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opinião
POR QUE A PRODUÇÃO 
AGROINDUSTRIAL VEM CRESCENDO?
Estudo mensal da FGV indica que pior momento 
da crise causada pela Covid-19 já teria passado

Capital Social, Industrialização 
e geração de empregos
Luís Oscar Kessler, Presidente da Associação Comercial 
Industrial de Uruguaiana e Diretor da Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha/RS

A noção de capital social tem des-
pertado o interesse de organismos 
internacionais de desenvolvimento 
como o Banco Mundial, princi-
palmente no quesito gestão de 
projetos e programas de desen-
volvimento local. Isto acontece 
porque desenvolvimento requer o 
que tem sido denominado Capital 
Social, ou seja, níveis de confiança 
recíproca, cooperação e ajuda 
mútua entre os atores sociais. Não 
é possível existir desenvolvimento 
se não houver confiança, coope-
ração e rede de solidariedade. 
Portanto, sem capital social não 
há crescimento econômico em 
nenhuma região.

Por outro lado, a economia da 
Fronteira Oeste se sustenta em três 
principais pilares: a agropecuária; 
o setor industrial, basicamente 
beneficiamento do arroz, e o setor 
terciário, que engloba comércio 
e serviços. Ligado a fatores de 
extrema importância, a industria-
lização abre espaço para outros 
investimentos que se desdobram 
ao longo da cadeia produtiva de 
bens com maior valor agregado. 
Podemos citar investimentos como 
os de infraestrutura, comércio para 
a venda da produção, fornecedo-

res menores para atendimento da 
demanda proveniente das grandes 
empresas, ensino e treinamento 
para a formação de pessoal, além 
da geração de emprego e renda, 
crescimento da economia, impor-
tação e exportação, tecnologia e 
inovação, entre outros benefícios.

Quanto ao emprego, é uma preocu-
pação de todos nós, dirigentes, polí-
ticos, e pais. Como criar condições 
para absorver a força de trabalho 
disponível e que aumenta a cada 
ano? Novos processos e tecnolo-
gias têm reduzido a demanda por 
mão-de-obra. Muitos estudiosos 
encaram o futuro da agricultura 
contando cada vez menos com 
mão-de-obra, e a que restar, será 
altamente especializada para o 
manuseio de grandes máquinas.

Consoante o exposto, o que propo-
mos é trabalharmos unidos (capital 
social) na nossa Fronteira Oeste 
pelo crescimento e desenvolvimen-
to econômico. Pelos benefícios 
decorrentes da industrialização da 
economia, podemos e devemos 
dedicar atenção e esforços conjun-
tos para implantação na região. Se 
agregar valor às matérias-primas e 
produtos locais, melhor ainda.

INDÚSTRIA

Segundo o mais recente Índice de Produção 
Agroindustrial, atualizado mensalmente pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), a produção 
das agroindústrias brasileiras cresceu 1, 9% 
na comparação de maio a junho. A notícia 
positiva reforça o aumento registrado no le-
vantamento anterior, e indica, conforme o es-
tudo, que o momento mais grave da crise na 
agroindústria causada pela pandemia de Co-
vid-19 já teria ficado para trás — o segmento 
de Produtos Alimentícios e Bebidas, inclusive,  
teve um junho melhor que do ano passado.

A análise traz três explicações principais para 
a aceleração: o relaxamento das restrições de 
circulação de pessoas nos grandes centros du-
rante o período; o aumento da demanda por 
alimentos e bebidas devido às transferências 
do auxílio emergencial; e a expansão ainda 

mais acelerada das exportações do setor.

Com participação de aproximadamente 5,9% 
no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, se-
gundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), as agroindústrias atuam 
no beneficiamento, na transformação dos 
produtos e no processamento de matérias-
-primas provenientes da agropecuária. 

E é por meio dessas atividades que promo-
vem uma integração do meio rural com a 
economia de mercado. Em Uruguaiana, por 
exemplo, o arroz, que é responsável por mais 
80% da produção primária do município, re-
úne doze indústrias de beneficiamentos. Esse 
conjunto de empresas gera cerca de dois mil 
empregos diretos, conforme a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do município.
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Expansão acelerada das exportações do setor é um das razões apontadas no estudo
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Segundo Luís Oscar Kessler, presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Uruguaiana (ACIU), embora 
a indústria do arroz seja bem sedimentada, com cerca 
de 30 empresas de beneficiamento instaladas na re-
gião, processos robotizados e novos investimentos, ela 
ainda fica atrás da agricultura, que representa mais 
de 80% da economia do município.

