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Olá! Este eBook é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você tam-
bém vai encontrar links, botões e um índice clicável.

Ao clicar na opção IR PARA O ÍNDICE, você será direcionado para a página de sua prefe-
rência, proporcionando uma navegação interativa.

Quando o texto estiver assim, significa que foi transformado em Hiperlink. Ao clicá-lo, 
você será direcionado para um site, um post ou algum material que irá complementar a 
informação.

Eperamos que essas funções ajudem você a aproveitar melhor o nosso conteúdo! Tenha 
uma ótima leitura!

DICAS IMPORTANTES
PARA A LEITURA 
DESTE EBOOK

Aqui você poderá compartilhar este ebook através das redes sociais, utilizando os ícones 
interativos no canto superior esquerdo da página. 
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Um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas 
foi o COVID-19 e os impactos que esta pandemia trará para 
a economia mundial e seus desdobramentos no Brasil.

Para a Indústria da Construção, a preocupação é ainda 
maior, pois nossa área passou por um longo período de 
desaceleração e sinalizava fôlego renovado no primeiro 
trimestre. Este otimismo, infelizmente, ficou no retrovisor.

Porém, se pandemia, COVID-19 e coronavírus dominaram 
as pautas nas últimas semanas, a partir de agora é hora de 
adaptar-se a um novo cenário, com algumas ameaças sim, 
porém com várias oportunidades.

Diversos especialistas dedicaram-se a compartilhar 
conteúdos nas últimas semanas, orientando construtoras 
e incorporadoras a agir a fim de remediar o desequilíbrio 
no fluxo de caixa e quebra na rotina de operações. 

Mas também foram apresentados inúmeros materiais 
apontando ações que fortalecerão as estrutura das 
empresas da Indústria da Construção, preparando-as para 
os próximos meses.

E não foi apenas a iniciativa privada que se movimentou.

Importantes órgãos e empresas públicas instituíram canais 
de comunicação com empresários e entidades de classe. 
Eles construíram a várias mãos estratégias para mitigar 
os impactos da pandemia e manter o mínimo nível de 
investimento possível neste novo cenário.

Assim, para que você possa se preparar para as próximas 
semanas, pautando suas decisões em informações 
confiáveis e relevantes, neste ebook traremos orientações 
apontadas por especialistas de diversas áreas, além das 
últimas medidas anunciadas por entidades públicas.

INTRODUÇÃO 
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O conteúdo está dividido em três blocos principais:

Na primeira parte, apresentaremos as principais 
informações relacionadas à Despesas Financeiras 
e Obrigações Fiscais e Legais que construtoras e 
incorporadoras devem estar atentas.

Na segunda parte, traremos os pontos mais relevantes 
apresentados pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), que poderão auxiliar na manutenção do capital 
de giro de sua empresa. 

Finalmente, na terceira parte, traremos algumas insights 
compartilhados por especialistas, de boas práticas garantir 
o equilíbrio de contratos de obras públicas e privadas e 
sobre possíveis mudanças no comportamento do mercado 
imobiliário.

Não pretendemos criar um guia definitivo de todas as ações 
que o governo e iniciativa privada adotaram. Estas ações 
estão sendo apresentadas diariamente, e serão ajustadas, 
de acordo com a duração da pandemia.

Porém, as informações aqui reunidas são um importante 
guia para observar quais aspectos financeiros e econômicos 
podem auxiliá-lo a preparar um bom plano de ação para 
sua construtora ou incorporadora.

Esperamos que este material o auxilie a traçar alternativas 
para amenizar os impactos das últimas semanas e manter 
a operação de sua empresa em um cenário positivo.

Boa leitura!

INTRODUÇÃO 
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Parte 1. Projeta seu caixa!
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É uma unanimidade reconhecer que a pandemia pegou 
a todos de surpresa pela rapidez com que o número de 
casos confirmados cresceu e pelos impactos causados 
na economia.

Por mais difícil que este momento seja, é preciso sangue 
frio para saber a hora certa de agir e qual ação tomar.

Neste sentido, busque priorizar ações de contingência 
nos pontos de sua operação que fazem mais sentido. 
Isto é, identifique os pontos de receita e despesa com 
maior impacto no fluxo de caixa, e estabeleça ações 
protetivas para estas fontes.

