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Que venha 2011! 
Estamos chegando ao fim de um ano no qual o 

país e o setor da construção, em particular, registra-
ram vários avanços.

O Brasil atravessou a crise econômica internacio-
nal, mostrando um bom desempenho. Apresentamos 
um crescimento vigoroso, com redução das desigual-
dades sociais e o fortalecimento do mercado interno. 
Nesta trajetória, o setor da construção desempenhou 
um papel relevante, realizando as obras do PAC, do 
Programa Minha Casa Minha Vida, além do vigor de-
monstrado pelo mercado imobiliário.

A nação brasileira, numa demonstração de matu-
ridade política, pacificamente, deu um belo exemplo 
para o resto do mundo.

Na Bahia, o governador Jaques Wagner obteve 
uma significativa vitória eleitoral e política, saindo des-
te processo bastante fortalecido.

O SINDUSCON-BA construiu junto com o governo 
do Estado da Bahia uma parceria produtiva, o que per-
mitiu a sociedade baiana gozar os frutos deste traba-
lho conjunto.

O governador, no Encontro realizado com os Can-
didatos, ressaltou democratização das oportunidades, 
preços justos para nossos serviços, implementação do 
Programa de Qualidade das Obras Públicas da Bahia. 
A questão da qualificação profissional é um ponto 
onde o papel do governo é crucial neste momento de 
crescimento da demanda por mão de obra.

É importante que os empresários do setor se unam 
e participem, principalmente no que se refere a Copa 
de 2014, um evento que precisará do esforço concen-
trado de diversos segmentos para que aconteça com 
sucesso. Os empresários da Construção Civil, com to-
das as obras de preparação da cidade, propõe assu-
mir papel de destaque no Comitê da Copa e o relacio-
namento saudável com o governo abre espaço para 
que esta parceria obtenha o mesmo resultado positivo 
conseguido com o MCMV na Bahia.

Por fim, gostaria de aproveitar o final do ano e de-
sejar a todos Boas Festas. É chegado o momento de 
comemorar nossas conquistas e refletir sobre os novos 
desafios, criando um novo caminho para 2011.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo para todos nós!

Carlos Alberto Matos Vieira Lima
Presidente

O SINDUSCON-BA promove, no dia 14 de 
dezembro, uma confraternização para os as-
sociados em sua sede. “Será um momento de 
comemoração e festa, marcando a passagem 
de mais um ano em que, juntos, lutamos para 
o desenvolvimento do setor da construção na 
Bahia”, diz o presidente Carlos Alberto Vieira 
Lima. O coquetel  será a partir das 19 horas. 
No evento, será feita uma homenagem ao ex-
presidente Vicente Mattos com a aposição de 
seu retrato na Galeria dos Ex-presidentes do 
SINDUSCON-BA.

Confraternização
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Comissão atuará junto à SRTE 
na questão da fiscalização

Uma comissão com representantes do SINDUS-
CON-BA e Ademi-Ba foi constituída para atuar jun-
to à SRTE - Superintendência Regional do Trabalho 
e Emprego – na questão da fiscalização dos cantei-
ros, que podem resultar no embargo de obras em 
caso de não-conformidades com a NR-18. Fazem 
parte deste grupo Carlos Alberto 
Vieira Lima, Rogélio Peleteiro, Car-
los Marden (SINDUSCON-BA), Lu-
ciano Muricy e Nilson Sarti (Ade-
mi-Ba). 

“Sabemos da importância do 
trabalho de fiscalização da SRTE 
e devemos estar preparados para 
cumprir as normas exigidas”, diz 
Vieira Lima, presidente do Sindi-
cato. “Por isso, fizemos uma reunião com o órgão 
para apresentar nossas preocupações quanto à fis-
calização e para levantar ações que podem resultar 
em melhoria desta relação”, explica. A partir deste 
encontro, a comissão foi formada com a tarefa de  
levar adiante as discussões sobre o assunto. 

