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Local: FIERGS – Porto Alegre – RS
Site: www.feiraconstrusul.com.br/construsul
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Data: 15 a 18 de agosto
Local: Centro de Convenções e Exposições Albana Franco – Campo Grande – MS
Site: www.anicer.com.br

FENASAN XXIII – feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente
Data: 06 a 08 de agosto
Local: Pavilhão Branco – Expor Center Norte- SP
Site: www.fenasan.com.br

Sustentabilidade é um tema recorrente na atuali-
dade e esteve ainda mais em destaque por conta da 
Rio + 20. Já ficou claro que o grande desafio é aplicar 
o conceito e na construção civil não é diferente.  O 
setor é grande responsável pelo consumo de recur-
sos naturais, emissão de CO2 e geração de resíduos 
e deve ficar atento a formas de reduzir este impacto. 

A nova sede do SINDUSCON, cujas obras já fo-
ram iniciadas, foi planejada para seguir estas dire-
trizes e impactar positivamente o setor, tornando-se 
um símbolo dos valores e práticas que a entidade 
almeja divulgar.   Para ser sustentável, um empreen-
dimento deve seguir alguns parâmetros básicos: ser 
ecologicamente correto, economicamente viável, 
socialmente justo e culturalmente aceito.  Esta ideia, 
de se criar um edifício-conceito, está aberta para ser 
abraçada por associados e fornecedores que com-
partilhem da vontade de ver a construção civil baia-
na engajada com a sustentabilidade. 

Por isto, outro papel importante que caberá a 
nova sede é de ser um case de construção susten-
tável. Do projeto à construção, todo o processo re-
sultará em um acervo para consulta de profissionais 
e estudantes do setor. É desta forma que esperamos 
que o espaço sirva, também, para troca de experi-
ências e de novos conhecimentos. Com certeza, a 
nova sede é o presente do SINDUSCON-BA para a 
comunidade no ano em que completa 60 anos.

Carlos Alberto Vieira Lima 
Presidente
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Preocupados com o número de acidentes com vítimas que ocorrem na construção civil e na 
indústria em geral, o SINDUSCON-BA e o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) 
lançaram o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho - Trabalho Seguro, que 
pretende contribuir para a criação de uma cultura de prevenção de acidentes, a partir da educação 
e da conscientização de trabalhadores e de empregadores.

 
O lançamento aconteceu em maio, na Fieb, e contou com a participação do presidente do 

SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira Lima, da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, De-
sembargadora Vânia Chaves, e do diretor de Relações Institucionais do Sinduscon-Ba e vice-pre-
sidente da Fieb, Vicente Mattos, entre outros.

 
Na ocasião, Vieira Lima destacou que “toda ação em prol da saúde e segurança no trabalho 

deve ser feita tendo em vista uma mudança cultural” e apresentou os programas estruturantes de 
qualificação do trabalhador, promovidos há 10 anos pelo SINDUSCON-BA. Ele destacou também 
a importância de estender o foco para a conscientização do uso dos equipamentos de proteção 
coletiva, que funcionam como barreiras entre o perigo e os trabalhadores. 

Desenvolvida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), o Programa tem à frente, na Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho - 5ª região. 
Além do SINDUSCON-BA e da Fieb, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, 
o Ministério Público do Trabalho na Bahia e a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho 
da 5ª região (Amatra5) também apóiam a iniciativa.

Proteção coletiva em pauta - A redução de acidentes na construção civil não pode estar focada 
somente na conscientização para o uso do EPI´s (Equipamento de Proteção Individual). O uso dos 
equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) é de grande importância, pois não se deve colocar 
toda a responsabilidade de segurança sob os trabalhadores, que são mais propensos a cometer 
erros por pressão do trabalho ou mesmo por desconhecimento.

É com essa finalidade que o Sistema de Proteção Coletiva é instalado na Indústria da Constru-
ção. A intenção é eliminar ou reduzir o perigo em sua fonte geradora e não depender da sensibili-
dade e responsabilidade individual dos trabalhadores, o que acaba tornando esses equipamentos 
e técnicas mais seguras do que os Equipamentos de Proteção Individual.