Para minimizar as despesas, entenda que a inadimplência 
deve ser a última alternativa. Afinal, a crise é uma fase, 
e após esta fase, sua empresa continuará operando 
e precisará do crédito junto a seus fornecedores e 
prestadores de serviço.

Projeta seu caixa!
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1. Relacione todas as despesas abertas:

Selecione todos os contratos em andamento, títulos e 
parcelas a pagar. Estes são os compromissos que sua empresa 
já assumiu, e que devem ser prioridade de pagamento.

Seu objetivo é analisar com quem e quanto de seu Caixa está 
comprometido.

2. Categorize, e dê pesos, aos contratos em andamento:

Quais são os maiores contratos de sua empresa? Esta análise 
abrange contratos de fornecimento de materiais, mão de 
obra e equipamentos.

Aqui, vale a pena analisar o porte da Contratada. Usualmente, 
empresas de maior porte possuem maior capacidade de 
negociação. E assim, focando nestas empresas é possível 
obter boas renegociações de compromissos que permitirão 
um fôlego para seu caixa.

Também considere aqueles contratos que não dependem do 
volume de obras de sua empresa. Estes são contratos de longa 
duração, e que merecem uma análise cautelosa para identificar 
quais os riscos e possíveis prejuízos envolvidos no cancelamento 
do contrato.

3. Identifique as maiores dívidas de sua empresa

E inicie o processo de negociação e renegociação com estes 
fornecedores. É importante ter em mente qual o valor máximo 
de compromissos que sua empresa pode honrar neste período, 
e atuar para atingir esta meta.

Uma vez que a equipe de backoffice pode estar reduzida, as 
ações devem ser efetivas. Ao negociar primeiro os maiores 
compromissos, é possível atingir a zona de segurança mais rápido 
e impactando um volume menor de fornecedores.

Passo a passo para uma negociação de despesas eficientes:

As ações de proteção de caixa são operacionais, e trazem resultados de 
curto prazo. São vitais, uma vez que “apagam o incêndio” e permitem ao 
gestor pensar com mais calma em ações definitivas, e de médio e longo 
prazo, mas não devem ser as únicas ações.

É preciso analisar o cenário econômico, e identificar as ações que Órgãos 
Públicos tomaram com relação aos impostos, outra importante fonte de 
despesas para construtoras e incorporadoras.
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Neste momento de incertezas, reforce a iteração com 
suas áreas Contábil e Jurídica.

Estes profissionais poderão auxiliá-lo a implementar as 
ações que os Governos Federal, Estadual e Municipal 
oficializaram, como mecanismos para amenizar os 
impactos econômicos no país, por conta do coronavírus.

A seguir, apresentamos as principais medidas 
oficializadas nas últimas semanas, e que poderão 
auxiliá-lo a ter uma melhor gestão de seu fluxo de caixa.

Atenção às alterações de 
obrigações fiscais e trabalhistas
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Empresas classificadas dentro do regime Simples Nacional, 
ou classificadas como Micro Empresas Individuais, terão 
condições diferenciadas para pagamento das seguintes 
obrigações:

• Imposto sobre Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ;

• Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

• Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL;

• Programa de Integração Social - PIS;

• Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social 
- COFINS e;

• Contribuição Patronal Previdenciária para Seguridade 
Social - CPP.

Por esta medida, o Ministério da Economia concederá a 
carência de 6 (seis) meses para as obrigações geradas a 

partir do exercício dos meses de Março, Abril e Maio. Isto é:

• Para o período de apuração Março de 2020, o vencimento 
original (20/04/2020) será prorrogado para 20/10/2020;

• Para o período de apuração Abril de 2020, o vencimento 
original (20/05/2020) será prorrogado para 20/11/2020 e;

• Para o período de apuração Maio de 2020, o vencimento 
original (22/06/2020) será prorrogado para 21/12/2020;

As ações trazem um fôlego momentâneo, porém poderão criar 
uma sobrecarga de obrigações para os meses de Outubro, 
Novembro e Dezembro. Como dissemos anteriormente, são 
medidas que trazem benefícios de curto prazo, mas que 
devem ser analisadas com cautela para os impactos de médio 
prazo.

Prorrogação de prazos para pagamento de tributos federais:

Suspensão do prazo para pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço:

As obrigações oriundas do pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - estão suspensas por 3 (três) meses.
A medida, promulgada em 16/03/2020, terá efeito nos meses de Abril, Maio e Junho de 2020.
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A Medida Provisória nº 936, promulgada no dia 01 de 
abril de 2020, é vista por muitas entidades de classe 
como uma importante iniciativa para a Indústria da 
Construção.