Com segmentos industriais bem definidos e sedimen-
tos, entidades empresariais e poder público de Uru-
guaiana e Santa Maria vislumbram aumentar, pouco 
a pouco, a capilaridade de suas manufaturas. Enquan-
to a cidade de fronteira expande como um importante 
centro logístico de cargas, com um dos maiores portos 
alfandegados da América Latina, Santa Maria vê pos-
sibilidades na área médica.

INDÚSTRIA EM SINTONIA COM AS  
ECONOMIAS LOCAIS NA FRONTEIRA OESTE
Em Uruguaiana, cadeia arrozeira representa mais de 80% da produção industrial

RAIO-X DO SETOR

IRGA / DIVULGAÇÃO

Com título de maior produtora de arroz do país, 
Uruguaiana tem indústria complementar à produção

Um projeto de futuro a médio e longo prazo 
no setor industrial de Santa Maria, a fim de 
segmentar da manufatura da cidade, seria 
apostar em uma indústria com foco na área 
da saúde, explica o presidente da Câmara 
de Comércio e Indústria de Santa Maria (CA-
CISM), Luiz Fernando Pacheco. O município, 
que já é reconhecido como um importante 
pólo formador de médicos, teria a capacida-
de de se voltar para esta área industrial.

— Somos referência na área da saúde e 
entendemos que há possibilidades de, no 
futuro, se investir na indústria médica, ainda 
mais com a carência desse segmento no Bra-
sil, exposto com a pandemia de Coronavírus.

Não há, no entanto, iniciativas concretas 
em Santa Maria em curto prazo para a 
execução do plano econômico, esclarece a 
Associação Comercial da cidade.

Um futuro possível para a 
indústria de Santa Maria

Apoiados na agricultura e na construção civil, Uru-
guaiana e Santa Maria, respectivamente, desenvol-
vem suas indústrias em linha com os potenciais eco-
nômicos de cada cidade. No município universitário, 
por exemplo, o principal segmento industrial é o vol-
tado às obras, como materiais de montagem. Já Uru-
guaiana tem praticamente toda suas fábricas operan-
do em torno da produção de arroz.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento do 
município da fronteira, o arroz é responsável por 
81,67% da produção primária do município, possuin-
do assim doze indústrias de beneficiamentos e ge-
rando mais cerca de dois mil empregos diretos. Em 
Santa Maria, os segmentos que envolvem a indústria 
de obras, como produção de materiais de construção, 
operadores de andaimes e operários em geral, giram 
em torno de 15 mil empregos, segundo o Sindicato da 
Indústria da Construção Civil de Santa Maria.

— A indústria em geral representa cerca 15% da eco-
nomia do município, principalmente na parte de 
obras e confecção de metais. O comércio e serviço 
(60%) são principais vetores econômicos — explica 
Luiz Fernando Pacheco, presidente da Câmara de Co-
mércio e Indústria de Santa Maria (CACISM).

Já Uruguaiana, apenas com passar dos últimos anos, 
contou com contou com a chegada de uma Usina Foto-
voltaica, novas redes de supermercados e hotéis, e no-
vas unidades de beneficiamento de arroz que somam 
R$ 110 milhões em investimentos, salienta Luciana 
Lisboa Reis, secretária de Desenvolvimento Econômi-
co do município.

— Os aportes também geraram cerca de 600 empre-
gos, entre diretos e indiretos — acrescenta.
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VALORIZAÇÃO DO GRÃO DO ARROZ PASSA 
PELA INOVAÇÃO DE PRODUTORES GAÚCHOS

CAPA

Tecnologia tem sido aliada para produtividade  
e qualidade da cultura no Rio Grande do Sul

Em São Borja, PIRAHY Alimentos é referência na indústria arrozeira

PIRAHY ALIMENTOS / DIVULGAÇÃO

HERR STAHLHOEFER / DIVULGAÇÃO

Entre as unidades da federação, o Rio Grande 
do Sul é o maior produtor de arroz em casca do 
Brasil. Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), o Estado gaúcho registrou no perío-
do 2016-2018 uma produção de 8, 2 milhões de 
toneladas, em média, do grão. Ainda de acor-
do com o IBGE, a pesquisa expõe que a área 
plantada com esta cultura praticamente não 
apresentou aumento nos últimos dez anos.