Com a intenção de mostrar a importância do uso do SPC o SESI, em parceria com o SINDUS-
CON – BA e a UFBA, está desenvolvendo programas seguindo a orientação de uso e utilização dos 
Sistemas de Proteção Coletivas. O Vídeo 100% é uma série com 100 vídeos educativos, além de 
PST- Programa de Sensibilização e Treinamento, Treinamentos Admissionais e Periódicos, DPQ – 
Diagnóstico de Prevenção de Quedas, dentre outros.

Campanha reúne empresários

Mesa de abertura do evento
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Bahia ganha “edifício-conceito” 
em sustentabilidade
Em 2012, ano em que o SINDUSCON-BA 

completa 60 anos, surge também um novo 
marco para a construção civil baiana. Com 
obras iniciadas, o projeto da nova sede do 
sindicato foi elaborado para refletir o engaja-
mento do setor com o crescimento sustentá-
vel e aliar modernidade, localização e amplitu-
de à crescente preocupação do mercado com 
a preservação dos recursos naturais, que vem 
sendo incentivada pela adoção de medidas 
capazes de diminuir os impactos causados ao 
meio ambiente e à saúde humana. 

Marcos Galindo, diretor de materiais e 
tecnologia do SINDUSCON-BA e membro da 
comissão de acompanhamento de obra da 
nova sede, afirma que “um dos objetivos é 
se tornar vitrine para as construtoras, no que 
diz respeito à aplicação prática dos conceitos 
de sustentabilidade na construção de edifica-
ções, e também para os parceiros e fornece-
dores, que vão poder expor os seus materiais, 
sistemas e tecnologias”. A opinião é compar-
tilhada por Thales de Azevedo, engenheiro da 
Prodenge - Engenharia de Instalações - que 
também participa da comissão, formada por 
membros da diretoria e do conselho de admi-
nistração do sindicato.

Conforme Azevedo, o momento é de so-
mar conhecimentos e experiências para cons-
truir um modelo exemplar, que faça da nova 
unidade um edifício-conceito. “Devemos lem-
brar que este projeto está aberto à colabora-
ção de todos os associados do SINDUSCON-

-BA, de modo a obtermos o melhor para a 
comunidade da construção civil. Esta ideia 
tem levado vários fabricantes de materiais 
a disponibilizarem os seus produtos gratui-
tamente, a fim de associar as suas empre-
sas à iniciativa, o que é muito bem vindo”, 
destaca.

Outro fator que tem despertado curiosi-
dade é o empenho da equipe responsável 
pelo projeto em conquistar a certificação 
AQUA (Alta Qualidade Ambiental), primeiro 
referencial técnico brasileiro para constru-
ções sustentáveis. Para isso, o engenheiro 
Eliomar Mattos, responsável pela constru-
ção da nova sede, afirma que estão sendo 
adotados materiais e equipamentos que 
reduzem o consumo dos recursos natu-
rais. “O prédio utilizará vidro solar de alto 
desempenho; Iluminação LED e com célu-
las fotovoltaicas; ar condicionado de alta 
potência; telhado verde no pavimento de 
cobertura com captação de água da chuva, 
promovendo o conforto térmico com con-
sequente  redução do consumo de energia 
e uso de dispositivos de redução de consu-
mo de água”, exemplifica.

A certificação AQUA é concedida em 
cada uma das três fases do processo de 
produção de um empreendimento – progra-
ma, concepção e realização, mediante uma 
auditoria presencial, na qual são confronta-
das as soluções de projeto face ao nível de 
desempenho almejado pelo empreendedor. 
Nos dias 13 e 14 de junho foram realizadas 
as auditorias da primeira fase, com a Funda-
ção Vanzolini, para verificar se as proposi-
ções de projeto do empreendimento estão 
atendendo aos critérios exigidos. Com sete 
categorias em nível de excelência, cinco 
em nível superior e duas de nível bom, o 
empreendimento garantiu a certificação da 
primeira fase do processo.

