
Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia — Ano IV | Nº 16 | Novembro/Dezembro 2011
SINDUSCON-BA

03 07

Entrega do Prêmio 
Excelência 2011

Lazer na 5ª Olimpíada 
da Construção

Entrevista: Carlos 
Alberto Vieira Lima

03

Posse para o biênio
2011 - 2013

0706

Posse para o biênio
2011 - 2013

Fo
to

 L
uc

as
 S

ilv
a



Informativo SINDUSCON-BA: Projeto gráfico e editoração|A&G Plus Produção Editorial  
www.aegplus.com.br 
Jornalista responsável | Giovana Chetto (DRT 1760)
Edição | Ana Paula Vargens  
Colaboração |  Sara Manera  

secretaria@sinduscon-ba.com.br
www.sinduscon-ba.com.br

Rua Minas Gerais, 436, Pituba. 
CEP 41830-020 Salvador/BA
(71) 3616.6000 | Fax: (71) 3616.6001

Editorial
2012 chega trazendo uma nova realidade que está 

mudando o cenário do setor da construção civil. Os ex-
celentes números do período de crescimento, de 2004 
a 2011, não devem se repetir diante dos impactos que 
a crise européia e dos EUA causam ao país. Para isso, 
o setor deve se adequar à nova realidade econômica 
e investir na industrialização, no uso de tecnologia e 
na inovação nos canteiros de obra com o objetivo de 
aumentar sua produtividade e competitividade. 

Ainda assim, as perspectivas para os próximos 
anos são positivas, pois o setor tem forte base nas 
demandas do mercado interno. Além disso, os fatores 
positivos continuam em vigor: aumento da renda da 
população, alta taxa de geração de empregos, déficit 
habitacional e obras de infraestrutura para a Copa do 
Mundo e Olimpíadas.

Da mesma maneira, continuamos enfrentando 
desafios antigos, como a necessidade de qualificação 
da mão de obra e a segurança no trabalho. Esta, aliás, 
é uma das bandeiras que o SINDUSCON-BA pretende 
continuar trabalhando fortemente. Como estratégia 
para mudança desta realidade, o Sindicato convoca os 
empresários para a realização de um trabalho de cons-
cientização dos gerentes de contrato, gerentes de obra 
e dos engenheiros responsáveis por canteiros. 

O Sindicato vem desenvolvendo iniciativas que 
agreguem valor para as empresas associadas, para o 
setor e para a população. Interagir com a sociedade 
civil, promover a melhoria da qualidade vida das pessoas 
também é parte do compromisso da Construção, que 
é o de ajudar a construir um país mais digno e justo. 

O SINDUSCON-BA deseja a todos um final de ano 
de tranquilidade e um 2012 com energias renovadas!
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“Estou otimista quanto aos novos desafios”
Desde 2005, o engenheiro Carlos Alberto Vieira Lima dedica parte do seu tempo ao SINDUSCON-BA. 

Começou como conselheiro na gestão 2005/2007. Foi vice-presidente de 2007 a 2009 e teve sua primeira 
gestão como presidente da entidade entre 2009 e 2011. Agora, reeleito para o biênio 2011-2013, Vieira 
Lima garante assumir o novo mandato com disposição renovada para efetivar projetos de desenvolvimento 
do setor e com o compromisso de lutar por uma Bahia mais justa para todos. “Um Estado rico não pode 
ter miseráveis, e um segmento que gera tanto empregos quanto a construção civil tem papel fundamental 
para trazer maior equilíbrio social”, afirma.

Quais ações do SINDUSCON-BA o senhor 
destaca como importantes para o crescimento 
do setor em 2011? 

Começamos “arrumando a casa” através de uma 
reestruturação administrativa interna, com vistas a 
melhorar a qualidade de atendimento aos nossos 
associados. Lideramos a negociação do processo de 
regularização dos débitos do governo estadual com 
as construtoras que prestam serviços ao Estado, um 
significativo resgate para que as empresas possam 
dar continuidade aos seus negócios. Também parti-
cipamos, com a CBIC , da formulação de pleito para 
o reequilíbrio econômico-financeiro das obras do 
Minha Casa Minha Vida I, de 0 a 3 salários mínimos, 
cuja defasagem de preço está causando grandes 
problemas ao mercado. E concluímos os projetos 
e licenças para iniciar as obras de nossa nova sede, 
que será um exemplo de edifício projetado e desen-
volvido dentro dos conceitos de sustentabilidade. 

