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Infraestrutura em xeque
dução da atuação estatal e aumento da parcela atribuída à iniciativa privada, porém, criam também novos riscos para os
empreendedores. Isso representa aumento de custos, na menotório que a ausência de infraestrutura adedida em que a intangilibildiade decorrente das etapas tradiquada consiste em um dos grandes gargalos
cionalmente assumidas pelo poder publico passam a ser asda economia brasileira. A falta de investimensumidas pelo empreendedor.
tos nas últimas décadas vem se refletindo em
Em outras palavras, quando o Estado deixa de ser o responapagões de toda a natureza. É nesse contexto
sável por esses riscos, precisa arcar com os custos decorrentes
que o governo tem anunciado planos arrojada incerteza destas etapas. Como nas ultimas licitações o Esdos que, conforme divulgado, vão demandar
tado não se propõe a assumir esses custos nos editais que vem
mais de R$ 500 bilhões nos próximos anos.
divulgando, não há interessados.
No entanto, ocorreu que algumas licitações que adotaram
Os investimentos em infraestrutura são de longo prazo e innovas modelagens de contratação para a implantação de
tensivos em capital, o que se traduz na necessidade de haver
rodovias não se mostraram atrativas à iniciativa privada. Tal
segurança jurídica que garanta que as condições contratadas
fato deve ser analisado com cuidado já que, pelo visto, permeserão cumpridas durante a execução contratual.
ará todos os projetos de infraestrutura.
Por isso, a insegurança jurídica é sempre a maior ameaça. A
Em um momento que o Brasil se coloca em posição de
insegurança promovida pelas constantes ingerências do Govdestaque no cenário internacional, seu crescimento continua
erno Federal no setor produtivo, como as recentes mudanças
limitado pela precária infraestrutura que possui. Por outro lano setor elétrico, geram aumento de custos. É importante nodo, os países desenvolvidos não demonstram tanta capacitar que na tradicional modelagem Design-Bid-Build o risco da
dade para atrair investimentos. Daí que o questionamento soinsegurança jurídica é menor.
bre as razões da falta de interesse dos investidores nesses proColocada de lado essa questão, a transferência para o emjetos demande uma reflexão.
preendedor dos riscos de licenciaAo que tudo indica, a principal razão
mento ambiental e liberação
da falta de atratividade tem origem na
fundiária constituem os principais elincompatibilidade do valor que o govementos de incerteza. Com relação às
Em um momento que o Brasil
erno pretende pagar para os novos
licenças ambientais, é notória a inprojetos. Isso se comparados os riscos
tangibilidade dos prazos e condições
se coloca em posição de
que o próprio governo pretende que
envolvidos. Isso para não falar na possejam assumidos pelo empreendedor,
sibilidade de intervenção de diversos
destaque no cenário
com as taxas de retorno oferecidas. Há
atores sociais, tais como o Ministério
ainda, contudo um segundo ponto a
Público e as comunidades afetadas.
internacional, seu crescimento
ser analisado: a modelagem proposta
Já a caótica situação fundiária
pelo governo para as licitações.
brasileira, aliada às hipóteses em
continua limitado pela precária
Nos casos das obras de infraestruque os responsáveis pelos imóveis
tura que o governo está licitando, o
impactados pelo empreendimento
infraestrutura
que
possui
modelo contratual adotado é connão desejam negociar a passagem –
hecido como Design-Build. Ele presou exigem valores astronômicos –
supõe que a gestão da implantação
mostra-se como risco fatal para a
seja feita pelo governo, cumprindo ao
implantação dos projetos. Na melempreendedor todas as demais etapas, aí compreendidas as
hor das hipóteses, tais situações agravam os cronogramas, imobtenções de autorizações e licenças, inclusive ambientais,
plicando sensivelmente em elevação de custos.
bem como a liberação dos imóveis onde se situarão os projetos.
Nesse sentido, uma alternativa seria a adoção de um modeDesta forma, inverteu-se o modelo até então adotado (Delo intermediário, segundo o qual o governo, mesmo sem assign-Bid-Build), segundo o qual as empresas públicas assumisumir toda a gestão, como no modelo tradicional, oferecesse o
am os riscos, ambientais e fundiários, e contratavam pontualprojeto já com etapas de licenciamento ambiental e liberação
mente empreiteiras para execução de etapas determinadas das
fundiária concluídos. Isso reduziria as incertezas e, conseobras. Assim é que se observa que muitos projetos com atraso
quentemente, os custos.
pouco impactaram a iniciativa privada envolvida, que atuava
O que se pode concluir é que as novas licitações que sugcomo executora de apenas uma parte, cujo todo era de responerem um movimento mais intenso na adoção na modelagem
sabilidade do setor público.
