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O significado grego da palavra crise, como algo po-
sitivo e transformador, vem a calhar para o atual mo-
mento em que se encontra o setor de construção civil. 
Criatividade e novas soluções foram almejadas, e en-
contradas, para que o setor passasse ao largo da linha 
de risco. O resultado é que o segmento se fortaleceu e 
oportunidades surgiram. 

Um exemplo é o Programa Estadual para Verticaliza-
ção da Cadeia de Construção Civil na Bahia. A produção 
local sempre foi incipiente e o Estado é um dos maiores 
importadores destes produtos, o que encarece o custo 
final da construção para o mercado. 

 Agora, com a iniciativa do SINDUSCON-BA e o apoio 
do Governo e de entidades como a FIEB, este cenário 
começa a ter um futuro diferente. Incentivar a produção 
local significa diminuir custos com transporte e seguran-
ça, além de gerar mais uma fonte de emprego e renda 
para a população local. É um caminho vislumbrado du-
rante a crise que deverá ser trilhado com determinação.  

Neste contexto, demos início a  nossa gestão em de-
zembro de 2009. Assumimos com o compromisso de 
atuar para o fortalecimento do setor e aumentar a re-
presentatividade do Sindicato no mercado. Para esta ta-
refa, esperamos contar com a participação e o apoio de 
nossos associados nas discussões e decisões importantes 
para o segmento. 

Carlos Alberto Vieira Lima
Presidente 

ENIE 2010 - Feira Nacional de Instalações Elétricas 
Expo Center Norte – SP
Informações: www.arandanet.com.br 

29/06
a 

01/07

crise e oportunidade 

De 18 a 21 de agosto, acontece no 
Centro de Convenções da Bahia, em Sal-
vador, a Feira Construir Bahia 2010. O 
evento reúne toda a cadeia produtiva da 
construção do Nordeste e irá promover o 
contato entre empresas e profissionais do 
setor. Mais uma vez o evento será reali-
zado pela Fagga | GL events em parceria 
com o SINDUSCON-BA. 

Nesta décima edição, arquitetos, enge-
nheiros e lojistas da Região Nordeste po-
derão conferir os lançamentos e inovações 
que expositores irão apresentar na feira em 
primeira mão. 

Além da Bahia, a Construir acontece no 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília.

construir bahiaAgenda Abril/Maio

5ª Nordeste Invest - Conferência Internacional, 
Salão Imobiliário e Rodada de Negócios
Centro de Convenções de Natal – RN
Informações: www.nordestinvest.com.br 

10/05
a 

12/05

Road Show 2010 
Hotel Fiesta – BA
Informações: www.piniweb.com/roadshow

05/05

82° ENIC - Encontro Nacional da Indústria da 
Construção 
Centro de Convenções Ruth Cardoso - AL
Informações: www.enic.org.br 

09/06
a

11/06
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Minha casa, Minha 
Vida 2 terá resultados 
ainda melhores que 
na primeira fase 

O lançamento do Minha Casa Minha Vida 2 veio 
confirmar que o programa continuará a ser um gran-
de alavancador do mercado nos próximos anos com a 
nova meta do governo federal de 2 milhões de mora-
dias até 2014.  Neste cenário favorável, a cobrança por 
mudanças para os problemas que ocorrem atualmente 
ficou em segundo plano, principalmente aqui na Bahia 
com os bons resultados obtidos na fase 1 do programa. 

Um dos motivos para esta expectativa positiva é a 
entrada de um novo agente financiador, o Banco do 
Brasil, que já definiu sua estratégia para participar do 
programa. O BB vai oferecer linhas de crédito para 
construção de novas unidades, com a destinação de 
recursos para a pessoa jurídica (PJ), e para aquisição 
de imóveis novos por pessoa física, com recursos do 
FGTS.  A operação será exclusivamente com imóveis 
novos para o público com faixa de renda entre três 
e 10 salários mínimos. Estima-se que, nessa faixa de 
renda, exista um público-alvo de quatro milhões de 
pessoas, na base de clientes do banco.