Qual a projeção para 2012 em relação ao 
mercado de construção na Bahia? 

Tenho consciência que assumo este mandato 

em um novo cenário. A crise européia e dos EUA 
já causam reflexos na nossa economia, apesar dos 
nossos sólidos fundamentos macro econômicos. 
Para superar este contexto, as empresas do setor 
têm que investir fortemente no processo de moder-
nização da gestão e da inovação tecnológica, visando 
a melhoria da competitividade. Os ensinamentos da 
crise de 2008 mostram que o setor pode, e deve, 
ser parceiro do governo para o enfrentamento 
desta nova crise. Portanto, não há porque não ser 
otimista quanto a superar mais este obstáculo. 

O senhor começa uma nova gestão em 
2012. Quais serão os principais desafios? 

Temos cinco prioridades a serem trabalhadas no 
biênio: a promoção e apoio a projetos de melhoria da 
gestão e da inovação tecnológica das empresas do 
setor; a luta, junto  com a Fieb, para que o governo 
implemente o Programa de Verticalização da Ca-
deia Construtiva; a construção de nossa sede para 
ofertar um espaço mais adequado aos nossos asso-
ciados e colaboradores; a prevenção aos acidentes 
de trabalho, cujos índices não podem continuar no 
patamar atual e a qualificação profissional. 

Então, qualificação profissional continua 
sendo um dos grandes entraves para o cresci-
mento do mercado? Qual será o foco de ação 
do Sindicato neste sentido? 

A demanda por mão de obra qualificada conti-
nua alta, exigindo do empresariado e do governo 
atenção especial. Em 2011, o SINDUSCON-BA 
desenvolveu, com o Sistema Fieb, Sesi e Senai, 
programas de qualificação profissional e de promoção 
à saúde e segurança, outro ponto importante para 
a produtividade. Para o próximo ano, continuaremos 
este trabalho com novos programas de qualificação 
e implementação de capacitação profissional com 
auxílio de tecnologias digitais – serão produzidos 
54 vídeos de 20 minutos, além de material teórico 
para aulas. 

Carlos Alberto Vieira Lima, 
presidente para o biênio 2011-2013
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A posse dos conselhos Diretor e Fiscal do 
SINDUSCON-BA, assim como dos delegados repre-
sentantes junto à FIEB (Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia), para o biênio 2011-2013, foi 
bastante concorrida. O evento foi realizado no dia 
13 de dezembro, na sede da FIEB, e teve a sua mesa 
de abertura composta por Carlos Alberto Vieira 
Lima, presidente reeleito do SINDUSCON-BA; 
Reinaldo Sampaio, vice-presidente da FIEB; James 
Correia, secretário da Indústria, Comércio e Mine-
ração; Vivaldo Neto, superintendente regional em 
exercício da Caixa Econômica Federal, Nilson Sarti, 
presidente da ADEMI-BA (Associação de Dirigen-
tes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia); 
Marcos Fonseca, presidente da Associação Comer-
cial da Bahia (ACB); Antoine Tawil, presidente em 
exercício do Fórum Empresarial e Carlos Martins, 
secretário da Fazenda.

A cerimônia foi presidida por Vicente Mattos, 
presidente do Conselho Consultivo do SINDUSCON-
-BA e representante da CBIC (Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção). Ele saudou os novos 
conselheiros e destacou a importância de manter 
um diálogo permanente com órgãos públicos e 
parceiros. “Gostaria de parabenizar os empossa-
dos e Vieira Lima, que teve a sua gestão acolhida 
pela representatividade alcançada. Apesar desse 
momento nebuloso, a construção civil continua a 
crescer e é fundamental que mantenhamos a inter-
locução estabelecida com os diversos poderes a fim 
de solucionar os problemas que afligem o setor”, 
explica. 

Vieira Lima destacou a importância do apoio 
da família para o longo tempo de dedicação que 
tem dado ao SINDUSCON-BA e agradeceu ao ex-
-vice-presidente, Carlos Marden, pela contribuição 

SINDUSCON-BA empossa 
conselheiros para biênio 2011-2013

Novos empossados

Mesa de abertura
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em sua primeira gestão. “O diretor Carlos Henrique 
Passos assume esta função com toda a experiência 
acumulada durante a sua carreira”, ressaltou. Além 
do Termo de Posse, o presidente assinou um convênio 
com a Gerdau a fim de desenvolver o Programa 
Aprimorar Construção Civil, que vai oferecer cursos 
voltados para a qualificação da mão-de-obra e para 
o aperfeiçoamento de profissionais que atuam na 
construção civil. 