O município que mais produz arroz no Brasil 
é Uruguaiana, seguida por Itaqui e Alegrete, 
todas localizada na Fronteira Oeste do Esta-
do. Conforme aponta o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande 
do Sul responde por cerca de 70% do total de 
arroz produzido no Brasil. O maior produtor 
mundial é a China, que planta, anualmente, 
cerca de 33,5 milhões de hectares de arroz.

O estado 
arrozeiro é aqui

Responsável em partes pelo estouro do arroz no 
Brasil, a empresa PIRAHY Alimentos já investe há 
muito tempo na cadeia do grão, trazendo anualmen-
te novas tecnologias que são aplicadas no agricultu-
ra e indústria do arroz gaúcho.

— A tecnologia aplicada à indústria, mesmo que 
tradicional como a arrozeira, tem dado muito 
certo. Aumenta a produtividade e eficiência dos 
processos da empresa, também traz redução dos 
custos, além de promover um alinhamento entre 
colaboradores através de uma padronização de 

comportamento e meios de execução do trabalho, 
com uso de softwares e automação, por exem-
plo — contextualiza Fabio Rigo, diretor da empresa 
vanguardista no setor arrozeiro, com 45 anos de 
atuação em São Borja.

Em 1977, quando a PIRAHY Alimentos começou, um 
dos primeiros aportes foi na Unidade de Beneficia-
mento de Sementes – UBS. Pouco mais de 20 anos 
depois, em 2000, a empresa inaugurou a mais mo-
derna planta industrial de beneficiamento de arroz 
da América Latina, localizada até hoje em São Borja.

Tradição e pioneirismo no mesmo prato
Quais oportunidades e 
possibilidades você percebe para 
fortalecer a atuação da indústria 
na sua cidade ou região?

Conte sua história por e-mail:
rbsbrandstudio@gruporbs.com.br
ou pelo WhatsApp:
(51) 98958 7374

O teu comentário pode ser 
publicado na próxima edição 
do Fronteira Oeste e Centro.

Há tempos que o quilo de arroz não ficava tão valoriza-
do como neste ano. E o Rio Grande do Sul, maior pro-
dutor brasileiro do grão, colhe os bons resultados dessa 
valorização. Em 2020, enquanto soja e milho sofreram 
com a estiagem em lavouras gaúchas, a colheita do 
grão branco fechou com cerca 8 milhões de toneladas, 
segundo o Instituto Riograndense do Arroz (Irga) — va-
lor superior à estimativa inicial para esta safra, de 7,2 
milhões de toneladas. Em abundância na Fronteira 
Oeste do Estado, o arroz cresce beneficiado pela agri-
cultura de ponta e indústrias com alta tecnologia.

É muito em razão disso que esse grão, que até anos vi-
nha em desvalorização, registra aumento mês a mês 
no valor do quilo da saca. De acordo com o Centro de 
Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), os 
indicadores de preço da saca do arroz atingiu seu re-

corde em 2020. No acumulado do ano, o Instituto re-
gistra alta histórica de 52%.

Mas o que impulsionou esta cultura, em abundância 
nos pampas, à alta de preços e de qualidade? Quem 
são os responsáveis pelo novo patamar que o arroz 
conquistou? Há, no mínimo, dois importantes agen-
tes: a retração dos produtores, que aumenta o preço 
da saca em anos de baixa produção, e o investimento 
massivo em tecnologia por parte de agricultores e in-
dústrias de beneficiamento do grão, que tem garanti-
do a qualidade das safras.

Confira o que empresários do setor têm feito para 
manter o arroz como um dos mais importantes ali-
mentos no prato do brasileiro, e como a tecnologia é 
aliada para isto.
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CAPA

Embora milenar, a cultura do arroz 
tem evoluído ao longo dos séculos, seja 
no cultivo, extração e técnicas especí-
ficas para cada variedade do grão. Na 
Fronteira Oeste, onde a produção é re-
ferencial, não faltam iniciativas para 
modernizar a cultura. E também, tor-
ná-la a mais sustentável possível. No 
caso da PIRAHY Alimentos as medidas 
práticas adotadas abrangem aportes 
em tecnologia de maquinários, auto-
mação, treinamento de colaboradores, 
controle de qualidade para que seus 
produtos sejam produzidos com exce-
lência em todas as etapas, sem causar 
impactos ambientais.

