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Faturamento de material de
base deve cair 10% em 2015
CONSTRUÇÃO
Fabricantes de material de
construção de base amargam
um ano de baixa demanda e
elevado índice de demissões.
Com queda do faturamento
estimada em 10,5% para 2015, o
segmento só deve começar a es-

G

boçar retomada no segundo semestre de 2016. “Pouca confiança das famílias, obras de
infraestrutura paradas e desempenho ruim do Minha Casa Minha Vida impactaram as vendas
da indústria de base”, diz o presidente da Associação Brasileira da
Indústria de Material de Construção (Abramat), Walter Cover.

DESTAQUES

Sistema de construtora
garante selo verde a
obras em Campinas

A retração das vendas dos fabricantes às construtoras chega a
cerca de 13% no ano, e no varejo o
recuo atingiu 7%. “A percepção
de renda do brasileiro está muito
ruim, afetada pela inflação alta, e
o desemprego tem afetado a decisão de reformar ou comprar
uma casa”, destaca Cover.
Dados preliminares do Sindica-

to Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) mostram que as
vendas do insumo acumulam
baixa de 8,4% até outubro. O
maior player do mercado doméstico, a Votorantim, informou
ontem (23) recuo de 6% na venda
de cimento no terceiro trimestre
sobre um ano antes.
Já no negócio de aço, a gigante

brasileira registrou avanço das
vendas impulsionado pelo mercado externo. E o segmento de
vergalhões anda muito mal,
agravado pelo aumento das importações. Nas áreas de construção civil (moradias) e de pavimentação, as mineradoras
demitiram cerca de 20 mil funcionários só neste ano. PÁGINA 3

Além da desaceleração econômica, que leva o
brasileiro a comer e beber menos fora de casa,
bares e restaurantes enfrentam as restrições das
regras de silêncio. Em São Paulo e Belo Horizonte, onde a vida noturna garante a sobrevivência
desses estabelecimentos, altas multas e novas
leis aprofundam a crise no setor. PÁGINA 6
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BARES E RESTAURANTES

Regras de silêncio são
dificuldade adicional

A diretora técnica da LCP Engenharia & Construções, Lourdes
Printes, conta como a certificação de obras em projeto
residencial em Campinas
(SP) preserva a natureza.
As práticas sustentáveis
na edificação economizam 50% de água e reduzem a geração de resíduos. PÁGINA 17
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Investimento para passar de AM
para FM preocupa emissoras
Valores e critérios para a migração das rádios
AM para a faixa FM serão divulgados hoje, após
extenso período de indefinições nas regras. Entre os difusores, a expectativa é de boas notícias, ainda que a capacidade de investimentos
reduzida das emissoras de menor porte continue sendo um problema. Elas terão de gastar
em média R$ 300 mil para realizar as adequações necessárias. PÁGINA 8

Empresas captam R$ 21 bi neste
ano por meio de aumento de capital
Após longo período de poucas operações em
2013 e 2014, ofertas de aumento de capital por
meio de emissão de novas ações podem agitar
o mercado nesse final de ano. O volume captado pode superar R$ 21 bilhões em 2015. Nas últimas semanas, três grandes companhias listadas na Bolsa de Valores – Bradesco, Gerdau e
Gerdau Metalúrgica – anunciaram ofertas de
aumento de capital via ações. PÁGINA 18