Fechando a cerimônia, o secretário James Correia 
ressaltou a importância da relação estabelecida 
entre o Governo do Estado e o SINDUSCON-BA . 
“Nesse momento, gostaria de parabenizar o tra-
balho desenvolvido por Vieira e comemorar a sua 
reeleição. Nos últimos anos, o bom relacionamento 
com o setor da construção gerou ganhos significativos, 
vitórias que comprovam como é possível gerar lucro 
e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios para a 
população. E é neste caminho que o Estado deseja 
seguir”. Além disso, Correia lembrou que o mer-
cado imobiliário da Bahia é um dos destaques do 
Brasil e que a construção civil é fundamental para o 
equilíbrio da economia do país.

Boas vindas a 2012 – Após a posse, um coquetel 
reuniu os presentes em clima de confraternização 
de fim de ano.  Geraldo Celso de Menezes, atual 
diretor de Desenvolvimento do Mercado, destacou 
o preço justo e a qualificação profissional como 
objetivos prioritários para a entidade no ano que 
se aproxima. “Atualmente, está claro que o próprio 
empresário deve realizar ações de capacitação de 
mão-de-obra e uma das metas é promover ações 
que incentivem às associadas neste sentido. Além 
disso, é preciso buscar a promoção do preço justo, 
para que o setor se convença de que obras menores 
não possuem, necessariamente, baixo custo”, afirma. 

Para o diretor de Desenvolvimento Tecnológico, 
Marcos Galindo, três focos serão prioritários em 2012: 
busca de inovação tecnológica para aumento da 
produtividade, sustentabilidade na construção através 
da implantação de indicadores ambientais nos canteiros 
de obra e ampla divulgação da Norma de Desempe-
nho, que entra em vigor em 2013. Já Rosemary Moura, 
secretária do Sindicato, comemora a construção da 
nova sede. “Estamos ansiosos para ver a obra começar 
e o novo prédio ganhar vida”, afirma ela.

SINDUSCON e Gerdau celebram parceria

Coquetel de confraternização

Novos empossados

Cerimônia de posse
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Nos dias 3 e 4 de dezembro, o SINDUSCON-BA, junto com o SESI, 
realizou a 5ª edição da Olimpíada da Construção, no SESI Simões Filho. 
O tema deste ano foi Construindo o Cidadão Através do Esporte e os 
participantes concorreram em 17 modalidades. A Pampulha Engenharia 
ficou em primeiro lugar com 26 medalhas de ouro, 20 de prata e 19 de 
bronze, seguida da Sertenge com 09 medalhas de ouro, 13 de prata e 11 

de bronze. Em terceiro lugar a empresa Kubo, que obteve 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. 
Participaram 1.613 pessoas, de 35 empresas, como o eletricista e atleta Carlos Alberto Barbosa do Santos, 
de 63 anos, que leu o Juramento do Atleta durante a cerimônia de abertura. “O esporte só me trouxe 
alegria. Treino mais ou menos uma hora todos os dias, isso faz bem para a mente, me deixa alegre e em 
forma e ainda faço amizades”, comentou. 

“Valorizar o nosso trabalhador, investir em saúde e qualidade de vida e de trabalho é uma questão 
estratégica para o Sindicato. “Para o próximo ano, nossa meta é aumentar a participação do empresariado 
neste evento”, comenta o presidente do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira Lima, participante e vencedor 
pela quinta vez da disputa no Gamão. Vieira Lima destacou ainda a importância dos trabalhadores do 
setor. “Eles são responsáveis pela construção de avenidas, escolas e hospitais e fazem isso com grande es-
pírito de equipe. Da mesma forma que constroem este país, a cada ano dão corpo a este evento” concluiu. 