Na Bahia, a meta de 32 mil contratações para públi-
co de 0 a 3 salários mínimos foi batida, o que levou a re-
novação do recurso para mais 12 mil unidades em áreas 
de propriedade do Estado e para atender a municípios 
que não foram contemplados. Já para a faixa de renda 
entre 3 a 10 salários, apenas 10% da meta foi cumpri-
da. Este deverá ser o foco maior na fase 2 do programa. 
“O setor deve estar pronto para identificar possibilida-
des de negócios nesta faixa, pois é aí que os agentes fi-
nanciadores estarão mais abertos a receber propostas”, 
alerta o diretor de habitação do SINDUSCON-BA, Carlos 
Henrique Passos.

O Minha Casa, Minha Vida 2 terá subsídios do go-
verno de 71,7 bilhões de reais em 4 anos a partir de 
2011.  Desse montante, 62,2 bilhões de reais sairão 
do Orçamento Geral da União e 9,5 bilhões de reais 

sob a forma de financiamentos. Um milhão e 200 
mil   unidades serão destinadas a famílias com ren-
da mensal de até 1.395 reais. Outras 600 mil resi-
dências serão para famílias com renda entre 1.395 
e 2.790 reais, enquanto as 200 mil casas restantes 
irão para aqueles com renda de 2.790 a 4.650 reais. 
Além disso, o programa prevê 176 bilhões de reais 
em financiamentos com recursos da poupança para 
compra dos imóveis. 

Prestes a completar um ano do lançamento, o 
programa deve resultar na entrega de cerca de 300 
mil unidades prontas até dezembro de 2010.  Se-
gundo o Ministério das Cidades, coordenador da 
execução do programa, aproximadamente mais 800 
mil contratos estão sob análise da Caixa Econômica 
Federal e, se forem assinados este ano, as constru-
ções deverão ser entregues no final de 2011. 
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O Ministério das Cidades, a Câmara Brasilei-
ra da Indústria da Construção (CBIC) e a Caixa 
Econômica Federal assinaram acordo de coo-
peração técnica para assegurar a qualidade das 
construções do Programa Minha Casa, Minha 
Vida (PMCMV) e de outros programas habitacio-
nais do governo. O objetivo é direcionar as cons-
truções nas normas do Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras 
da Construção Civil (SIAC) do Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-
H). Pelo acordo, as empresas construtoras serão 
certificadas pelo SIAC, seguindo critérios por nú-
mero de unidades habitacionais. 

acordo assegura qualidade 
técnica do McMV 



Entrevista

Carlos Alberto Vieira Lima, 
novo Presidente do 

SINDUSCON-BA 

O engenheiro Carlos Alberto Vieira Lima recebeu 
a presidência do SINDUSCON–BA das mãos de Vi-
cente Mattos com o propósito de focar sua gestão 
em três eixos básicos de atuação: fortalecimento do 
setor com aumento de representatividade da enti-
dade, incentivo à produção local de bens de consu-
mo para o setor e qualificação profissional.  

Ele analisa o momento do mercado imobiliário 
baiano, ao mesmo tempo, com esperança e com 
cautela.  Eleito por unanimidade para estar à frente 
da entidade até 2011, Vieira  destaca as oportuni-
dades de um bom cenário, sem deixar de alertar 
sobre a ameaça que paira sobre o setor – a grande 
defasagem de mão de obra qualificada no Estado, 
fruto de um mercado quase estagnado por 30 anos. 

O senhor assume a entidade atento a al-
guns caminhos específicos de atuação. Quais 
são eles?

O ponto principal deve ser o fortalecimento do 
setor. Para isto, temos que investir em projetos e de-

fender caminhos que ampliem nosso mercado de 
ação. O segundo eixo é a melhoria da estrutura de 
trabalho, que inclui o desenvolvimento de iniciativas 
como o  Programa Estadual para Verticalização da 
Cadeia de Construção Civil na Bahia e as estratégias 
de qualificação profissional, que necessitam de uma 
reformulação profunda. Por fim, vamos continuar 
muito firmes na defesa do direito das empresas de 
receberem pelo que realizam no setor público. Não 
admitiremos que sejam usadas como solução para 
resolver os problemas de fundo de caixa dos Gover-
nos. Este tipo de comportamento impacta negati-
vamente em todos os resultados que o setor pode 
trazer para a sociedade, pois as empresas ficam com 
dívidas que não podem arcar e a saúde do mercado 
de construção civil é atingida. 