Entre os pontos apresentados pelos empresá-
rios, um dos mais discutidos foi a demora para o 
desembargo das obras mesmo após a solução das 
não-conformidades. “A SRTE se comprometeu a 
diminuir este prazo dentro do possível e abriu es-
paço para o diálogo, o que é o objetivo maior do 

SINDUSCON-BA”, afirma Rogé-
lio Peleteiro, diretor de relações 
trabalhistas do sindicato. Uma 
nova reunião já está marcada 
para o dia 9 de dezembro no 
SINDUSCON-BA. 

No encontro, o presidente, 
Carlos Alberto Vieira Lima, ressal-
tou os programas voltados para 
saúde, segurança e qualificação 

do trabalhador que são oferecidos aos associados 
através de parceria com o Sesi e o Senai, alguns 
sem custo para as empresas. “É fundamental ado-
tar programas de promoção da saúde e da segu-
rança do trabalhador como forma de redução das 
doenças ocupacionais e acidentes de trabalho”. 

Os programas de saúde e segurança do tra-
balhador e de qualificação profissional são focos 
do SINDUSCON-BA seguindo o objetivo de ofere-
cer serviços prioritários aos associados. Em 2010, 
a parceria com o Senai/BA ofereceu, entre julho e 
dezembro, cerca de 1.500 vagas para cursos gra-
tuitos nas áreas de pedreiro, carpinteiro, armador, 
pintor e instalador hidro-sanitário. Participaram das 
atividades profissionais desempregados, de baixa 
renda e maiores de 18 anos. Outro pré-requisito 
para freqüentar as aulas foi ter a 6ª série do ensino 
fundamental concluída.

Com dois meses de duração aproximadamen-
te, os cursos foram oferecidos no Bonfim, Bairro 
da Paz, Retiro, Mussurunga e Lobato. Cidades do 
interior do Estado, como Feira de Santana, Vitória 
da Conquista e Barra do Choça também foram be-
neficiadas pela parceria. 

Com o Sesi/BA, o destaque entre as ações com 
o SINDUSCON-BA este ano foi o convênio de co-
operação que garantiu subsídios de até 90% para 
os associados que aderiram ao Programa de Segu-
rança e Saúde. Foram oferecidos serviços de ela-
boração de documentos PCMSO e PPRA/PCMAT, 
consultas ocupacionais,  diagnóstico de saúde e 
estilo de vida, entre outros. Para 2011, o Sesi já 
tem previstas mais iniciativas para o setor. A inten-
ção é ampliar o atendimento na linha de fomen-
to às empresas da indústria da construção e nos 
canteiros de obra. Além disso, está em discussão 
a realização de cursos de CIPA - Comissões Inter-
nas de Prevenção de Acidentes - nas instalações 
do SINDUSCON-BA e das empresas associadas. 
Atividades como a imunização de trabalhadores 
industriais e a promoção de campanhas educativas 
também devem acontecer no ano que vem. 

Parcerias oferecem serviços 
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A importância da liderança foi o foco do IV En-
contro de Mestres e Encarregados realizado pelo 
SINDUSCON-BA  em parceria com o Sesi, Sintra-
com, Sinditiccc e Siticcan. Cerca de  300 pessoas, 
de um universo de quase 30 empresas,  estiveram 
presentes ao evento que aconteceu em outubro. 
A palestra principal do evento abordou o tema  
“Como superar pressões e adversidades no traba-
lho” , destacando valores como sensibilidade, res-
peito e equilíbrio para a solução de conflitos. Outro 
tema apresentado foi noções de educação finan-
ceira na palestra “Como administrar seu dinheiro”. 

Olimpíadas da Construção 

A  4ª Olimpíada da Construção, realizada nos 
dias 28 de novembro, 4 e 5 de dezembro,  teve 
como objetivo integrar e incluir os trabalhadores 
do setor da construção, desde os operários até os 
dirigentes das empresas,  promovendo  valores do 
esporte, como saúde, qualidade de vida, melhoria 
da qualidade no trabalho, cooperação e união.