Câmbio amplia
dívida líquida
no 3º trimestre

A Camargo Corrêa firmou acordo para vender o
controle da Alpargatas para J&F Investimentos
por R$ 2,67 bilhões. O montante se refere a uma
participação de 44,12%. A Alpargatas é dona de
marcas como Havaianas, Osklen, Mizuno, Timberland e Dupé. Atualmente, é a maior empresa de calçados da América Latina, com atuação
em mercados como a Argentina, Estados Unidos e países da Europa. PÁGINA 9
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A alta do dólar pressionou o endividamento líquido de empresas brasileiras de capital
aberto no terceiro trimestre, quando a dívida
das companhias cresceu 43,4%, ante terceiro
trimestre de 2014. Como a maioria das empresas listadas na BM&F Bovespa ainda não
tem contratos de proteção cambial, oscilações futuras do dólar podem influenciar ainda mais este endividamento. PÁGINA 4
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Camargo Correia faz acordo para
vender à vista 44% da Alpargatas
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Conselho tenta
conter manobras
de Eduardo Cunha
CÂMARA
G O presidente do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar da
Câmara dos Deputados, José
Carlos Araújo (PSD-BA), tentará
contornar as manobras dos aliados do presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ). PÁGINA 14

Lama prejudica
200 propriedades
rurais em Minas
AGRICULTURA
G Cerca de 200 propriedades rurais estão cobertas de lama desde o acidente com as barragens
da Samarco, em Mariana (MG).
Áreas de milho, cana-de-açúcar,
hortifrúti e pastagens sofreram
os maiores danos. PÁGINA 12
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Projeto, situado no interior de São Paulo, teve como investimento adicional
as práticas sustentáveis do programa Ecogrid, no valor de 5% da moradia
FOTOS: MARIANA ORSI/ DIVULGAÇÃO

São Paulo sedia sexta
edição de feira do
setor de reciclagem
Entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro acontece no Anhembi, em São Paulo, a 6ª edição da Expo
Catadores. Trata-se de um
evento latino-americano de
negócios com exposição de
palestras, oficinas e estandes (tecnologia, reciclagem,
compostagem, logística reversa e tratamento de resíduos), além de expandir importância sócio ambiental.
Segundo apontamento da
organização, 80% de tudo
poderia ser reciclado ou reutilizado das mais diversas
formas. No Brasil, a reciclagem é de menos de 10% do
lixo urbano. / Da Redação

Sistema de placas fotovoltaicas para produção de energia limpa

24
G Bilhões

de reais é a
movimentação estimada do
setor de reciclagem no Brasil,
com alto potencial de
crescimento para os
próximos anos

800
G Mil

catadores estão
espalhados pelo País e são
responsáveis pela coleta de
80% de tudo o que é
reciclado, hoje, no território
nacional

Obras em condomínio fechado somaram 16 meses de execução

Sistema garante selo
verde a obra em Campinas
CONSTRUÇÃO CIVIL
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DuPont anuncia metas de
sustentabilidade para 2020,
incorporadas em seu
processo de inovação; Os
projetos estão focados na
melhoria da Segurança
Alimentar global e na
redução da a emissão de
gases de efeito estufa, o
consumo de energia e água e
o tratamento de resíduos. /
Da Redação
G Baseado

nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
da ONU, o ‘Guia dos ODS para
as Empresas’ chega ao Brasil.
A publicação auxilia as
empresas a maximizar sua
contribuição para os ODS e
minimizar os impactos
negativos, orientando suas
estratégias para criar
negócios sustentáveis e
reduzir riscos. / Da Redação

G Apenas

9% dos brasileiros
evitam adotar medidas de
redução de consumo de
energia elétrica nas suas
residências. Uma pesquisa
encomendada ao Ibope em
todo o País mostra ainda que
65% da população, dentre os
quais já realizam restrições,
fazem economia para evitar
conta de luz muito elevada. /
Da Redação

Mecanismos mantêm coleta e tratamento das águas pluvial e ‘cinzas’