Esta Medida cria a possibilidade de suspensão do 
contrato de trabalho ou a redução proporcional de 
jornadas e salário, com a complementação, pelo 
Governo Federal, da renda perdida pelo empregado.

Os principais motivadores para esta ação do Governo 
Federal são garantir a preservação de emprego e renda 
a trabalhadores e empresas.

A seguir, trazemos os principais pontos desta Medida 
Provisória:

Avalie os impactos da MP 936 para 
sua Empresa e seus Colaboradores
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alteração do Contrato de Trabalho estabelecido entre 
Empregador e Empregado. Logo, a alteração do contrato 
deve ser formalizada entre as partes, atendendo a 
critérios de redução da jornada e salário.

Estão definidos os seguintes critérios:

• Redução de 25% da Jornada de trabalho: o acordo 
pode ser realizado diretamente entre as partes, de 
forma individual;

• Redução de 50% ou 75%, para Empregados com 
salários de até 3 (três) salários mínimos (R$ 3.135) ou 
com diploma de curso superior e salário a partir de R$ 
12.202,12: o acordo pode ser realizado diretamente 
entre as partes, de forma individual;

• Redução de 50% ou 75%, para Empregados com 
salários entre R$ 3.135 e R$ 12.202,12: o acordo 
deve ser realizado com a intervenção do Sindicato 
de Classe do Empregado;

A medida provisória também autoriza reduções da 
jornada de trabalho com outros percentuais, como 10% 
ou 60%. Porém, nestes casos, independente da faixa 
salarial do Empregado, será preciso realizar acordo 
coletivo ou convenção coletiva de trabalho.

As medidas do programa emergencial, instituídas 
através da MP 936, são aplicáveis a todas as empresas 
jurídicas, exceto órgãos públicos e sociedades de 
economia mista.

Também estão contemplados todos os empregados 
com carteira assinada - inclusive aprendiz e regime 
parcial - independente do cumprimento de qualquer 
período aquisitivo, tempo de serviço e salário.

A única ressalva, para os trabalhadores, refere-se 
àqueles que recebem benefício de prestação continuada 
do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), seguro-
desemprego e bolsa de qualificação profissional.

O Empregador pode reduzir o salário e a jornada do 
Empregado por até 90 dias, e esta redução pode ser de 
25%, 50% ou 75%. 

É importante destacar que a redução na jornada de 
trabalho, e consequente redução de salário, é uma 

A quem se aplica:

Redução da Jornada de Trabalho:
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R$ 1.599,61, o auxílio corresponderá a 80% do salário 
nominal e;

• Para os que recebem salário mensal entre R$ 1.599,62 
e R$2.666,29, soma-se R$ 1.279,61 a 50% do valor 
do salário que excede R$ 1.599,62.

Já para empresas com receita bruta anual acima de 
R$ 4,8 milhões, o auxílio do Governo estará limitado a 
70% dos valores acima apontados, ficando a cargo do 
Empregador manter o pagamento de 30% do salário 
do Empregado.

Em ambos os casos, todos os benefícios concedidos ao 
empregado devem ser mantidos.
Um ponto de atenção está ligado ao pagamento das 
obrigações relacionadas ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço.

Durante o período de suspensão do contrato, o 
empregador não precisará manter o pagamento do 
FGTS, devido ao empregado, nem tão pouco recolher 
as contribuições ao INSS.

É facultativo ao empregado recolher as contribuições 
sociais como segurado facultativo, para que o período 
seja contabilizado para fins de aposentadoria, e dos 
demais benefícios sociais regidos pelo INSS.

A suspensão do contrato de trabalho poderá ter o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, desde que mantido o 
estado de calamidade pública, promulgado pela Lei nº 
13.979/20.

Esta suspensão pode ocorrer, como dissemos, pelo 
prazo máximo de sessenta dias, fracionáveis em até 
dois períodos de trinta dias, desde que pactuada 
por acordo individual escrito entre Empregado e 
Empregador, e encaminhada ao empregado com dois 
dias de antecedência.

Para empresas com receita bruta anual acima de R$ 4,8 
milhões, após a formalização da suspensão, o Governo 
Federal arcará com 100% do seguro-desemprego que 
seria devido ao empregado, considerando seu salário 
nominal.