Como o SINDUSCON-BA vem se preparan-
do para estas tarefas?

Dotar a entidade de condições para cumprir seu 
trabalho é umas das preocupações que temos. Con-
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“Precisamos nos 

unir para atacar de 

frente a questão 

da qualifi cação 

profi ssional”



tamos com uma estrutura funcional própria, além de 
assessoria jurídica e contábil, investimos na profissio-
nalização da nossa comunicação com o mercado e 
com os associados através da contratação de uma 
nova assessoria de imprensa, a A&G Plus Comuni-
cação e da continuidade dos serviços da agência de 
publicidade, a Engenhonovo. Iniciamos um processo 
de estruturação administrativa visando melhoria do 
clima organizacional e aumento de produtividade dos 
colaboradores.  Também vamos iniciar, ainda neste 
semestre, a construção do nosso auditório, que irá 
apoiar a criação de um setor interno de qualificação 
profissional, com oferta de cursos, já como uma for-
ma de melhorar o nível de mão de obra em Salvador. 

Apesar de programas públicos e de ONGs 
atuarem na busca da  qualificação de mão de 
obra do setor, este ainda é um grande pro-
blema. Como o senhor enxerga esta questão?

A demanda por qualificação é fruto de um mer-
cado quase parado por três décadas. Não houve pla-
nejamento neste sentido para o boom que ocorreu. E 
as entidades formadoras de mão de obra, de modo 
geral, insistem em continuar oferecendo sempre o 
mesmo formato educacional. Acredito que a Educa-
ção à Distância (EAD) será uma aliada neste processo, 
pois oferece flexibilidade ao aluno que já está inserido 
no mercado de trabalho, além de custos mais baixos. 
Outra ação é ampliar o número de unidades de trei-
namento de órgãos como o SENAI. Eles têm que estar 
perto do seu público, nos bairros populares da cidade. 

Nos primeiros meses de 2010 sete mil novos 
postos de trabalho já foram criados na Bahia 
graças a construção civil. Acha que este núme-
ro poderia ser ainda maior se o Estado estives-
se em dia com a qualificação profissional?

Sem dúvida. A baixa qualificação profissional di-
minui o potencial de geração de empregos do setor, 
por isso deve haver uma integração entre Governo, 
empresariado e sociedade na busca de soluções para 
esta questão. Por exemplo, segundo a Superintendên-
cia de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia temos 
um índice de desemprego superior a 300 mil pessoas. 
Ao mesmo tempo, temos empreendimentos sendo 
construídos com cerca de 30% da mão de obra vinda 
de fora da Bahia. Ou seja, o problema está em achar 
a mão de obra qualificada que o setor precisa neste 
momento de aquecimento e crescimento. 

E a expectativa é de que este cenário favo-
rável permaneça em longo prazo?

Sim. O déficit habitacional é real e o Governo Lula 
está decidido a combatê-lo. Isto significa que há uma 

movimentação positiva para aprovação de leis que 
garantam moradia digna para todos. A nova meta 
do Minha Casa Minha Vida até 2014 já mostra isto. 
Também o PAC 2, com obras voltadas para mobi-
lidade urbana, saneamento e segurança, abre um 
grande leque de obras públicas a serem contratadas 
em longo prazo. E ainda temos a Copa do Mundo 
com todas as reformas e melhorias que deverão ser 
feitas. Com certeza, o setor da construção civil vai 
continuar sendo um alavancador da economia bra-
sileira por um bom tempo.

Posse reúne setor  

A posse da nova diretoria do SINDUS-
CON-BA, em dezembro de 2009, ocorreu em 
clima de entusiasmo com o bom momento 
do setor da construção.  Estiveram presen-
tes ao evento diversas lideranças sindicais, 
empresariais e políticas, como o secretário 
estadual de Planejamento Walter Pinheiro, 
os secretários estaduais Afonso Florence, 
Nilton Vasconcelos, Rui Costa, James Cor-
rea, Domingos Leonelli e Nelson Pelegrino, 
além da prefeita de Lauro de Freitas, Moe-
ma Gramacho, do presidente da Assembléia 
Legislativa, Marcelo Nilo, do presidente da 
Federação das Indústrias, Victor Ventin e do 
superintendente do Sebrae, Edival Passos.