Design-Build ainda deixam a desejar. Isso porque, ao transO próprio RDC (Regime Diferenciado de Contratação) evidenferirem para o empreendedor os riscos decorrentes da intancia a mudança de mentalidade e postura em relação às licitações.
gibilidade de licenciamento ambiental e liberação fundiária,
O RDC vem ganhando grande espaço no nosso ordenamento juimplicam em custos mais elevados.
rídico, especialmente na modalidade de contratação integrada,
Assim, de duas uma: ou o governo assume o licenciamento
pela qual a empresa contrata, obedecidos determinados critérios
ambiental e a liberação fundiária – ou parte deles, de forma a
e requerimentos, projeta e executa a obra de forma integrada.
reduzir as incertezas; ou passa a trabalhar com os custos
O que se observa é que tal transformação, que reduz ao mínmaiores que serão embutidos nas modelagens adotadas pelos
imo a atuação estatal, parece essencial para a execução dos
empreendedores, e a oferecer taxas de retorno mais elevadas.
projetos de infraestrutura previstos para os próximos anos,
Do contrário, o movimento de licitações que não conseguem
minimizando os obstáculos ao crescimento do país.
interessados vai crescer, afetando negativamente o desenSe os novos modelos de contratação se traduzem em revolvimento do país.
BRUNO FEIGELSON

SÓCIO DO ESCRITÓRIO RIBEIRO LIMA ADVOGADOS

É

O momento do ‘pulo do gato’
es talentos a buscarem uma transição.
Já em um mercado mais contraído, essa
busca por novas oportunidades tende a
diminuir.
Outro fator que impulsiona o profissional é a busca pela melhoria da qualidade de vida. O que muitas vezes pode
se tornar uma armadilha, já que nada
garante que essa tão sonhada qualidade de vida será encontrada no novo
emprego ou se o profissional levará
consigo toda a sua bagagem que o im-
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oferta e da procura exerce influência na
DIRETORA DE MARKETING E VENDAS
busca por novas oportunidades no merDA CONSULTORIA LHH/DBM
cado. Os ciclos econômicos dão ao profissional maior ou menor possibilidade de
Todos nós, em algum momento da viescolha. À medida que tenho um mercada, passamos por mudanças, sejam elas
do com escassez de pessoas com minha
pessoais e/ou profissionais. Isso se dá,
expertise eu poderei identificar aquelas
inclusive, no momento de uma transição
oportunidades que melhor se alinham
de carreira, quando é preciso que o
com as minhas necessidades em relação
profissional avalie qual o seu real objetià cultura da empresa, ao perfil do meu
vo. Afinal, uma decisão precipitada pode
potencial gestor, à possibilidade de
ocasionar resultados negativos ou concrescimento e aos tipos de desafios.
trários ao que foi planejado.
Esses questionamentos
O que determina se o
revelam que cada vez mais
momento vivido é do “pulo
se trata de uma escolha
do gato” ou de frustração
mútua. Não é apenas a
dependerá do quão
É fundamental que o profissional esteja
empresa que escolhe o
preparado e consciente de
candidato, mas também o
qualquer movimento um
preparado para lidar com as mudanças da
candidato avalia a organiprofissional está e o quanto
zação em que ele quer atorganização, do mercado, do mundo, mas acima
ele é capaz de transformar
uar. Isso certamente é uma
dados de realidade em exmudança de modelo.
de tudo com o impacto que estas causam nele
periência ou frustração.
Para aqueles que busQuanto maior a capacicam uma transição, é imdade de transformar aconportante ter um checklist
tecimentos em experiência
dos itens que devem ser
melhor. Para isso é fundamental que o
pede de ter uma atitude diferente em
investigados em si próprio e em seu fuprofissional esteja preparado para lidar
relação as tarefas a serem realizadas.
turo empregador. Não se iluda com
com as mudanças da organização, do
Com isso, é necessário refletirmos
seus desejos imediatos de uma mumercado, do mundo, mas acima de tudo
que o conceito de qualidade de vida é
dança, não se seduza pelas promessas
com o impacto que estas causam nele.
diferente para cada indivíduo. Para algusuperficiais de uma entrevista.
Essa busca por novas oportunidades
mas pessoas isto significa, por exemplo,
Efetivamente investigue suas
no mercado de trabalho é sempre uma
ter horário flexível, podendo exercer
próprias motivações, fatores de satissoma de vários fatores que faz com que
suas atividades às 10 horas da manhã ou
fação e insatisfação profissional e se
o profissional procure uma transição de
às 22 horas. Já para outros profissionais
certifique de que as empresas que você
carreira, como aspectos financeiros, a
pode ser exatamente o contrário: para
abordará ou que te buscarem efetivarealização pessoal, a mudança de amter qualidade de vida é preciso ter horário
mente farão frente a essas questões.
biente e o desafio. E claro que um merfixo para manter uma rotina.
