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Estudo

O Custo da Burocracia no Brasil



• Burocracia excessiva, sem ganhos nem controles - trabalho proposto pela ABRAINC e  
CBIC, conduzido pela Booz, com apoio MBC

• 50 casos em várias regiões do país – empresas grandes, médias e pequenas

• Loteamentos, condomínios horizontais, PMCMV Faixa 1, PMCMV – FGTS, SBPE, 
empreendimentos multi-uso – efeitos em custos, prazos e insegurança jurídica

Constatações

• Parte expressiva dos problemas nos licenciamentos; no entanto, após esta fase perdas 
são também muito expressivas

• Custo recai sobre os compradores e a sociedade

• R$ 19 bi por ano, 12% do VGV, 24 meses a mais

• Propostas realistas, com casos no Brasil e em outros locais

O Custo da Burocracia no Brasil 



Gargalos na fase de licenciamentos

Trabalho com os três níveis de governo, com maior foco em prefeituras

• Simplificação na legislação pertinente, acompanhando revisão de processos
• Sistemas de Gestão e de incentivos adequados
• Uniformidade nas informações, com sua informatização
• Unicidade de análise, com integração e balcões únicos

Gargalos após o Licenciamento - fase de obra e entrega - alguns pontos levantados:

• Registros – procedimentos cartorários
• Insegurança jurídica
• Questões trabalhistas
• Concessionárias

O Custo da Burocracia no Brasil 



• O sistema registral  é focal no ciclo das operações do setor imobiliário. 

• O Registro da Incorporação e o Registro do Contrato – Pessoa Física dependem dos 
Cartórios, com grande impacto na fluidez das operações e no ciclo financeiro do setor

• Este impacto é realçado pela heterogeneidade dos procedimentos e a inexistência de 
sistemas de controle e incentivos adequados.

• Os processos não são informatizados; cartórios tem o monopólio em suas regiões, sem 
incentivos para eficácia e com discricionariedade.

• Alterações procedimentais e legislativas são imperiosas para os avanços necessários. 

Ações propostas

• Melhoria nos processos para sua maior efetividade
• Centralização e informatização
• Submissão e acompanhamento dos processos on-line
• Registro Eletrônico

Registros – procedimentos cartorários 



• Leis não claras, com sobreposições e indefinições (ex: contrapartidas)

• Desalinhamento entre legislações de diversos níveis de governo

• Desalinhamento entre aprovações e MP

• Atrasos e paralização de empreendimentos por insegurança jurídica

Ações propostas

• Simplificação e alinhamento entre legislações, garantindo sua objetividade 

• Reunir stakeholders para alinhamento

• Padronização entre municípios, quando cabível, favorecendo acompanhamento e 
padronização

• Habite-se automático com cumprimento de regras e projetos

Insegurança Jurídica 



• Questionamentos afetam andamento das obras e sua produtividade

• Terceirização e sub-empreitada são intrínsecas às operações do setor

• Mobilidade

• Especialização

• Menor turn-over

• Princípio da livre iniciativa para o prestador de serviços/ empreiteiro

Questionamentos em relação a atividade-meio e atividade-fim – STF

Necessidade do fortalecimento do arcabouço jurídico – PL 4330

Ações propostas

• Pacificação do assunto via judiciário ou legislativo

A terceirização na Construção Civil 



• A oferta de terrenos adequados para construção e incorporação é fator relevante para 
as operações

• Esta oferta é impactada pela infra-estrutura nas áreas a serem desenvolvidas

• Planos de expansão nem sempre alinhados com Planos Diretores. As exigências, 
memoriais técnicos e processos muitas vezes são despadronizados trazendo dificuldades 
e prazos adicionais às operações

• Impacto em custos, em prazos e na produtividade

Ações propostas

• Sistematização dos processos e padronização das especificações

• Estudo sobre viabilidade de uma agência nacional que opere com esta finalidade 

A construção e sua interface com as concessionárias 