Foram 16 modalidades: atletismo, futebol, fut-
sal, futebol sete máster, baleado, vôlei de areia, 
natação, tênis de mesa, tênis de campo, sinuca, 
dominó, gamão, damas, xadrez, braço de ferro e 
totó. A abertura oficial foi no dia 4 pela manhã e, 
durante o dia, houve a continuação das compe-
tições (futsal, futebol, futebol sete máster e tênis 
de campo). No dia 05 foram disputadas as finais 
das modalidades iniciadas e os jogos de dominó, 
damas, sinuca, atletismo, natação, entre outros. A 
premiação dos campeões aconteceu no fim do dia 
em um clima de muita comemoração. 

Ação para novos 
associados 

O SINDUSCON-BA é integrante do Programa 
Cooperar, uma iniciativa de estímulo ao associa-
tivismo, coordenada pela FIEB em parceria com a 
instituição alemã BFZ. O objetivo do SINDUSCON-
BA, que tem à frente do Programa a consultora 
Camila de Miranda Carvalho, é aumentar seu 
número de associados para ganhar mais força e 
representatividade, fortalecendo os interesses do 
setor para milhares de trabalhadores e para a so-
ciedade. 

Atualmente, são 170 associados divididos 
entre os segmentos de atuação em obras civil, 
pública e industrial. Em entrevista com alguns 
associados formadores de opnião, foram desta-
cados pontos relevantes para novas captações e 
recebido retorno das ações e serviços prestados 
pelo SINDUSCON-BA. A partir daí, foi elaborado 
um planejamento estratégico para visitas as em-
presas não associadas.  

“Queremos que os empresários da construção 
percebam a importância de estarem associados a 
uma entidade como o SINDUSCON-BA, cujo tra-
balho é voltado para a valorização, credibilidade 
e respeito ao setor”, afirma Camila, que começa-
rá as visitas, a partir de 2011,  junto às empresas 
voltadas para o setor de obras públicas. “Isto faz 
com que as empresas, principalmente as menores, 
ganhem visibilidade e força perante o governo, 
contratantes e a sociedade”. 

Encontro reúne mestres 
e encarregados 

Projeto leva educação 
básica aos trabalhadores

Um convênio de Cooperação Técnica assinado em 
novembro entre o SINDUSCON-BA, a Secretaria Mu-
nicipal do Trabalho de Salvador e o Sesi/BA possibi-
litará a oferta de cursos do Ensino Fundamental(alfa 
à 4ª série) para trabalhadores da Construção Civil a 
partir de fevereiro de 2011. O objetivo é elevar a es-
colaridade destes profissionais. As aulas acontecerão 
à noite em salas montadas nos bairros com grande 
concentração de operários da Construção de acordo 
com o cadastro de empregos do SIMM – Pirajá, Cam-
pinas de Pirajá, Coutos, Fazenda Coutos I e II e Peri-
peri. Neste projeto, o papel do Sindicato é fomentar 
fóruns de discussão sobre educação do trabalhador, 
articular novas parcerias e divulgar a ação no seg-
mento.

As Olimpíadas reúnem trabalhadores da Construção Civil  
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As empresas baianas têm mais uma chance de 
mostrar sua excelência e se consolidar entre as me-
lhores do segmento da construção. 
A 5ª edição do Prêmio Excelência na 
Construção Bahia aconteceu no dia 10 
de novembro com a presença maciça 
dos associados do SINDUSCON-BA, 
realizador da iniciativa que acontece a 
cada dois anos. O prêmio é uma bus-
ca pela qualidade, pois as participantes 
não competem entre si e são avaliadas 
por seu próprio desempenho, podendo 
ser classificadas como Ouro, Prata ou 
Bronze. 

“O Prêmio Excelência na 
Construção Bahia foi pio-
neiro em usar os critérios 
nacionais de qualidade no 
setor da construção”, disse 
o vice-presidente da entida-
de, Carlos Marden. “Com 
ele, nos voltamos para a 
avaliação e desenvolvimen-
to das empresas, fazendo 
com que os participantes 
identifiquem os problemas e desenvolvam ações para 
solucioná-los. Por isso, esse é um prêmio que beneficia 
todos os participantes, mesmo aqueles que não são 
premiados nas categorias, e incentiva a qualificação 
de todo o mercado”, concluiu. 

