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SINDUSCON-BA
nas redes sociais

O uso das redes sociais como ferramentas de posi-
cionamento de marca e relacionamento com clientes 
é uma realidade que chegou de vez para as empresas 
brasileiras.  A construção civil não pode ficar à mar-
gem desta realidade. Devagar, mais em ordem sempre 
crescente, aumenta o número de empresas do setor 
que aderem às redes aproveitando as informações e 
conhecimentos que estão na internet para alinhar suas 
estratégias. 

O SINDUSCON-BA, atento a este cenário, está de-
senvolvendo a comunicação com seus associados e 
parceiros também através das redes sociais. Passamos 
a divulgar nossas ações também através do Twitter e 
Facebook na busca por uma comunicação mais ampla 
e de qualidade. Acreditamos que a imagem da insti-
tuição, perante toda a sociedade, vai ser fortalecida 
através destas ferramentas. 

A participação das empresas associadas nestes no-
vos meios de comunicação é importante, já que são es-
paços de conquista de mercado e clientes, networking 
e parcerias. O SINDUSCON-BA quer estabelecer um 
contato ainda maior com seus associados e divulgar 
as boas práticas que estes realizam. Para isto, pedi-
mos aos associados, diretores e colaboradores, além 
das empresas que já possuem contas em alguma rede 
social, que envie os contatos para sara@aegplus.com.
br e aquelas que ainda não possuem, considerem estas 
ferramentas de comunicação. Siga-nos!

Carlos Alberto Vieira Lima
Presidente
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Agende-se

• Junho a agosto:

II Conferência & Expo 
Green Building  Brasil | 29 a 
31/8 São Paulo | www.expogb-
cbrasil.org.br

4º Conferência Alterna-
tiva para Viabilizar Projetos 
de Construção para Baixa 
Renda | 30 e 31/8 | São Paulo

Concreteshow | 31/8 a 
02/9 | São Paulo | www.con-
creteshow.com.br/

Global Infrastructure 
ForumBrazil | 01 e 02/9 | 
São Paulo | www.globalforum-
-infra.com.br/
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Valorizar os trabalhadores do setor da construção 
e contribuir para a cidadania e a saúde das suas famí-
lias: esse é o objetivo do Dia Nacional da Construção 
Social, que acontece no dia 20 de agosto, no SESI 
Retiro. A atividade é promovida pelo SINDUSCON-BA 
e pelo Fórum de Ação Social e Cidadania da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção - Fasc/CBIC, em 
parceria com o SESI, e tem o patrocínio nacional da 
Votorantim e SESI-DN e local da Mills, Sertenge, Grá-
fico Engenharia, Civil Construtora, Produman Enge-
nharia, Concreta Engenharia, Odebrecht Realizações 
Imobiliárias, Cyrela Andrade e Mendonça, Tenace En-
genharia, CPL e Kubo Engenharia.

  
A expectativa dos organizadores do 

evento é de que sejam atendidas cerca de 
100 mil pessoas em todo o Brasil, através 
do oferecimento de 500 mil atendimentos 

em 27 localidades das cinco regiões do país. “Já 
podemos divulgar o oferecimento de procedimen-
tos como dosagem de glicose e de pressão arterial, 
vacinação, orientações trabalhistas, emissão de CPF, 
dentre outros serviços. Oficinas de aprendizagem, 
palestras e mini-cursos, assim como shows e apre-
sentações culturais, também integram a programa-
ção”, destaca Vanessa Matos, representante do Nú-
cleo de Projetos Especiais do SESI. 

Esse ano, o evento terá o meio ambiente como 
tema central, e pretende envolver trabalhadores, 
familiares e empresários na prática de ações de 

educação ambiental que abrangem recicla-
gem, replantio e uso adequado dos recur-
sos naturais. A coleta seletiva dos resíduos 
do evento também é uma ação importante, 
que visa promover a sustentabilidade.
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Dia Nacional da Construção Social

SINDUSCON-BA em ação

Encerrou-se em agosto o Ciclo 2010/2011 do 
Prêmio Excelência na Construção Bahia, realizado 
pelo SINDUSCON-BA com o objetivo de fomentar 
o desenvolvimento da gestão e das organizações 
do setor. Nesta quinta edição, as empresas pre-
miadas foram: a Sertenge S/A na categoria Prata 
e, na categoria Bronze, a Pampulha Engenharia 
e a Mills.

A data da entrega da premiação ainda não está 
confirmada, mas os vencedores já comemoram o 
resultado. “O Prêmio Excelência na Construção é 
uma ótima ferramenta para avaliar a gestão das 
empresas. A Sertenge participa desse processo há 
três ciclos, e vem progredindo gradualmente. Desta 
vez, evoluímos em relação ao desempenho do ciclo 

passado e nos destacamos na categoria Prata com 
a certeza de que alcançamos melhorias importantes 
para a empresa”, destaca Rafael Freire Filgueiras, 
Diretor Administrativo Financeiro da Sertenge. 