— Para inovar é necessário ter vi-
são de mercado e do grupo de con-
sumidores que queremos atingir. 
Pensando nisso, a empresa trabalha 
com diversos produtos, como o ar-
roz branco, parboilizado e integral. 
Para culinárias específicas, a empre-
sa produz o Arroz Oriental além dos 
produtos da linha Selection (Italiano, 
Japonês e Arroz Integral Orgânico). 
Cada um com processos diferentes 
de acordo com a variedade — diz Fa-
bio Rigo, diretor da PIRAHY Alimentos, 

dona da marca Prato Fino.

Com uma das indústrias de arroz mais 
modernas do segmento, a empresa 
tem capacidade de armazenamento 
de mais de 6 milhões de sacas de arroz 
e beneficiamento de 30 mil fardos do 
produto por dia (a produção é dividida 
entre a matriz e a filial, ambas instala-
das na região).

Para agregar na cadeia do arroz, um 
novo ator passou operar com as empre-
sas deste segmento no Rio Grande do 
Sul, tornando todos os processos mais 
sustentáveis. A Oryzasil, pertencente ao 
grupo alemão MPC, instalou-se no mu-
nicípio de Itaqui em 2011 e, desde então, 
vem convertendo a casca do arroz em 
sílicas naturais, usadas para confecção 
de pneus e materiais de borracha.

É a primeira vez que uma empresa 
consegue usar esse passivo (casca do 
arroz) em um produto 100% natural, 
além de ajudar empresas do setor a se 
livrarem de maneira ecologicamente 
correta das sobras oriundas da colhei-
ta. A casca tem alto nível de metano e 
não pode ser usada como alimento.

PRODUTIVIDADE E MAIS  
CUIDADO AMBIENTAL LADO A LADO
Cadeia produtiva inclui cuidados com a terra e com a comunidade

Empresa armazena mais de 6 milhões de sacas de arroz e tem capacidade de beneficiar 30 mil fardos por dia

CONTEÚDO PUBLICITÁRIO PARA PIRAHY ALIMENTOS

Com mais tempo em casa, ex-
plorar novas receitas pode ser 
uma ótima descoberta. E quan-
do o ingrediente principal esti-
mula o gosto pelas novidades, 
fica ainda melhor. É o caso da 
linha Prato Fino Selection, lan-
çada com os rótulos Special e 
Healthy — ambas com grãos 
selecionados e inspirados em 
diferentes lugares do mundo. 

O lançamento tem as especialidades 
Carnaroli (preferido dos chefs e indicado 
para a elaboração de risotos requinta-
dos), Sasanishiki (ideal para o preparo 
de sushi e pokes) e o Orgânico Integral 
(que tem produção sustentável).

Segundo o diretor da PIRAHY Alimen-
tos, Fábio Rigo, um dos diferenciais do 
lançamento é atender as  necessida-
des de diferentes perfis de cozinheiros.

— Buscamos também trazer uma 
embalagem onde o produto se 
mantenha sempre novo e bem con-
servado, em embalagens a vácuo e 
de 500g. Apenas o Carnaroli se fez 
necessário também em uma emba-
lagem de 1kg por conta da sua saída 
para restaurantes — destaca Rigo.

A linha Healthy Selection ainda terá uma 
novidade: um inovador multigrãos, tra-
zendo as últimas tendências em grãos 
funcionais altamente nutritivos.

PRATO FINO SELECTION TRAZ 
SABORES DO MUNDO AOS GAÚCHOS

PIRAHY / DIVULGAÇÃO

Para transformar a casca do arroz em sílica na-
tural é necessário, primeiramente, queimá-la. Da 
combustão, a casca se torna cinzas e, a partir do pó 
começa todo o processo inovador de transforma-
ção em borracha.

— Era resíduo até então sem uso, que trazia um 
problema ambiental para região, pois com o 
tempo emite CO2 e metano. Agora, as empresas 
da região, como a PIRAHY Alimentos, que nos for-
nece a casca, podem fazer com que esse resíduo 
volte limpo, em forma de borracha, à sociedade 
— explica Paulo Garbelotto, diretor de negócios do 
Grupo MPC, da qual a Oryzasil faz parte.

Segundo Garbelotto, a sílica é um produto já exis-
tente no mercado, usado na indústria de pneus e 
calçados. A inovação porém está na matéria prima 
que gera o produto e no impacto ambiental positi-
vo gerado com a conversão da casca. Até então, a 
única matéria prima era a areia, cuja extração é 
prejudicial ao ambiente.