Porém, há um teto para o auxílio do Governo: R$ 
1.813,03, caso o empregado receba salário médio 
acima de R$ 2.666,29.

Para os salários inferiores a esse teto, o cálculo é 
baseado em premissas diversas:

• Para empregados com renda mensal inferior a                          

Suspensão do Contrato de Trabalho
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As ações tomadas pelo Governo Federal, quando relacionadas 
à relação entre Empregado e Empregadores, são sempre 
polêmicas e complexas.

Um exemplo bastante claro foi a promulgação da Medida 
Provisória 927, no dia 22 de março de 2020, que sinalizou 
as primeiras ações do Governo para combater ameaças de 
desemprego à população. Entretanto, no dia 23 de março, 
o artigo 18 foi revogado, e novos ajustes à MP 927 foram 
realizados através da Medida Provisória 936.

Isto só demonstra como o arcabouço jurídico que balizará 
decisões trabalhistas, neste momento de pandemia, mudam 
com rapidez e com impactos bastante críticos.

Nosso conselho é estreitar a comunicação com as áreas 
jurídicas e contábeis de sua empresa, para que você, gestor, 
tome decisões sobre tributos e folha de pagamento, com 
segurança e amparado legalmente.

As alterações nos contratos de trabalho, quanto à 
Redução de Jornada ou Suspensão do Contrato, devem 
ser comunicadas: 

• Com, no mínimo, dois dias corridos de antecedência, 
ao Empregado;

• No prazo máximo de 10 dias, ao Sindicato da 
Categoria, contados da celebração do acordo;

• No prazo máximo de 10 dias, ao Ministério da 
Economia, contados da celebração do acordo.

Os prazos de comunicação ao Ministério da Economia 
devem ser respeitados para que seja possível a 
inclusão do trabalhador no Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e Renda.

A partir daí, em até 30 dias a partir da data de celebração 
do acordo coletivo ou individual, o Empregado receberá 
a primeira parcela do benefício.

Fique atento aos prazos! Consulte sempre os especialistas em direito 
trabalhista
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Uma das principais preocupações dos empresários da Indústria da Construção 
relaciona-se com os procedimentos administrativos perante a Receita Federal.

O órgão suspendeu alguns procedimentos, como a emissão eletrônica 
automática de aviso de cobrança, intimação para pagamento de tributos, 
notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física e a exclusão de 
contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas.

No dia 23 de março de 2020, a Secretaria da Receita Federal do Brasil publicou 
a Portaria Conjunta 555/20, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 
prorrogando a validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida da União, as CNDs.

Certidões Positivas com Efeitos de Negativas de Débitos relativos a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND), também tiveram a 
validade prorrogada.

É válido destacar que a prorrogação é aplicável apenas às certidões que 
estavam válidas no dia 23/03/2020, data de publicação da Portaria.

Monitore os ajustes no calendário e validades de 
documentos expedidos da Receita Federal
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Parte 2. Garanta capital de giro!
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Identifique oportunidades para sua empresa nas 
ações divulgadas pelo BNDES

No final de março, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES - divulgou uma segunda rodada de 
medidas de apoio a empresas de diversos 
portes e segmentos.

Ao todo, são mais de R$ 90 bilhões 
aprovados em ações diversas. Os maiores 
valores referem-se à transferências de 
recursos do PIS/PASEP para o FGTS (cerca 
de R$ 20 bi) e a liberação de linhas de 
crédito para folha de pagamentos.

O BNDES também tem realizado ações 
para suspensão de pagamento de 
operações diretas, de modo a trazer um 
alívio de caixa para empresas brasileiras 
com contratos ativos junto ao Banco.

Existe a possibilidade de liberação de 
linhas de crédito para capital de giro de 
Micro, Pequenas e Médias Empresas, com 
prazos de carência diferenciados por porte 

do cliente. Para esta linha, o BNDES 
não exige nenhuma especificação da 
destinação dos recursos.

Porém, uma das linhas mais esperadas, 
e aplicável apenas a Micro e Pequenas 
Empresas, está ligada ao crédito para 
folha de pagamentos. 

Para esta linha, são elegíveis empresas 
com faturamento anual entre R$ 360 
mil e R$ 10 milhões, sem restrições de 
crédito nos últimos 6 meses.