Criado em 2002, o Prêmio Excelência da 
Construção é um incentivo ao desenvolvimento 
das empresas da construção na Bahia, além de 
representar uma oportunidade de crescimento 
gerencial para as organizações que participam. Por 
isso, as participantes não competem entre si, são 
classificadas de acordo com o próprio desempenho 
nas categorias e avaliadas através de critérios como 
“Liderança”, “Clientes”, “Estratégias e planos”, 
“Sociedade”, “Informações e conhecimentos”, 
“Processo” “Pessoas” e “Resultados”.

5º Prêmio Excelência na Construção
    destaca empresas do setor
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A adoção de tecnologias sustentáveis na cons-
trução civil se tornou fator decisivo para preservar 
o meio ambiente, trazer novos benefícios para os 
clientes e baratear o custo da obra. Nos últimos 
anos, as empresas do setor estão percebendo 
a importância de investir  em novos produtos, 
métodos construtivos e modelos de gestão que 
promovem a relação harmônica do edifício com 
o seu entorno, a escolha integrada dos processos 
e materiais construtivos e o uso de sistemas para 
redução da formação de resíduos.

“Uma obra mais limpa e que racionaliza o uso 
de materiais, além do uso de tecnologias constru-
tivas mais avançadas e sustentáveis, é o desafio 
atual para as empresas do setor”, analisa Carlos 
Alberto Vieira Lima, presidente do SINDUSCON-BA. 
Um exemplo é a reutilização das sobras dos 
materiais de obra, já que o setor gera, somente 
em Salvador, um total de 2,5 toneladas de resídu-
os/dia segundo dados do Senai – Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial da Bahia. 

Um evento que se consagrou como um dos 
maiores encontros da construção sustentável do 
Brasil é o GreenBuilding Brasil - Conferência Inter-
nacional & Expo, que esse ano acontece entre 29 
e 31 de agosto, na FECOMERCIO de São Paulo. 
A atividade vai discutir temas como a reorgani-
zação do planejamento urbano; desenvolvimento 
de projetos verdes; revolução de processos de 
construção e acabamento; utilização de novos 
materiais e reciclagem; etc. Mais informações em 
www.expogbcbrasil.org.br .

Com todos os projetos já entregues e alvará liberado, a nova sede do 
SINDUSCON-BA aguarda apenas a definição da empresa construtora para 
começar a sair do papel ainda este ano.  A obra será feita em parte com 
recursos próprios e também com financiamento  de instituição bancária. 

O grande diferencial do empreendimento é que será construído ado-
tando critérios de sustentabilidade a partir de consultoria da Pro-Active. 
“O intuito é ser um modelo formador de opinião junto à comunidade da 
construção da Bahia, e para tanto não estão sendo medidos esforços”, 
afirma Thales de Azevedo Filho, responsável pelo projeto de engenharia 
de instalações. 

Os principais objetivos são a eficiência energética, a redução do consumo 
de água, a preservação da área onde será implantado e o máximo de 
compatibilização com o meio ambiente, desde a sua concepção, projetos, 
construção, uso e posterior operação.

Entre as soluções sustentáveis que estarão presentes na sede, o engenheiro destaca telhado verde, 
proteção passiva térmica, banheiros sem utilização de água, iluminação das cabines dos elevadores, áre-
as comuns dos pavimentos e sanitários com lâmpadas do tipo LED alimentadas por sistema fotovoltaico 
e comandadas por sensores de presença, além de passeios drenantes em todo perímetro da edificação.

Obras da nova sede começam em 2011

Sustentabilidade é foco do setor
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O SINDUSCON-BA, o SENAI-BA e o SEBRAE-BA 
realizam a 9° edição do Seminário Tecnológico da 
Construção Civil e 5º edição do Seminário de Inova-
ção da Construção Civil no dia 18 de agosto como 
parte da programação da Feira Internacional Cons-
truir Bahia. Os eventos trazem assuntos relevantes 
para o setor, bem como apresentam e discutem no-
vas idéias a partir do tema Desempenho e Tecnolo-
gia para o Desenvolvimento Sustentável. 

A programação do 9º Seminário conta com 
palestras de interesse geral, a exemplo do tema 
“Novas Tecnologias e Gestão: como inovar no Mi-
nha Casa Minha Vida 2”, que pretende abordar 
questões relativas à implementação de um sistema 
construtivo, as limitações impostas pelo programa 
para a sua implantação e os riscos característicos 
do processo de inovação tecnológica. Além disso, 
as palestras “Norma de Desempenho: Balizamento 
para a inovação”; “Certificação de eficiência ener-
gética de prédios residenciais e comerciais”; tam-
bém integram a programação. 