Casca do arroz vira 
borracha na região
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Aquecida, mas em busca de adequação ao “novo 
normal”, a construção civil nos municípios da 
Fronteira Oeste é um dos segmentos econômicos 
praticamente alheios à pandemia do Coronaví-
rus, que cresce e emprega mesmo com o distan-
ciamento social. Cidades como Alegrete, Santa 
Maria e Uruguaiana registram crescimentos em 
julho que variam entre 10% e 20%, de acordo com 
empresários e entidades do setor.

São vários os fatores que alavancam a atividade 
na região. Um deles é que a construção civil foi 
elevada à serviço essencial por decreto do Gover-
no Federal.

— Como acontece em locais abertos, arejados 
e seguindo todas as medidas de segurança sa-
nitária, como o uso obrigatório de máscaras, a 
atividade segue a pleno — explica Samir Sama-
ra, presidente do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil de Santa Maria. Na cidade universi-
tária, o segmento representa entre 15% e 25% das 

atividades econômicas.

Em Uruguaiana, de acordo com Joelso Scolari, 
diretor administrativo da JR Construção Civil, 
além da busca por novos imóveis, a construção 
civil também cresce a partir de reformas em 
casa. A empresa, que também vende materiais 
de construção, entende o fenômeno como reação 
ao grande que as pessoas têm passado em casa.

Outro grande potencializador do segmento é 
a queda na taxa de juros para financiamento 
imobiliário, possível a partir da redução da Selic 
(a taxa básica de juros da economia brasileira) 
para 2%.

— São facilidades que nunca houve antes na 
história da construção civil no Brasil. É um 
momento muito bom para quem pode investir 
em imóvel habitacional, até por ser um bem 
que não se desvaloriza — salienta Felipe Ritt, 
diretor do Grupo Ritt..

OBRAS NÃO PARAM E SETOR TEM 
RESULTADOS POSITIVOS NA PANDEMIA
Empresários da região elencam os fatores que 
oportunizam boa situação da construção civil

DESENVOLVIMENTO

A valorização do grão arroz no mercado, resul-
tado da estiagem e de um aumento gradual no 
preço da saca, registrado pela Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), tem permiti-
do que muitos produtores da Fronteira Oeste 
possam também surfar na onda das ofertas de 
imóveis. O consumo de arroz no Brasil aumen-
tou 5% em julho de 2020, em comparação com 
ano passado, segundo o Conab.

Conforme explicam empresários do setor imobi-

liário da região, enquanto antes a base de clien-
tes se voltava à empresários e investidores fora 
do meio rural, além de funcionários públicos, 
agora há um novo incremento de consumidores.

— O aumento no preço do arroz e da soja tem 
permitido maior poder aquisitivo de trabalha-
dores rurais, que por sua vez também querem 
investir. Dessa forma, o segmento rural acabou 
ampliando ainda mais seu leque de clientes — 
diz o diretor do Grupo Ritt, sediada em Alegrete.

Novo investidor imobiliário vem do campo

Segundo empresaários 
da região, negócios 

registraram crescimento 
de 10% a 20% em julho
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A construção civil, para além das 
obras em andamento, também cresce 
na busca pela troca do imóvel. Com a 
casa se transformando em escritório, 
creche e em muitas outras atribuições 
possíveis, consumidores vão atrás de 
apartamentos mais espaçosos, e até 
mesmo casas. É como os empresários 

da região percebem o atual mercado 
imobiliário. De acordo com Joelso 
Scolari, da JR Construção Civil, o 
movimento ainda é muito focado nas 
classes mais altas, mas o empresário 
acredita que as oportunidades de imó-
veis vão se democratizar com passar 
da pandemia.

Para o presidente do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil de Santa Maria, 
Samir Samara, embora o presente da 
construção civil seja satisfatório na re-
gião, o futuro do segmento ainda inspira 
cautela. O segmento em Santa Maria 
segue empregando e em atividade, mas 
segundo Samara ainda não é momento 

de projetar um cenário tão positivo:

— Por mais que a atividade não tenha 
parado, também não estão sendo 
lançados novos empreendimentos na 
cidade. Todos em execução são de 
antes da pandemia ou iniciaram no 
início dela.