A taxa fixa estimada é de 3,75% ao ano, 
com 6 meses de carência e 30 meses 
para quitação e, neste caso, os recursos 
devem ser destinados exclusivamente 
para o pagamento de salários e a 
empresa deve se comprometer a não 
demitir, por dois meses, empregados 
cujo salário tenha sido financiado por 
esta linha.

De acordo com as informações 
divulgadas pelo BNDES, a micro ou 
pequena empresa que se interessar 
por esta linha de crédito deve seguir os 
seguintes passos:

1. Verificar o atendimento aos critérios 
da linha de crédito para folha de 
pagamento;

2. Solicitar a linha de crédito junto a 
uma Instituição Financeira parceira;

3. BNDES recebe e aprova o pedido de 
financiamento, liberando o recurso à 
Instituição Financeira;

4. Agentes financeiros liberam o recurso 
para pagamento da folha de salários.

A fiscalização do destino dos recursos 
ficará a cargo do Banco Central do 
Brasil.  
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Na última quinta-feira, dia 9, a Caixa Econômica Federal 
anunciou um pacote de medidas no valor de R$ 43 
bilhões.

Somadas às medidas anteriores, a expectativa é que 
a Caixa Econômica Federal invista R$ 154 bilhões na 
construção civil, em ações divididas para capital de giro, 
compra de carteira, créditos agrícolas, obras hospitalares 
e mercado imobiliário.

O pacote objetiva estimular o setor da construção civil, 
durante a crise, através da antecipação de recursos 
para empresas e alívio ao orçamento de mutuários da 
Instituição. 

As medidas foram bem recebidas por entidades ligadas 
ao setor, uma vez que foram construídas em conjunto - 
Caixa Econômica Federal e entidades privadas.

De acordo com as projeções da CEF, cerca de cinco mil 
famílias, que já possuem contratos de financiamento 
habitacional contratados junto à instituição se 
beneficiarão com estas medidas. 

E um número ainda maior de consumidores pode 
se beneficiar, pois junto com os dois pontos que 
citamos, foi divulgado um prazo de seis meses para 
a primeira prestação de novos financiamentos.

Vale destacar que todas as ações da Caixa Econômica 
Federal estão sujeitas à avaliação do perfil da Empresa 
e da Pessoa Física que contratou o crédito imobiliário. 
É importante buscar apoio junto ao responsável por 
seus contratos, para avaliar a melhor estratégia, taxas 
e benefícios aplicáveis.

Aproveite as ações direcionadas ao MercadoImobiliário, 
pela Caixa Econômica Federal
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A Caixa Econômica Federal anunciou a antecipação 
de 20% do financiamento de empreendimentos 
ainda não iniciados.

Esta estratégia é bastante oportuna, uma vez que, 
com a paralisação de órgãos públicos e cartórios, o 
início de novos empreendimentos invariavelmente 
atrasará. Já a medida, garante a antecipação de caixa 
em um momento fundamental para as empresas.

Na mesma linha, projetos com crédito imobiliário já 
contratado poderão ter seu início prorrogado em até 
180 dias, sem alteração das condições contratuais 
estabelecidas anteriormente.

Os cronogramas poderão ser reformulados, caso 
ocorram contingências na execução das obras, 
decorrentes da pandemia.

A Caixa Econômica Federal também anunciou que 
liberará recursos de medição, de acordo com as 
Planilhas de Levantamento de Serviço (PLSs), sem a 
necessidade de vistoria do fiscal à obra. Entretanto, 
a Instituição ressalta a necessidade de cautela e 
bom senso da Construtora ou Incorporador, com a 
coerência dos históricos de medição.

Ações para Construtoras e 
Incorporadoras
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Para as empresas que possuem financiamento à produção, 
contratado junto à CEF, será possível negociar a pausa 
no pagamento das parcelas, por um prazo máximo de 90 
(noventa) dias.

Esta pausa somente estará disponível para empresas 
com o pagamento em dia, ou com até duas parcelas em 
atraso.

Na mesma linha, construtoras e incorporadoras com 
obras concluídas ou em fase de amortização, poderão 
incluir ou prorrogar a carência por até 180 dias.
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Além da medida de carência de 180 dias para contratos 
de financiamentos de imóveis novos, a Caixa Econômica 
Federal anunciou novas medidas, para Pessoas Físicas 
e Mutuários.