O lançamento foi marcado por palestras de re-
presentantes das empresas Concreta, Sertenge, Pelir 
e Caixa Econômica Federal. Juntas, elas deram um 
retrato das diretrizes de avaliação, objetivos e funda-
mentos do Prêmio. A participação dos associados foi 
bastante incentivada pelos palestrantes, pois abre o  

acesso a ferramentas de auto-avaliação e avaliação ex-
terna, permitindo que as empresas foquem em ações 

de melhoria e em obter o reconheci-
mento dos clientes e do mercado. En-
tre os temas abordados, estavam rela-
cionamento com cliente, desempenho 
de excelência, gestão tecnológica e 
responsabilidade socioambiental. 

Minos Trocoli, diretor da Con-
creta Engenharia, classificada como 
empresa Prata na edição 2008-2009, 
ressaltou que o prêmio é uma exce-
lente ferramenta de avaliação e me-

lhorias nos processos da 
empresa, contribuindo 
para o seu desenvolvi-
mento. “Os nossos indi-
cadores mostram, hoje, 
que nos desenvolvemos, 
apresentando melhorias 
significativas nos proces-
sos que realizamos”, afir-
mou. 

Para Ronaldo Gaião 
Peleteiro, diretor da Pelir 

Engenharia, categoria Ouro na última edição, um 
dos resultados mais significativos foi a maior visi-
bilidade que a empresa teve e a consolidação de 
novas parcerias. “O Prêmio é uma ótima oportuni-
dade para observar as falhas, elegendo o que pre-
cisa ser implantado para corrigir os problemas”, 
constatou, acrescentando que, graças ao  Prêmio, 
a Pelir desenvolveu um planejamento estratégico e 
de ações que incluíram  iniciativas de comunicação 
interna e investimentos na qualidade de vida da 
força de trabalho. 

É tempo de investir no avanço da
gestão das empresas
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- Liderança      
- Estratégias e Planos  
 - Clientes             
 - Processos 

- Sociedade  
- Pessoas
 - Resultados
- Informações e  Conhe-
cimentos      

Critérios de Avaliação do Prêmio  
Ciclo 2010/2011

Mesa de abertura do evento A participação dos associados foi expressiva



O setor da construção civil continuará registran-
do crescimento acelerado nos próximos anos tanto 
para obras de infraestrutura, quanto para atender a 
demanda por empreendimentos imobiliários, princi-
palmente de média e baixa renda. Esta é a previsão 
otimista de quem atua no segmento e tem acompa-
nhado a sua trajetória favorável iniciada em 2006, 
quando teve o inesperado crescimento de 6,6% no 
ano.

“É um cenário positivo para o desenvolvimento 
do país como um todo”, analisa Carlos Alberto Vieira 
Lima, presidente do SINDUSCON-BA. “Mas devemos 
estar atentos aos fatores macroeconômicos para o 
enfrentamento da crise internacional cambial”, com-
plementa. Para ele, a construção civil mantém seu 
papel de grande relevância não apenas pelo elevado 
volume de recursos financeiros que mobiliza e por 
ser grande gerador de empregos, mas também por 
agregar valor para as indústrias de bens e serviços. 

A Bahia acompanha, com grandes resultados, 
a expansão do setor. “O PIB da Construção cresceu 
10% no primeiro semestre do ano e deve ultrapassar 
este número no fechamento do segundo semestre”, 
antecipa Marcos Galindo, diretor de desenvolvimen-
to tecnológico do SINDUSCON-BA. Segundo ele, o 
foco de investimentos das empresas do setor é pos-
sibilitar o aumento da oferta de empreendimentos 

para os locais que são vetores de crescimento da ci-
dade. 

