos para se conectarem com 
os desafios do cotidiano. O projeto disponibilizará 10 vagas distribuí-
das nas áreas de Controladoria, Marketing, Operações, Planejamento 
Comercial, Produtos, RH, Relacionamento Comercial e Tecnologia da 
Informação. As inscrições para participar do processo seletivo podem 
ser feitas aqui até 19/06. O início das atividades, que será em modelo 
híbrido, está previsto para 08/08 (https://www.ciadeestagios.com.br/
vagas/livelo). 

Vibra abre inscrições para Programa de 
Estágio 2022

@A Vibra inicia as inscrições para seu processo seletivo de estágio 
voltado aos estudantes do ensino técnico e do ensino superior. O 

programa é uma excelente oportunidade para que os alunos possam 
vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional dentro de uma 
grande companhia, desenvolvendo suas habilidades e potencializando a 
chance do ingresso na empresa após a formatura. Estão sendo oferecidas 
27 vagas (17 de nível técnico e 10 de graduação) distribuídas entre os 
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ativa de eficiência energética nos 
seus data centers.

A internet gera emissões de CO2 
tanto em função de sites e aplicati-
vos que são criados e funcionam de 
forma ineficiente, quanto pelo uso de 
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