“Uma edificação sustentável 
é aquela que busca  integrar 

harmoniosamente, num projeto 
global, estética, conforto e 

qualidade de vida”
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Para Ana Rocha, sócia-diretora da empresa de consultoria Proactive, todas estas inicia-
tivas fazem da nova sede do SINDUSCON-BA uma referência em sustentabilidade. “Uma 
edificação sustentável é aquela que busca  integrar harmoniosamente, num projeto global, 
estética, conforto e qualidade de vida, com o mínimo de impacto no meio ambiente. Estes 
objetivos estão presentes neste projeto graças ao respeito às condições do entorno, ao uso correto 
dos materiais de construção,  ao trabalho multidisciplinar de uma equipe de especialistas e ao res-
peito ao usuário e ao meio ambiente”, justifica. 

Além de investir em sustentabilidade, o projeto da nova sede do SINDUSCON-BA tem como 
meta oferecer um ambiente confortável e funcional para associados e parceiros.  “A nossa uni-
dade precisa ser um espaço de encontro e troca de experiências para as empresas do setor. Por 
isso, se tornou essencial ampliar os espaços e oferecer uma estrutura completa, que possibilite 
a realização de reuniões, assim como eventos, de todos os elos da cadeia produtiva”, explica 
Carlos Alberto Vieira Lima, presidente do SINDUSCON-BA.

Para traduzir esta busca, os 2.750m2 de área construída foram pensados minuciosamente, com 
base nos pontos positivos e negativos encontrados a partir da análise da sede antiga. Paulo 
Cunha, arquiteto responsável pelo projeto, conta que o prédio terá dois pavimentos de garagem, 
característica que resolve o problema de falta de vagas, vivido anteriormente. “Além de terraço 
na cobertura para eventos ao ar livre e estacionamento amplo, cada pavimento terá um salão 
único e instalações sanitárias individuais. O acesso principal será feito por escada e dois eleva-
dores, com plataforma de deslocamento para portadores de necessidades especiais do nível da 
rua até o térreo”, completa.

Todas estas vantagens estão reunidas em um espaço que inova também na estética. Para um 
design mais moderno, arquitetos e engenheiros aceitaram o desafio de agregar novos materiais, 
sistemas e métodos construtivos ao projeto. Ainda demonstrando preocupação com a susten-
tabilidade os materiais que serão utilizados na fachada estão sendo analisados para garantir a 
eficiência energética no interior do empreendimento.

Conforto e modernidade 

Perspectiva da nova sede
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A novidade é vista como uma forma diferen-
te de enxergar não somente a produção, mas o 
negócio, já que envolve  também o desenvol-
vimento de produtos, o relacionamento com 
fornecedores, as vendas e a gestão de pessoas. 
“Construção Enxuta não se refere apenas às ati-
vidades desenvolvidas no canteiro de obras. Ela 
é uma nova forma de pensar que exige o envol-
vimento de todos os setores da empresa e tam-
bém da cadeia. Apenas desta forma é que se 
consegue estabelecer um crescimento contínuo 
e uma racionalização eficiente dos recursos”, 
explica Dayana Costa, coordenadora do Grupo 
de Pesquisa e Extensão em Gestão e Tecnologia 
das Construções, desenvolvido  pela Universi-
dade Federal da Bahia (Ufba).

Todas estas vantagens, aliadas à possibilida-
de de estabilizar o ritmo de produção da obra, 
assim como o seu efetivo controle, vem gerando 
uma grande procura do mercado pela técnica, 
que já apresenta resultados efetivos na Bahia. 
Na Odebrecht Realizações (OR), alguns proce-
dimentos e soluções vem sendo incorporados 
aos empreendimentos. “As fachadas em alumí-
nio composto nas obras do Boulevard Side e do 
Hangar são um exemplo da busca pela melhor 
prática, já que reduzem o prazo e o número de 
etapas do processo de execução, com menos 
mão de obra e mais fontes renováveis”, destaca 
André Basto, diretor de construção da OR.