Caso a Pessoa Física possua contratos de construção 
individual, a CEF poderá liberar, antecipadamente, o 
valor correspondente a até duas parcelas do contrato, 
sem a necessidade de vistoria.

Esta medida é particularmente benéfica para pequenos 
construtores, que atuam no segmento de obras 
residenciais, comerciais e reformas.

Os encargos dos contratos poderão ser pagos 
parcialmente, por um prazo de noventa dias. Esta 
medida está sujeita à avaliação do cliente junto à Caixa 
Econômica Federal.

Ações para o Mutuário e Pessoa Física
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Parte 3. Prepare-se para a retomada
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Busque apoio junto à sua Seguradora e ao 
Contratante

O Seguro de Obra, está no meio do 
caminho entre receita e despesa.

Trata-se de uma obrigação a ser paga 
para que, em uma eventualidade, seja 
utilizado como forma de remediar 
eventuais prejuízos.

Para tanto, é fundamental analisar 
criteriosamente as cláusulas do 
seguro de obra, buscando identificar 
as particularidades que envolvem 
o objeto segurado, e um eventual 
contrato vinculado ao seguro.

Quatro princípios regem qualquer 
contrato:

• Boa fé objetiva;
• Transparência;
• Comunicação clara e;
• Equilíbrio entre as partes.

Em uma situação excepcional como 
a que estamos enfrentando, pode ser 
viável acionar seguros vinculados ao 
contrato. 

Entretanto, alguns aspectos devem ser 
respeitados:

Caso a obra tenha sido paralisada, o 
primeiro passo é verificar a existência 
de determinação municipal, estadual 
ou federal a respeito.

Aqui, percebe-se nas últimas semanas 
diferentes posicionamentos entre 
Município, Estado e União. Vale a 
consulta a um advogado com expertise 
em trâmites contratuais para validar 
a hierarquia de decisões aplicáveis 
àquela obra e, por conseguinte, ao 
seguro.

Existindo a determinação de paralisação, 
o próximo passo é notificar Clientes, 
Contratantes e Seguradora sobre a 
eventual necessidade de paralisação 
das obras. Esta comunicação deve ser 
feita com antecedência e, se possível, 
informando o prazo de paralisação e 
demais consequências deste ato.
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Mas atenção:

A construtora ou incorporadora deve, neste momento, 
comunicar-se com todos os envolvidos na obra.

Para obras públicas e privadas, contratadas através de 
instrumentos de empreitada, a comunicação formal é 
obrigatória, além do registro no Diário de Obras.

Para obras de incorporação, com financiamento bancário, 
deve-se demonstrar boa fé da incorporadora, manifestar-
se junto à instituição financeira e aos clientes, apontando 
a situação excepcional enfrentada e as ações que estão 
sendo tomadas.

Vale observar que o atraso na conclusão da obra é superior 
ao tempo parado, pois o ritmo normal da obra não se 
restabelece imediatamente após o retorno das atividades. 
Isto deve ser refletido nos cronogramas de obra e sinalizado 
aos clientes ou contratantes.

Finalmente, Seguradora, Contratado e Contratante devem 
atuar em parceria para restabelecer o equilíbrio de contrato 
e negociar os impactos financeiros da paralisação, de modo 
a adequar o cenário após a retomada das atividades.
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Busque apoio junto à sua Seguradora e ao 
Contratante

Além da paralisação de diversos setores 
da economia, um dos maiores impactos 
sentidos na Indústria da Construção 
foi ligado à falta de ferramentas para 
o trabalho remoto.

Obviamente, algumas áreas não são 
aderentes à esta modalidade. Uma 
construção se faz no canteiro de obras!

Mas uma grande lição que o COVID-19 
no ensinou é que a comunicação 
remota e colaborativa entre os diversos 
setores da Indústria da Construção é 
essencial para garantir as operações, 
mesmo no cenário mais caótico.

A Realidade Aumentada para a etapa de 
vendas será uma demanda crescente. 
Ela abre um leque de possibilidades 

a corretores e incorporadoras, que 
poderão apresentar imóveis de 
maneira remota, antecipando algumas 
etapas no processo de vendas.

Na mesma linha, os certificados e 
assinaturas digitais serão cada vez 
mais comuns.

Mesmo no momento atual, alguns 
cartórios testaram o modelo digital 
com bons frutos. É certo que, no curto 
prazo, o debate sobre a digitalização 
de contratos será cada vez mais comum 
e mudará a forma como imóveis são 
vendidos.

