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Números indicam desempenho positivo da
construção no 1° trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil no 1° trimestre de 2021
cresceu 2,1% em relação ao 4° trimestre do ano passado. O índice supera o
crescimento do PIB do país, que no mesmo período registrou alta de 1,2%
segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) no início de junho. O resultado positivo, no entanto, ainda está 2,8%
abaixo do 4° trimestre de 2019, de acordo com a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC).
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 Os desafios da transformação dos setores da
construção e do imobiliário no Brasil

A iminência das novas formas de empreender têm movimentado a economia
no mundo todo, e no Brasil, não é diferente. Nos setores da construção e
imobiliário, as startups – jovens empresas que buscam resolver problemas
por meio de ideias brilhantes e cujos modelos de negócios podem ser
replicados – contam com avanço da tecnologia para desenvolver novos
processos nas construções, como economia de recursos, agilidade nas obras,
gestão eficiente de estoque por aplicativos ou até mesmo realidade virtual
aumentada, por exemplo. Em seguida, com a eficiência adquirida, vêm os
reflexos no volume de negócios e os resultados, sejam eles financeiros ou de
outros benefícios para a humanidade.
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Da concepção ao projeto, como são
desenvolvidas as portas de madeira  

Para cada necessidade uma porta. A indústria brasileira de madeira tem
investido cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento  para entregar ao
mercado produtos que atendam as demandas dos clientes. O trabalho tem
como base as diretrizes da norma NBR 15930 – Portas de madeira para
edificações. Conheça as etapas envolvidas nesse processo.
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Mercado terá padronização técnica para
instalação e manutenção de portas de madeira

Os fabricantes de portas, as construtoras, profissionais que especificam os
produtos para os empreendimentos e os consumidores finais terão subsídio
técnico e acesso a padronização de manuais de instruç ão, condições para
contratação, recebimento e armazenamento, instalação do kit porta,
preparação do vão, limpeza e manutenção de kit porta. As definições fazem
parte do texto que está sendo desenvolvido pela Comissão de Estudos da
ABNT que trata da parte 4 da norma de portas de madeira, a NBR 15930,
que irá estabelecer as condições mínimas adequadas de instalação e
manutenção para atender o desempenho exigível de portas de madeira nas
edificações, além de prever e definir as responsabilidades do fabricante,
instalador, construtor, usuário e contratante da porta de madeira.
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