Pela passagem marcante à frente do 
SINDUSCON-BA, no período de 2005 a 
2009, Vicente Mattos foi homenageado 
com uma placa pela diretoria e funcioná-
rios da entidade. A entrega da placa foi 
feita pelo diretor Marcos Galindo, que, res-
saltou a dedicação e comprometimento de 
Vicente à frente da entidade, tendo como 
resultado o engrandecimento e fortaleci-
mento do sindicato. 
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Posse do Engenheiro Vieira Lima



SinduScon-ba apoia 
implantação do Porto Sul

negociação bem sucedida 
“O mercado aquecido possibilitou um bom resul-

tado na  negociação salarial para os trabalhadores 
do setor da construção no estado da Bahia”, anali-
sa o presidente do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto 
Vieira Lima. Para ele, o clima de  negociação, com o 
Sintracom que atingiu mais de 100 mil trabalhado-
res em cerca de 360 municípios baianos, foi franco 
e saudável,  permitindo um reajuste salarial de 10%, 
além de outras conquistas.

Já a negociação com o Sindticcc, que abrange  
Camaçari, Lauro de Freitas e Mata de São João, 
foi mais demorada por causa de reivindicação de 
reajuste superior ao de Salvador, o que contrariava 
a decisão tomada por todos os sindicatos labo-
rais, e pelo SINDUSCON-BA, de unificar os pisos 
salariais. Porém, no acordo, fechado no dia 15 de 
abril, prevaleceu o bom senso e foi conseguida a  
igualdade de piso salarial entre Salvador e RMS. 
“Agradecemos a seriedade e a imparcialidade da 
SRT (Superintendência Regional do Trabalho) no 
desempenho de seu papel para que este acordo 
fosse fechado”, diz Vieira Lima. 

Pac 2 será bom para a bahia 

O Fórum Empresarial da Bahia - formado 
por entidades e associações de vários segmen-
tos, entre as quais o SINDUSCON-BA – aprovou 
uma moção de apoio à instalação do Complexo 
Porto Sul, na Ponta de Tulha, ao norte de Ilhéus. 
Com esta decisão, o Fórum reforça sua posição 
a favor de iniciativas capazes de promover o au-
mento da riqueza e da renda bem distribuída, 

gerando desenvolvimento social e econômico 
para o Estado. 

O projeto Porto Sul engloba a construção de 
um terminal portuário público, do novo Aeropor-
to Internacional de Ilhéus, de uma área industrial 
nas imediações da BR-101, em fase de estudos, e 
do Terminal Portuário da Ponta da Tulha, que faz 
parte da primeira fase do Complexo e está sendo 
implantado pela Bahia Mineração. A empresa terá 
uso exclusivo para escoamento da sua produção 
de minério de ferro. 

Atualmente, mais de três milhões de toneladas 
anuais de bens produzidos na Bahia estão sendo 
escoados por portos de fora do Estado devido a 
limitações dos atuais portos baianos. O Porto Sul 
irá ajudar a mudar este cenário, além de gerar 
cerca de 2 mil empregos diretos durante a sua im-
plantação e de promover o crescimento da Costa 
do Cacau, compensando perdas decorrentes da 
crise da lavoura cacaueira na região.
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A Bahia foi um dos estados mais beneficiados com 
investimentos do governo federal nesta segunda eta-
pa do Programa de Aceleração do Crescimento, que 
abrange recursos para o período de 2011 a 2014. A 
ferrovia Oeste-Leste, o estaleiro de São Roque do Pa-
raguaçu, a duplicação do trecho Itabuna-Ilhéus, das 
BRs 415 e 101, no extremo sul, e a pavimentação da 
BR-235, no trecho que vai da divisa da Bahia com Ser-
gipe até Juazeiro, são alguns dos projetos previstos. 

“Acredito que o PAC 2 trará grandes oportunidades 
de negócios para as pequenas e médias construtoras 
baianas por prever investimentos na saúde, cultura, 
água, segurança pública, Luz para Todos, esporte e ou-
tras obras de infraestrutura”, diz o presidente do SIN-
DUSCON –BA, Carlos Alberto Vieira Lima.