Desafios – Apesar dos ventos favoráveis, não é 
possível ignorar alguns entraves que podem impedir 
o resultado pleno do setor em 2011.  A Sondagem 
da Construção Civil, realizada pela Confederação Na-
cional das Indústrias (CNI), aponta um crescimento 
mais moderado em 2011. “Na verdade, o mercado 
tende a assumir um momento de mais equilíbrio, já 
que houve nos dois últimos anos um número elevado 
de oferta”, analisa Vicente Mattos, diretor de Relações 
Institucionais do SINDUSCON-BA. “Fatores como falta 
de trabalhador qualificado e competição acirrada do 
mercado dificultam a produtividade e a velocidade de 
vendas, respectivamente, o que colabora naturalmen-
te para uma desaceleração do ritmo que vínhamos 
observando”. 

Este cenário impacta nas previsões do PIB para o 
setor em 2011. O crescimento deve ser menor em 
comparação ao resultado de 2010, até porque este  
foi refletido sobre uma base reprimida de 2009. “Nes-
te momento, é muito importante estarmos atentos a 
inovação tecnológica, a qualificação de nossa força 
de trabalho, a promoção de segurança e saúde e a ar-
ticulação em torno de  interesses comuns para conti-
nuarmos crescendo de forma sustentável”, diz Carlos 
Alberto Vieira Lima. 
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Rumo ao crescimento sustentável
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Nova sede será construída em 2011
Preocupado em melhor acolher associados e 

parceiros e em preservar o meio ambiente, o SIN-
DUSCON-BA está fazendo uma nova sede. Além de 
proporcionar maior conforto e comodidade, o pré-
dio vai seguir os conceitos de sustentabilidade, que 
prevêem aspectos como a relação harmônica do edi-
fício com o seu entorno, a escolha dos processos e 
dos materiais construtivos e o uso de sistemas para 
redução da formação de resíduos.

Na opinião de Ana Rocha, engenheira civil, dou-
tora em gestão ambiental, “a nova sede do SINDUS-
CON-BA vai marcar o conceito de desenvolvimento 
sustentável para o setor da construção civil baiana e 
servirá de exemplo para todo Brasil, já que vai refletir 
o engajamento do segmento com o crescimento sus-
tentável”. Para isso, serão adotadas medidas como 
a implantação de medidores individuais de água, o 
uso de energia solar para iluminação de áreas co-
muns do prédio, o isolamento térmico de paredes 
externas e a implantação de sistemas inteligentes de 
gerenciamento. Também serão empregados concei-
tos de terraços vegetalizados, de forma a aumentar 
o verde e permitir uma melhoria no entorno e na 
arquitetura urbana. 

Além de contar com equipamentos que minimi-
zam o impacto da edificação no meio ambiente, será 
oferecida uma estrutura confortável e inovadora. A 
área total construída é de aproximadamente 2.750 
m², distribuídos entre oito salões, um espaço multiu-
so e dois pavimentos de garagem. De acordo com Paulo Cunha, arquiteto responsável pelo projeto, “se-
rão 37 vagas para veículos, o que minimiza consideravelmente o problema de estacionamento. Outra 
novidade importante está no acesso principal, que terá plataforma de deslocamento para portadores 
de necessidades especiais do nível da rua até o térreo”.

Para um design mais moderno, serão utilizados recursos como pastilhas, “cortinas de vidro” e placas 
em alumínio. A idéia de incorporar tantas novidades ao projeto é refletir na nova sede, seja na fachada 
ou na aplicação das inovações trazidas pela construção sustentável, uma imagem, vibrante, atual e 
alinhada com os conceitos de sustentabilidade.

Sistema que promove alterações conscientes em seu entorno, a Construção Sustentável surge no 
Brasil por volta de 1970, seguindo a premissa de que uma obra deve alterar minimamente o meio 
ambiente, utilizar materiais ecologicamente corretos e aproveitar de forma racional os recursos, a 
fim de reduzir os desperdícios. Atualmente, certificações como o modelo norte-americano LEED 
(Leardship in Energy and Environmental Design) ou o processo AQUA (Alta Qualidade Ambiental), 
já implantados no Brasil, funcionam como um termômetro para indicar se a edificação atende a 
requisitos mínimos de sustentabilidade. 

Construção sustentável

SINDUSCON-BA