Um dos grandes desafios do 
distanciamento social foi a intensa 
convivência das famílias em suas 

casas, que muitas vezes não estavam 
preparadas para esta situação.

As empresas de Construção Civil 
deverão repensar os espaços individuais 
e coletivos em seus empreendimentos. 
O home office ganha importância 
como um espaço definitivo e com uma 
estrutura bem resolvida.

Finalmente, as recentes iniciativas de 
Living as a Service - LaaS - podem 
ganhar cada vez mais força, ao 
trazer para o dia a dia das pessoas 
comodidade e praticidade, cada vez 
mais próximas às residências.
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Prepare sua empresa para uma nova forma de 
gestão

Uma grande diretriz norteará as novas 
diretrizes empresariais: processos 
colaborativos.

Contratantes, fornecedores, projetistas 
e empresas de construção civil deverão 
encontrar formas de trabalho com 
sinergia e transparência.

Estas ações de colaboração permitirão 
que as partes envolvidas em um 
projeto de construção compartilhem 
informações desde a fase de projeto. E, 
quando a informação é compartilhada, 
a tomada de decisão é mais ágil e 
baseada em um histórico de riscos e 
oportunidades conhecido por todos.

A metodologia BIM ganhará 
cada vez mais força. Através da 
interoperabilidade, os projetistas 
das diversas disciplinas poderão 
desenvolver os projetos de forma 
remota e colaborativa.

Vale a provocação de pensar a fase de 
orçamentação acontecendo junto ao 
desenvolvimento do projeto. Tomar 
a melhor decisão de design baseada 
no custo construtivo otimizará as 
fases iniciais de um empreendimento, 
potencializando resultados.

Um outro benefício adicional de 
projetos modelados é a possibilidade 
de utilizá-los como modelos para 
Realidade Aumentada, como 
comentamos anteriormente.

E, assim como processos de venda 
de imóveis poderão ocorrer de 
forma digital, é preciso pensar em 
novas formas de comunicação entre 
fornecedores e contratantes.

Quais etapas do processo de aquisição 
podem ser realizadas pelo fornecedor, 
sem passar pelo setor de compras de 
minha empresa?

Como realizar cotações, negociações e 
compras de forma totalmente digital, 
com segurança e atendendo a normas 
de Compliance?

Como acompanhar serviços realizados, 
programar e aprovar medições de 
empreiteiros fora do canteiro de obras?
O Sienge está fazendo sua parte, 
investindo em processos de Assinatura 
Digital nas etapas comercial e de 
compras. Também criamos mecanismos 
de comunicação entre nossas soluções 
e plataformas de auto apontamento 
de empreiteiros e lean construction.

Através dos nossos data centers, 
é possível automatizar o backup 
do banco de dados e virtualizar a 
manutenção dos servidores dedicados 
ao Sienge.
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O fato é que as últimas semanas, embora desafiadoras, 
nos provaram que a Revolução Digital funcionará 
para a Indústria da Construção. Porém, seus inúmeros 
benefícios só serão sentidos a partir da mudança de 
uma série de paradigmas.

Conte conosco para o cenário pós-COVID!

IR PARA O ÍNDICE
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O SIENGE PLATAFORMA
O Sienge é uma plataforma de gestão especializada na Indústria da Construção.

Com ele, você pode gerenciar e integrar todas as áreas de sua empresa. Mas não é só isso: o 
Sienge também é aberto a conexões com diferentes softwares e aplicativos.

Com o Sienge e sua equipe altamente capacitada, as soluções para as necessidades do setor estão 
a seu alcance!

Clique abaixo e peça uma demonstração, ou ligue para:
(48) 3027 8140

Peça uma demonstração

Você pode encontrar outros materiais em nosso Blog, 
sempre com novidades interessantes e úteis.
Visite www.sienge.com.br/blog/
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Engenheira Civil, é Product Manager do Sienge, atuando no desenvolvimento de ações 
para impulsionar o desempenho de empresas da Indústria da Construção. Possui mais 
de 12 anos de atuação na área de Engenharia de Custos de projetos de Construção 
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Siga a gente nas redes sociais

Nós construímos o 
software para quem 

constrói o Brasil

# J U N TO S C O N T R A C O R O N AV I R U S   # E U T R A N S F O R M O A C O N S T R U C A O
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