Para Salvador e Região Metropolitana, o PAC 2 
tem 18 projetos no valor de R$ 431 milhões. Des-
te montante, a habitação é um destaque, com R$ 
182 milhões previstos, sendo R$ 80 milhões só 
para Salvador. Os outros projetos envolvem obras 
para requalificação da cidade, segurança, mobili-
dade urbana e saneamento.  

Projeto do complexo Porto Sul



Programa qualifi ca mão de 
obra para a construção civil 

Eleito por unanimidade dos votos do colégio 
eleitoral, o diretor da Odebrecht e vice-presidente 
da Confederação Nacional da Indústria, José de 
Freitas Mascarenhas, tomou posse como presiden-
te da Federação das Indústrias do Estado da Bahia 
para o período 2010-2014. Mascarenhas foi tam-
bém eleito para a presidência do Centro das Indús-
trias do Estado da Bahia. 

Na 1ª vice-presidência da FIEB foi eleito o empre-
sário Victor Fernando Ollero Ventin, atual presidente 
da entidade. Nas demais vice-presidências ficaram: 
Emmanuel Maluf, Reinaldo Dantas Sampaio, Carlos 
Gilberto Cavalcante e Vicente Mattos. Vieira Lima e 
Marcos Galindo estão entre os diretores suplentes.
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Redução da jornada deve ser 
fruto de acordo 

Uma mobilização encampada em março pela 
CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
Civil) levou empresários do setor a se reunirem com o 
presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, 
para reforçarem sua posição contrária a PEC que re-
duz a jornada de trabalho de 44 para 40 horas sema-
nais (Proposta de Emenda à Constituição 231/95). 

Para o empresariado, a redução da jornada não 
deve ser votada isoladamente e sim como parte 
de um pacote que discuta várias questões relacio-
nadas à modernização das relações trabalhistas.  
A votação exclusiva da redução de jornada, ainda 
mais em um ano de eleições, poderia prejudicar o 
desenvolvimento econômico do país. 

“Um país que está em fase de afirmação econô-
mica e social tem quer ter o trabalho como palavra 
de ordem”, afirma o presidente do SINDUSCON/BA, 
Carlos Alberto Vieira Lima. “Uma PEC deste tipo está  

na contramão de tudo que tem sido conquistado, co-
letivamente, pelo Brasil”. Ele ressalta que a redução da 
jornada eleva custos e é incapaz de garantir geração 
de empregos. “Somente o crescimento e o desenvol-
vimento criam postos de trabalho”, diz Vieira Lima.

A opinião de especialistas do setor econô-
mico tende para o estabelecimento de livre ne-
gociação entre trabalhadores e empresas em 
questões deste tipo. “Cada setor deve decidir, 
com sua base de trabalhadores, quais as me-
lhores diretrizes a seguir, de acordo com suas 
necessidades”, sugere o professor José Lemos, 
especialista em Economia do Trabalho. Ele cita 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios, do IBGE, que mostram que, de 2002 a 
2008 no Brasil, o contingente de trabalhadores 
em acordo de 40 horas subiu de 7 para 11 mi-
lhões graças à livre negociação.

Empresários da 
construção civil na 
Bahia já podem contar 
com uma nova fonte 
de mão de obra ca-
pacitada. Através do 
programa do Gover-
no Federal, Próximo 
Passo, quase 3 mil 
integrantes do Bolsa 

Família, maiores de 18 anos, foram treinados para 
atuar na área da construção civil como oportunida-
de de inserção no mercado de trabalho. A iniciativa 
tem apoio da CBIC. A Bahia recebeu cerca de 7 mi-
lhões de reais para implementar o programa em Sal-
vador e em 11 municípios da Região Metropolitana. 
A meta é treinar cerca de 10 mil pessoas em funções 
de almoxarife, azulejista, eletricista, encanador, ges-
seiro, pintor e pedreiro. 

FiEb com nova diretoria 

Posse do Sr. José Mascarenhas, novo presidente da FIEB, 
e da nova diretoria

Onde encontrar mão de obra do Próximo Passo:
Central de Vagas do SINE Bahia

Tel.: 3115-3278    e-mail: sine.vagas@setre.ba.gov.br

Aula do Próximo Passo