O Seminário de Inovação na Construção Civil 
é uma ação do Programa de Inovação Tecnoló-
gica – PIT - da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção – CBIC. Em sua 5ª edição, a palestra 
“Inovação tecnológica na construção: Evolução 
e desafios”, será proferida pelo engenheiro Luiz 
Henrique Ceotto, Diretor de Design e Construção 
da Tishman Speyer.

De acordo com Carlos Alberto Vieira Lima, presi-
dente do SINDUSCON-BA, o Seminário Tecnológico 
da Construção Civil contribui para o debate sobre 
as novas tendências do mercado e envolve empre-
sários, profissionais liberais, estudantes e visitantes. 

Construir Bahia 2011 – A 11ª edição da Cons-
truir Bahia terá como abertura no dia 17 de 
agosto o Painel Mobilidade Urbana a partir das 
17hs. A apresentação inicial será feita pelo diretor 
do SINDUSCON-BA, Marcos Galindo, com a pales-
tra “Agenda Bahia: Soluções para Mobilidade Urbana 
e seu Impacto na Indústria da Construção Civil”. 
Após o debate do tema, acontece o coquetel de 
abertura do evento no estande do Sindicato. 

Este ano, a Construir Bahia abrigará pela pri-
meira vez a Expo Máquinas e Equipamentos. Além 

disso, a programação conta com eventos como o 
Simpósio Internacional de Arquitetura e Constru-
ção Sustentável - SIACS - e o Concurso A Ponte. 
A expectativa é que haja um aumento significativo 
no montante de negócios gerados, o que provoca 
um resultado ainda mais positivo do que em 2010, 
quando o evento chegou a um total de R$ 78 mi-
lhões. Gratuita e aberta ao público, a Feira acontece 
entre os dias 17 e 20 de agosto, no auditório princi-
pal do Pavilhão de Feiras do Centro de Convenções 
da Bahia, e vai reunir profissionais e estudantes da 
construção civil e áreas afins. Mais informações em 
www.feiraconstruir.com.br .

Construir Bahia engloba seminários 
sobre desempenho e tecnologia 
para o desenvolvimento sustentável
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Em agosto, o SINDUSCON-BA dá continui-
dade ao seu programa de qualificação oferecendo 
o curso “Recrutamento e Seleção”, que acontece 
entre os dias 22 e 26, das 14 às 17h, e conta com 
a participação da facilitadora Verbena Lima. Além 
desta atividade, também será realizado o curso de 
“Interpretando a nossa Convenção Coletiva” no dia 
30, durante todo o dia. O evento terá o Gerente 
de Relações Trabalhistas do SINDUSCON-BA, Le-
andro Barbosa, como facilitador. 

Na programação de setembro, está previsto o 
curso “Planejamento de Obra”, iniciativa que acon-
tece entre os dias 12 e 15, das 18 às 22h, e contará 
com a participação de Christiano Marques e Ricar-
do Vilas Boas. No mesmo período, acontece o cur-
so “Coordenação de Equipe”, uma parceria entre o 
SINDUSCON-BA e o SEBRAE com carga horária de 
16h. Inscrições com Camila Carvalho (3616-6000)

Entre os dias 10 e 12 agosto foi realizada a 83º edição do Encontro Nacional da Construção Civil 
- ENIC, atividade que debateu nacionalmente temas como habitação, infraestrutura, práticas de susten-
tabilidade, inovações tecnológicas e qualificação da mão de obra. Promovido pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção - CBIC, esse ano o evento itinerante aconteceu no World Trade Center, localizado 
na cidade de São Paulo, com o tema “A nova era 
da construção: cidadania e qualidade de vida”.

Além de debater o desenvolvimento do país e 
dos setores envolvidos, a atividade contou com 
práticas de sustentabilidade, a exemplo da se-
paração e destinação adequada de resíduos, da 
utilização de veículos de locomoção menos po-
luentes e do uso de materiais reciclados para a 
impressão de panfletos e folders. Outra novi-
dade foi a contratação de colaboradores com 
deficiência, iniciativa que buscou conscientizar construtoras e incorporadoras sobre a importância da 
inclusão de pessoas com necessidades especiais na construção civil.

Em abril de 2011, o SINDUSCON-BA e a Coo-
percon-BA formaram a primeira turma do Progra-
ma de Qualificação do Fornecedor - PQF. A inicia-
tiva teve como meta avaliar, qualificar e certificar 
fornecedores potenciais ou efetivos através de cri-
térios pré-estabelecidos pelas âncora, responsáveis 
por indicar as empresas fornecedoras. A Sertenge 
aderiu ao programa, beneficiando 15 dos seus for-
necedores, que receberão os certificados durante a 
Feira Construir Bahia. 