As disputas foram mistas na sinuca, totó, xadrez, gamão, damas, dominó, vôlei, tênis de quadra, 
natação de praia, atletismo e tênis de mesa. Somente feminina no baleado 
e somente masculina no futebol de areia, futsal, futebol 7 master, futebol 
de campo, cabo de guerra e braço de ferro. O diretor da Kubo, Luiz Carlos 
Carvalho, participou pela terceira vez da competição de tênis e comentou 
que a empresa trouxe trabalhadores de cidades do interior da Bahia, que 
valorizam o evento pela oportunidade de competir e praticar esportes, além 
de ser um motivo de brincadeira nas obras. 

As mulheres marcaram sua presença na Olimpíada em várias modalidades 
entre as quais o baleado, na qual a Relações Institucionais da Pampulha 
Engenharia, Marília Moura de 
24 anos, participou. “Este é um 
momento de integração dos tra-
balhadores de várias obras e de 
outras empresas”, acredita. Como 
aconteceu em outras edições, as 
torcidas organizadas trazidas pelas 
empresas para animar os atletas 
deram um colorido especial ao 
evento.

Olimpíada da Construção 
reuniu 1.613 atletas

Atletas da construção
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Festa de premiação contempla três empresas

Trabalhadores discutem sobre liderança

Sertenge S/A, Pampulha Engenharia e Mills Estrutura e Serviços de Engenharia foram os destaques 
da 5ª edição do Prêmio Excelência na Construção Bahia, cuja festa de premiação aconteceu no dia 17 de 
novembro. O Prêmio, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, ABCP (Associação Brasileira de Cimento 
Portland) e Gerdau, visa criar um ambiente de reconhecimento aos esforços empreendidos para fomentar 
a qualidade da gestão das organizações ligadas ao setor da construção, seguindo padrões de excelência, 
além de disseminar as boas práticas e avaliar seus resultados.

“Um dos objetivos desta premiação é promover uma mudança de cultura no setor e este é o momento 
para as empresas adotarem novas práticas de gestão para melhorar sua competitividade”, explica o presidente 
do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira Lima. Nesta premiação, as empresas não competem entre si e 
são classificadas de acordo com o próprio desempenho nas categorias Ouro, Prata ou Bronze. 

Segundo Pedro Pessoa, gerente de Desenvolvimento da Sertenge(Prata), a possibilidade de fazer uma 
auto-avaliação da empresa e a correção sistêmica de possíveis erros são conquistas de quem participa do 
Prêmio. São avaliados critérios como liderança, clientes, estratégias e planos, sociedade, informações e 
conhecimentos, processo, pessoas e resultados.  “Estamos sendo avaliados cotidianamente pela sociedade, 
por entidades de classe e pelos clientes, por isso vemos nesta premiação uma oportunidade de melhorar 
nossa gestão, além de ser um compromisso com nossos funcionários e clientes”, disse Adyval Sodré Filho, 
superintendente da Mills(Bronze). Para Oldgard de Freitas, diretor da Pampulha (Bronze), participar da 
premiação, além de ser uma importante ferramenta de melhoria de gestão, é um diferencial de marketing 
e uma vantagem competitiva.

O Papel da Liderança na Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho foi o tema da 5ª edição do 
Encontro de Mestres, Encarregados e Técnicos, realizado no dia 19 de novembro, no SESI Itapagipe. A 
atividade contou com palestra do engenheiro José Carlos de Arruda Sampaio, que falou sobre aspectos 
da relação do líder com o ambiente organizacional e a sua contribuição para a produtividade dos colabo-
radores. 

Através da palestra, os participantes puderam entender melhor quais as características que definem 
uma boa liderança e qual a influência que os líderes exercem na equipe. “Esses profissionais são de extrema 
importância para o canteiro de obras, pois eles têm a capacidade de utilizar a argumentação e a persuasão 
para orientar o desenvolvimento das atividades e a tomada de decisões. Essas são as características essen-
ciais de um verdadeiro líder“, afirma. 

O Encontro foi patrocinado pelas empresas Sertenge S/A, Gráfico Empreendimentos, SPE Cabula, 
Vertical, Isorel,Tenace, Consórcio AG-Tech, Consórcio Galvão Alusa Tomé, Odebrecht Realizações, Kubo 
Engenharia, Construtora Segura e Paraguaçu Engenharia.

Evento de Premiação Prata para Sertenge Bronze para Pampulha e Mills



Que em 2012 sonhos antigos possam
ser realizados e novos sonhos

surjam para enriquecer nossas vidas!

Perspectiva da futura sede do SINDUSCON-BA

Boas Festas!