Davi Brandão
São Paulo
davib@dci.com.br
G Quando começou a atuar no
segmento da construção e consultoria de projetos sustentáveis, a LCP Engenharia & Construções não imaginava até onde
poderia chegar a aceitação da
sua proposta. Denominada Sistema Ecogrid, ela utiliza painéis
de argamassa com miolo de Poliestireno Expandido (EPS).
A conquista do selo Leed for
Homes – Leadership in Energy
and Environmental Design da
sigla em inglês – que certifica
edificações desenvolvidas dentro do novo conceito, em um
projeto residencial em Campinas (SP), no entanto, deu a medida da importância da nova
tecnologia. O processo, marcado por estudos e avaliações ao
longo de quase 20 anos, foi o
reconhecimento de todo o trabalho, segundo a engenheira e
diretora técnica da construtora, Lourdes Printes. “Quando
deixei a iniciativa privada para
apostar no conceito, no Brasil
fui chamada de maluca”, diz.
A primeira ação acabou
ocorrendo nos Estados Unidos
e, no início dos projetos, a empresa até usava um pouco de
concreto. Mas com o passar do
tempo adotou a tecnologia do
Ecogrid pura, adaptando os

projetos para o reconhecimento do selo internacional.
Para a engenheira e especialista no processo, a nova tecnologia representa um grande
avanço para construção civil,
pois é a que menos compromete o meio ambiente, com a
redução de produção de resíduos, um dos maiores problemas no setor. Além disso, garante rapidez de execução e
benefícios diretos ao proprietário do imóvel.

O projeto
O projeto de Campinas surgiu
após um construtor tomar conhecimento da tecnologia. O
proprietário, então, buscou os
serviços da construtora para
realização da construção de
sua moradia, em um condomínio fechado da cidade. Após 16
meses de execução, um dos
principais destaques do projeto está na redução de 50% a
60% no consumo de água com
o aproveitamento de água da
chuva, a reutilização de ‘água
cinza’ em descarga e os cuidados de rega do jardim, onde espécies nativas foram escolhidas pela paisagista que
demandam baixa manutenção
e menos consumo de água.
Com o envolvimento de diversos profissionais, o projeto
conta com tecnologias que
analisam o gás radônio, proporcionando melhoria na qualidade do ar e cuidado da saúde dos moradores. O uso de

“Fui chamada de
maluca ao trazer
o tema ao País”
“Temos muito a
alcançar nas
construções”
LOURDES PRINTES, DIRETORA
TÉCNICA DA LCP

exaustores para cozinha e banheiros, medidores de CO2 e
fumaça, aparelhos de ar condicionado, refrigeradores e lavadoras e secadoras de roupas
com tecnologia “Inverter”; especificação de esquadrias que
garantem economia de energia. A instalação de brise, luminárias com lâmpadas do tipo
LED, entre ações sustentáveis
estao incluídas no projeto. “O
retorno do investimento do
proprietário chega a 70% da
energia”, diz Lourdes.
Segundo ela, o projeto inicial já previa soluções sustentáveis, mas os estudos realizados
pelos
profissionais
envolvidos apontaram uma
construção em “Y”, com intuito de aproveitar o terreno de
forma objetiva e evitar movimentação de terra. Com 450

metros quadrados de área
construída, a residência ficou
dividida em: lavanderia, dependências do filho, garagem,
academia de ginástica no andar inferior com saída para o
jardim e área da piscina, com
cisterna de 10 mil litros de
água, horta e casa de bombas e
irrigação. Além disso, há ainda
quarto de hóspede, sala de estar, sala de jantar, lavabo, home theater e cozinha no térreo;
e, no piso superior, suíte do casal com closets, escritório, varanda com mirante e acesso à
sala técnica, além de abrigo
para caixas d’água.

Na lista mundial
O reconhecimento internacional coloca o Brasil na lista dos
países com práticas sustentáveis na construção civil. Do
lançamento, da versão residencial Leed for Homes, do
United States Green Building
Council (USGBC), em 2007,
com 392 moradias sustentáveis, o número saltou para
mais de 56 mil certificações.
“Isso mostra que o mundo
decidiu olhar para o futuro do
planeta, mas temos muito que
avançar ainda. Os esforços para difundir esse processo foram importantes dentro de
nossa área de atuação”, conclui
a engenheira, que contabiliza
quase 270 projetos sustentáveis ao longo das últimas duas
décadas de atuação em todo o
mercado de construção.