Troca de imóvel incentiva setor Cautela nos próximos passos
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Parece consenso entre especialistas do 
mercado imobiliário que o momento 
vivido pelo segmento é tão favorável 
para investimentos que chega a ser 
atípico. No Brasil de hoje, quem tem 
recursos para comprar um imóvel vai 
encontrar novas oportunidades para 
concretizar este sonho, quase comum 
entre brasileiros, que é o de ter sua 
casa própria. Além da queda da Selic 
para 2%, a taxa de média do financia-
mento imobiliário também está no 
menor patamar da história, estimu-
lando o alavancamento do setor.

De acordo com a Associação Brasileira 
das Entidades de Crédito Imobiliário 
e Poupança (Abecip) cerca de 133,7 mil 
imóveis foram financiados por pesso-
as físicas apenas no primeiro semestre 
de 2020. Isto representa um aumento 
de 35,2% quando comparado com o 
mesmo período de 2019, alcançando a 
maior alta dos últimos 10 anos.

Alheio às previsões negativas do Banco 
Central para a economia brasileira e 
aos efeitos colaterais da pandemia de 
Coronavírus, o mercado de imóveis se-
gue em crescimento. Porém, enquanto 
para pessoas físicas as facilidades de 
crédito permitem o levante do setor; 
De outro lado, para pequenas e médias 
construtoras as vantagens não são as 
mesmas, o que atrapalha a constru-
ção de novos empreendimentos.

DESENVOLVIMENTO

Residências 
espaçosas na mira
A construção civil será um dos 
principais motores para a reto-
mada da economia brasileira, 
agora flagelada pela pandemia de 
Coronavírus, alertam empresários 
da área. Por outro lado, o Banco 
Central prevê queda de mais de 
5% do PIB em 2020. Ao que tudo 
indica, levando em consideração 
o porte e custo dos imóveis que 
registram maior procura no país, 
as facilidades para compra de imó-
veis se destinam aos mais ricos, 
entre as classes A e B.

— Por enquanto o cenário de 
troca de imóveis está bem con-
centrado em pessoas de maior 
porte aquisitivo. Esperamos que 
governo fomente condomínios 
residenciais para outros níveis 
de renda, o que tem poder de 
movimentar economias locais — 
salienta Felipe Ritt, diretor da Ritt 
Empreendimento.

De acordo com Ritt, de Alegrete, a 
busca pelo novo imóvel acompa-
nha algumas novas exigências por 
parte dos investidores. Ele explica 
que, muitas vezes, tem sido con-
dição para compra espaços como 
escritório, sacada e churrasqueira, 
assim com habitações com mais 
metros quadrados.

— Já está se planejamento a casa 
como um ambiente para morar e 
trabalhar. Temos percebido cada 
vez mais isso na busca dos clientes.

FREEPIK / DIVULGAÇÃO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO IMPULSIONA 
INVESTIMENTO DE PESSOAS FÍSICAS
Mais de 130 mil imóveis foram financiados apenas no primeiro semestre de 
2020, alcançando maior alta da década, mostra levantamento

Empresários gaúchos 
da construção civil 
cobram por mais 
vantagens para investir

Construtoras pedem mais crédito
As facilidades para construir não são as 
mesmas para comprar, afirmam empre-
sários do setor. O argumento é de que 
não há incentivos por parte do governo, 
nem linhas de crédito que subsidiem 
os custos de material, mão de obra e 
projetos na construção civil.

— O que percebemos é uma espécie de 
restrição financeira por parte de insti-
tuições bancárias para este nicho. Falta 
certo apoio negocial e financeiro dos 
bancos às construtoras de porte médio 
— diz Bruno Leonardi, gestor de negócios 
da Ritt Empreendimentos.

Entre alguns entraves relatados estão 
as linhas de crédito que, quando exis-
tem, oferecem prazos muito apertados 
e taxa de juros pouco atrativas.

— O ideal seria uma taxa de até 4% 
ao ano e maior prazo: normalmente 
o crédito é pago pelas empresas inte-
gralmente sem a obra ser concluída. 
As despesas, infelizmente, acabam 
respingando no consumidor final — 
acrescenta Leonardi.

O Ministério da Economia informa, 
em nota, que o governo trabalha na 
criação de programas determinados 
por categorias profissionais, e que pro-
gramas como a linha emergencial de 
crédito para folha de pagamentos des-
tina R$ 40 bilhões para empresas de 
variadas áreas. Também informa que 
o BNDES divulgou a expansão da linha 
BNDES Crédito Pequenas Empresas, 
que vai beneficiar as empresas para 
enfrentar dificuldades de fluxo de caixa.