Durante um ano e oito meses de aula, os 
módulos melhoraram significativamente a gestão 
das empresas fornecedoras do setor no que diz res-
peito ao controle dos seus processos de resíduos 
e à prevenção de acidentes. Os participantes co-
nheceram um pouco mais sobre normas técnicas 
importantes: são elas a ISO 9000 (Qualidade), ISO 
14000 (Meio Ambiente) e OHSAS 18000 (Saúde e 
Segurança no Trabalho).

De acordo com Núbia Santana, Analista Comer-
cial da Coorpercon-BA, “O primeiro programa de 
qualificação voltado para o setor da construção ci-
vil no Brasil contribuiu significativamente para que 
as exigências das grandes e médias empresas sejam 
gradualmente atendidas, de forma a aumentar a 
competitividade local e disseminar a cultura de ne-
gócios cooperados”. Além das aulas, o SEBRAE e o 
Instituto Euvaldo Lodi - IEL - promoveram ações de 
capacitação fundamentais para o sucesso do curso.

Cursos qualificam para 
o setor

Programa para 
fornecedores

Qualificação Profissional

ENIC 2011 reúne empresários da construção civil

Curso de Logística nos 
Canteiro de Obras
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Sorteio na web Minha Casa Minha Vida
O SINDUSCON-BA vai sortear uma vaga no 

curso Desenvolvimento de Supervisores de Obras, 
que acontece dia 27 de agosto, para os internautas 
que sugerirem nas redes sociais do SINDUSCON-
-BA temas de matérias para a próxima edição do 
informativo impresso do Sindicato. Os participan-
tes devem indicar assuntos dentro de três temáti-
cas: saúde e segurança, gestão de pequenas 
empresas da construção e inovação 
na construção. Empresas 
também poderão parti-
cipar e indicar um fun-
cionário para realizar 
o curso. O ganhador 
será anunciado no dia 
24 de agosto, através 
do site, do Twitter e 
do Facebook do Sin-
dicato. Para conferir 
o resultado, acesse os 
links dos perfis em
www.sinduscon-ba.com.br 

O programa MCMV 2 para a faixa de 0 a 3 
salários mínimos foi lançado com alterações no que 
tange a acessibilidade, uso de energia solar para 
aquecimento de água e especificações de revesti-
mentos de cerâmica, além de aumento de 1,5% no 
custo do trabalho social. Estas modificações causam 
um aumento significativo no custo da construção. 
“O novo valor definido pelo Governo é insuficiente 
para cobrir estas despesas e as alterações de custo 
de mão de obra e serviços”, diz Carlos Henrique 
Passos, Diretor de Habitação do SINDUSCON-BA. A 
CBIC, em nome dos empresários do setor, apresen-
tou uma proposta de revisão destes valores.

O Programa MCMV 1 também enfrenta dificul-
dades com custos elevados por conta do aumento 
do preço dos materiais de obra e de recursos hu-
manos. “O Governo definiu os valores máximos 
para os projetos em março de 2009, com base nos 
índices de outubro de 2008, e estão congelados 
há  3 anos”, reforça Carlos. A CBIC, com partici-
pação dos SINDUSCONs, está pleiteando um reali-
nhamento dos preços.

No último dia 5 de agosto, o SINDUSCON-BA e o 
Governo Estadual, na presença da Presidenta Dilma 
Roussef, assinaram um termo de compromisso que 
prevê ações conjuntas para promover a inclusão 
produtiva na construção civil. O objetivo é incenti-
var as empresas do setor a apoiar a comercialização 
dos produtos de cooperativas e redes de produção 
beneficiadas pelo Programa Estadual de Inclusão 
Produtiva, que tem como meta dobrar a renda de 
520 mil famílias em até quatro anos.

De acordo com o documento, as partes ficam 
responsáveis por definir um plano de ação conjun-
to que especifique as medidas necessárias para a 
execução das iniciativas propostas. Além disso, o 
SINDUSCON-BA firmou o compromisso de indicar 
representantes para realizar a interlocução entre o 
setor e o Estado; incentivar a contratação de coo-
perativas e redes de produção para prestar serviços; 
e divulgar as ações do Termo de Compromisso en-
tre as empresas que integram o Sindicato, a fim de 
contribuir com a inclusão produtiva dos beneficiá-

rios do Programa Estadual. 

Por sua vez, o Governo da Bahia se comprome-
teu a ampliar a assistência técnica aos empreen-
dimentos cooperativos e associativos, bem como 
qualificar trabalhadores e empreendedores popula-
res, de forma a estimular e promover a organização 
do trabalho em rede e a formação de cooperativas 
até 2015.

SINDUSCON-BA e Governo do estado assinam 
termo de compromisso
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A Presidente Dilma esteve em Salvador 
para assinatura do termo de compromisso
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