
Conselho de Infraestrutura - CNI 
Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada 

4º ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA 

Investimento em Infraestrutura: 

O que precisa ser feito?  



APRESENTAÇÃO 

 A construção 
pesada responde por 

significativa parcela do PIB 

e é dos mais importantes 

segmentos empresariais 

brasileiros, fomentador de 

tecnologia, exportador de 

serviços e gerador de 

milhões de 

empregos. 



APRESENTAÇÃO 

≥  O SINICON é a mais antiga organização que representa, em caráter 

nacional, as empresas da atividade econômica da construção pesada 

no Brasil.  

≥  Fundado em 1959, o SINICON possui cerca de 450 empresas filiadas, das 

quais 154 são associadas mantenedoras, todas de capital nacional. 

≥  O desempenho do SINICON tem garantido às empresas associadas um 

suporte permanente na abordagem dos assuntos estratégicos do setor. 

Como órgão atuante, o SINICON promove uma série de ações que buscam 

seu fortalecimento junto ao Governo e à iniciativa privada. 



OPORTUNIDADE OU PROBLEMA 

≥  O Governo tem demonstrado vontade política de investir em 

infraestrutura 

≥  Os investimentos previstos, através do PAC e do OGU para 

a infraestrutura brasileira, apesar de insuficientes, foram os 

maiores dos últimos anos no Brasil 

≥  O setor produtivo tem capacidade para executar todos os 

projetos programados pelo Governo 



Dos valores previstos para 2009: 

≥  Ministério dos Transportes 

OGU = R$ 11.4 bi 

PAC  = R$ 10.7 bi 

  Foram executados e pagos neste ano, até outubro: 

 OGU = 2.3 bi (21%) 

 PAC  = 2.2 bi (22%)  

PROBLEMA 

POR QUÊ? 



GARGALOS 

≥  Dificuldades no Licenciamento Ambiental 

≥  Projetos deficientes 

≥  Licitações inadequadas 

≥  Emprego de tabela de Preços Referenciais genéricos 

≥  Falta de Estrutura Gerencial nos órgãos contratantes 

≥  Ação dos agentes de fiscalização externa 

       



Licenciamento Ambiental: 

≥  Minimizar espaços para conflitos 

≥  Definir as competências entre os entes da federação 

(Art. 23 da Constituição) 

≥  Mais transparência na fixação e garantia dos prazos de 

tramitação dos projetos 

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



Projetos deficientes: 

≥  Escolha de empresas pela qualificação técnica e não 

pelo menor preço (técnica e preço) 

≥  Maior prazo para execução de projetos mais 

qualificados - Planejamento 

≥  Responsabilização da empresa, por erros ou omissões 

decorrentes do projeto 

      

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



Licitações inadequadas: 

Hoje a obrigatoriedade da contratação é pelo menor preço, mesmo 

quando ele é inquestionavelmente impraticável. 

≥ Utilizar o melhor preço 

≥  Exigências de garantias de performance que 

garanta o Governo e passe a responsabilidade da 

avaliação da qualificação da empresa para o mercado 

segurador 

≥  Edital que retrate a realidade e complexidade 

(localização e dimensão) do empreendimento que se 

quer licitar 

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



Emprego de tabela de Preços Referenciais genéricos:  

As tabelas referências em uso, Sicro e Sinap, não se adequam a todos 

os tipos de obras e à diversidade das regiões onde são realizadas. 

≥  Criar preços que retratem as peculiaridades da 

região, o grau de complexidade e a dimensão da obra 

      

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



Falta de Estrutura Gerencial nos órgãos contratantes: 

A burocracia que envolve a tramitação dos processos necessita ser 

eliminada. 

≥  Aprimoramento dos quadros técnicos 

≥  Eliminação da interferência política na nomeação de 

profissionais para áreas técnicas 

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



Ação dos agentes de fiscalização externa: 

≥  Maior interação entre agente fiscalizador, órgão 

contratante e empresa contratada, em ação proativa, 

com o intuito de antever e eliminar pontos de conflito, 

evitando quaisquer possibilidades de paralisações, muitas 

vezes desnecessárias e dispendiosas 

GARGALOS – COMO RESOLVER? 



SOLUÇÃO 

    

São fatores que garantirão o sucesso do 
empreendimento, evitando pendências 

jurídicas, paralisações e atrasos, 
simplificando a atuação dos agentes de 

fiscalização externa. 

PROJETOS  
BEM FEITOS 

EDITAIS QUE RETRATEM  
O OBJETO LICITADO 

PREÇOS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE, 
 COMPLEXIDADE, DIMENSÃO E LOCALIZAÇÃO  

EM QUE A OBRA SERÁ REALIZADA 



www.sinicon.org.br 


