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O FUTURO

O DESAFIO DE PERMANECEREM
 ATIVOS E INDEPENDENTES DIA 11

SEUS SERVIÇOS

Mais da metade da população mundial vive em cidades e, até 2050, estima-se que quase 7 de cada 10 
pessoas estarão morando em uma delas. “No entanto, o ritmo e a escala da urbanização apresentam 
desafios; tais como: atender à crescente demanda por moradias populares, sistemas de transporte bem 
conectados e outros tipos de infraestrutura e serviços básicos, além de emprego, especialmente para os quase 
1 bilhão de pessoas pobres que vivem em assentamentos urbanos informais para poderem estar mais perto de 
oportunidades”.1

No entanto, com o surgimento do corona vírus, espera-se que a indústria da construção na América 
Latina "seja reduzida em cerca de 5,5% este ano, abaixo da queda anteriormente prevista de 4,1% na 
atualização de abril", segundo a GlobalData2. Esta situação tem sua origem na “queda dos preços dos 
produtos básicos e na desvalorização da moeda, devido ao aumento da volatilidade de capital, combinado com 
quedas significativas nos níveis de turismo e remessas e com o aumento do desemprego, entre os principais 
fatores que devem afetar o setor no curto prazo”.

Diante da crise, "o investimento em infraestrutura pode ser uma das primeiras medidas para colocar as 
economias em operação”3. Para a ampliação do setor de infraestrutura, os governos podem se tornar os 
geradores da demanda e, assim, criarem uma maior quantidade de empregos, estratégia semelhante à 
usada na crise de “29” conhecida como o New Deal.

A reativação do setor de construção de infraestrutura é relevante porque emprega 7,6% da população 
ativa do mundo. Além dessa reativação, também possui relativa facilidade de absorver pessoas 
desempregadas de outros setores, contribuindo também para uma maior liquidez no mercado.

“Outro aspecto significativo do trabalho de construção é o seu bom efeito de "infiltração" na economia. Grandes 
projetos beneficiam as empresas locais porque geram demanda por matérias-primas, transporte, acomodação, 
alimentação e outros bens e serviços”4.

Em outros setores da economia, os governos precisam da disposição do setor privado para contratar 
trabalhadores, mas quando se trata da criação de infraestrutura, eles podem gerir mais facilmente o 
investimento, inclusive recorrendo a financiamento externo.

O setor de infraestrutura e produção é essencial no desenvolvimento dos países da América 
Latina. A sustentabilidade de muitos empregos e atividades econômicas ao longo do tempo 

depende da reativação desse setor.
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1    https://www.bancomundial.org/es/topic/urbandevelopment/overview
2   https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
3   https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--es/index.htm
4     https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--es/index.htm
5     https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_744400/lang--es/index.htm   

6    https://apps.who.int/iris/handle/10665/331929   

7   https://www.construccionlatinoamericana.com/como-ha-impactado-el-covid-19-a-la-construccion-regional/144038.article
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As opiniões expressas nesta seção são de exclusiva responsabilidade de quem as emite e não representam necessariamente o pensamento de Haggai na América Latina.

O engenheiro colombiano José Norbey Salazar, sócio fundador da empresa "Constructora Arquitectura 
Civil", comenta que "um dos maiores desafios enfrentados pela construção imobiliária é a reativação das 
atividades de forma segura para todos os funcionários”.

"Além disso, ele nos informa que os novos modelos de cidades serão caracterizados por terem uma ênfase 
"doméstica", em oposição a muitas das grandes cidades que responderam ao crescimento populacional através 
da construção de edifícios cada vez mais altos. Nas novas cidades "domésticas", espera-se que a natureza se 
torne mais prevalente dentro das propriedades privadas e nas ruas. Além de apresentarem uma quantidade 
maior de espaços verdes que permitirão a recreação ao ar livre em situações de confinamento”5.

Como também afirmou Konrad Lorenz, Prêmio Nobel de Medicina em 1971, optamos por descartar os 
ensinamentos da natureza e viver em um confinamento intensivo, mantidos em prédios altos, circulando 
em shopping centers superlotados, de modo que esse efeito-dominó pós-pandemia, certamente fará com 
que reavaliemos nosso modo de construção de moradias, dando prioridade aos espaços verdes.

Por outro lado, as empresas do setor de infraestrutura realizam uma avaliação do impacto da crise para 
buscar apoio técnico e financeiro. Nesse sentido, Antonio Lorenzetti6, gerente geral da Standard 10 SA, 
empresa peruana especializada na recuperação hidráulica de sistemas de saneamento, comenta que 
“devido à pandemia, o setor está enfrentando dificuldades na cadeia de pagamentos e precisa encontrar uma 
maneira de gerar novos negócios. e administrar os recursos de maneira sábia”.

A sabedoria para a gestão de recursos faz parte da proposta dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para 2030, nas palavras do especialista técnico Maikel Lieuw-Kie-Song, do Programa de 
Investimentos com Alto Coeficiente de Empregabilidade da Organização Mundial do Trabalho (OIT), “Os 
projetos de infraestrutura adequados têm condições de, não apenas apoiar a empregabilidade e a atividade 
empresarial, como também podem servir de base para a aplicação da abordagem de <reconstruir melhor>, o 
desenvolvimento inclusivo e sustentável a que se referem os responsáveis pela formulação de políticas públicas, 
se incluírem nessas políticas objetivos ambientais e melhorarem o acesso dos mais pobres aos serviços básicos”.

A base dos princípios e valores sobre os quais construiremos o a saída desta crise determinará se seremos 
capazes de sair melhor ou devastados pela ideia de salva-se quem puder. Em uma entrevista, Sergio 
Torretti, presidente da Federação Interamericana da Indústria da Construção (FIIC), afirma que “uma das 
principais lições que essa pandemia nos deixa e nos faz perceber é a do quão fraco somos como 
sociedade a nível mundial”.7

Diante da crise, crescem as especulações do setor e o comportamento futuro dos consumidores e da 
demanda são imprevisíveis. No entanto, hoje você tem a oportunidade de continuar construindo 
esperança. Há muitos que estão esperando por ela e lembre-se de que o princípio é traçar uma ponte que 
te conecte às suas necessidades.