Busque referências de seu futuro emcado “comprador” também instiga essNão podemos ignorar que a lei da
pregador, como buscarão de você.
CAROLINE PFEIFFER
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A responsabilidade
de administrar
condomínios
MARY LORENA GUREVICH
ADVOGADA E SÍNDICA DO CONDOMÍNIO CETENCO PLAZA TORRE NORTE

Os síndicos e os participantes do conselho gestor, seja
no processo de autogestão ou por contrato com uma administradora, devem sempre ter absoluta consciência de
que administrar um condomínio significa imensa responsabilidade. Afinal, está em jogo a segurança dos
moradores, no caso de empreendimento residencial, e
dos trabalhadores ocupantes de conjuntos comerciais,
bem como o seu conforto, mobilidade, salubridade do
ambiente, integridade física das pessoas e instalações e
outros aspectos importantes para a qualidade da vida.
Considerados tais pressupostos, é necessária atenção
constante com vários itens a serem inspecionados. Desde a simples troca de lâmpadas queimadas, até alguns
preceitos essenciais para se evitarem problemas e riscos:
prevenção e proteção contra incêndios; cuidado com as
marquises; atenção constante com a estrutura da edificação; manutenção periódica dos elevadores; verificação permanente da existência de vazamentos e infiltrações; e dedetização anual contra insetos, inclusive o
cupim, cuja proliferação pode comprometer até mesmo
o concreto.
No tocante à prevenção e proteção contra incêndio, é
importante manter em dia os extintores, criar, treinar e
reciclar sempre uma brigada apta a enfrentar essas situações. É recomendável, ainda, solicitar uma vistoria ao
Corpo de Bombeiros sempre que modificações e reformas forem realizadas. Nesses casos, devem ser analisados o sistema hidráulico, iluminação, saídas de emergências, estruturas de proteção e a mobilidade, caso a reforma tenha alterado entradas e saídas de pedestres e de
automóveis.
As marquises dos prédios também devem ser inspecionadas regularmente. A manutenção e a conservação
das fachadas devem ser sempre orientadas por um engenheiro. É necessário observar a legislação de cada município com relação à periodicidade e o órgão da
prefeitura ao qual o laudo estrutural deve ser entregue.
Ainda com relação à estrutura do edifício há algo absolutamente prioritário: nenhuma reforma de andar, sala comercial ou apartamento residencial, bem
como em garagens e
áreas comuns, deve
A boa gestão é
ser feita sem a orientação e autorização
crucial para se
de um engenheiro, a
partir de análise feita
evitarem
na planta estrutural
da obra. Alterações
problemas, o bom
em paredes e colunas
feitas à revelia desse
funcionamento dos
procedimento podem
provocar grandes
equipamentos, a
problemas, inclusive
desabamentos, como
melhor convivência
já tem ocorrido.
Outra recomendas pessoas,
dação significativa
refere-se à sinalizapreservação e
ção interna, independentemente do
valorização do
porte do empreendimento, seja ele vertiimóvel
cal ou horizontal,
residencial ou comercial. Em todos os
casos é essencial que
todos os ocupantes fixos e os visitantes possam identificar com rapidez e clareza as portarias normais e eventuais saídas de emergência, entradas e saídas de garagens, locais de acesso às escadas e aos elevadores, localização de extintores de incêndio e mangueiras.
Em empreendimentos de maior porte, como o Cetenco Plaza Torre Norte, também é aconselhável placas
sinalizadoras que orientem a locomoção dos visitantes.
Isso facilita muito o fluxo de pessoas, principalmente
em prédios comerciais com grande movimentação de
pessoas.
O controle do acesso de visitantes, obviamente proporcional ao porte do condomínio, é outro item que
merece muita atenção, considerando o crescente risco
de “arrastões” em edifícios. É sempre recomendável
recorrer à tecnologia do controle de acesso, ter câmeras
estrategicamente distribuídas nas entradas, elevadores,
garagens e áreas comuns, de preferência com a alternativa de gravação das imagens.
É importante que becape das imagens fique guardado
em outro local, fora do condomínio, possibilitando a
consulta mesmo em caso de danos aos equipamentos e
arquivos.
É decisivo, ainda, que os funcionários do condomínio
sejam treinados para operar os sistemas, orientar ocupantes e visitantes, controlar o acesso de pessoas e capacitados a enfrentar emergências.
Moradores ou trabalhadores, no caso de conjuntos
comerciais, devem conhecer as regras e procedimentos, de modo que saibam como proceder em qualquer
situação. A boa gestão é crucial para se evitarem problemas, o bom funcionamento dos equipamentos, a
melhor convivência das pessoas, preservação e valorização do imóvel.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A-19.
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