Para a Civil Construtora, a procura por ferra-
mentas que contribuem para a preservação do 

Construção Enxuta diminui desperdícios 
Propor uma melhor organização do processo construtivo através da eliminação de resíduos 

e redução das atividades de fluxo (transporte, estocagem, inspeção),  que não agregam valor ao 
cliente. Este é o objetivo da Construção Enxuta, novo conceito que vem sendo usado pelo Interna-
tional Group for Lean Construction (IGLC) - rede de profissionais e pesquisadores de arquitetura, 
engenharia e construção fundada em 1993 - para fazer referência à aplicação de táticas do sistema 
de Produção Enxuta no setor da construção civil.

meio ambiente também é constante.  “A Ci-
vil sempre buscou novos materiais e técnicas 
que pudessem oferecer mais qualidade ao 
produto final e, ao mesmo tempo, diminuir os 
prejuízos ao meio ambiente. No Civil Towers, 
alteramos o projeto para reduzir a perda da 
matéria prima, assim como as etapas que não 
agregam valor ao produto, viabilizamos as fa-
chadas unitizadas, assim como as formas de 
plástico e alumínio, que oferecem um índice 
altíssimo de reaproveitamento”, exemplifica 
Rafael Valente, sócio da empresa.  

Programa de Consultoria - Atentos à este 
cenário, o SINDUSCON-BA, em parceria com 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial na Bahia, está promovendo o Programa 
de Consultoria em Construção Enxuta, que 
tem como meta implantar a filosofia da Lean 
Construction nos canteiros de obras através 
da utilização de princípios e ferramentas da 
mentalidade enxuta. 

A iniciativa foi lançada em abril através 
do Workshop Construção Enxuta, que con-
tou com palestra do professor Carlos Torres, 
da UFRGS, sobre o “Processo do Sistema de 
Produção”. Além disso, Marcos Vasconcelos 
Novaes, da CRolim Engenharia (CE), falou ex-
periência da sua empresa com a Construção 
Enxuta, novidade responsável por reduzir o 
custo direto de produção em 5%  e aumentar 
o lucro em 25%. 

Civil Towers
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Curso para Inovação 

Feirão da Caixa movimenta negócios na Bahia

Em Parceria com o IEL, Apoio da FAPESB, UFBA e 
SENAI-BA, o SINDUSCON-BA iniciou, em maio,  o curso 
de Extensão em Gestão da Inovação na Construção Civil. 
Com a participação de 26 pessoas entre eles, empreen-
dedores, gestores de obras, professores e consultores, já 
foram realizados três módulos do curso. Com caráter pilo-
to, a intenção é que posteriormente ele possa ser utilizado 
pelo Programa de Inovação Tecnológica da CBIC, em nível 
nacional.

No primeiro módulo o professor Dr. José de Paula Bar-
ros Neto, introduziu o tema Inovação focada ao setor da 
construção.  No segundo, a professora Dra. Patricia Fazen-
da apresentou inovações organizacionais, principalmente 
relacionadas à construção enxuta, gestão de projetos, cus-
tomização em massa e uso de BIM. E, no terceiro,  a pro-
fessora Dra. Mércia Maria Semensato Bottura de Barros, 
focou a discussão em Inovações de Produtos e Processos 
na construção.

Nos próximos módulos, até 14 de setembro, serão dis-
cutidos os temas de gestão da inovação na construção 
civil, além de Liderança e Empreendedorismo. O último 
módulo envolve o estudo técnico e econômico para a im-
plantação na construção.

Reunir os principais agentes do setor da construção para facilitar a realização do sonho da casa 
próprio é o objetivo do Feirão da Caixa, que teve a sua 8ª edição realizada entre 04 e 06 de maio, 
no Centro de Convenções de Salvador. Em 2012, o evento superou as expectativas e rendeu mais de 
R$ 400 milhões, sendo que 60% dos negócios fechados foram de unidades já construídas. No total, 
foram cerca de 30 mil visitantes.

Presente na cerimônia de abertura da feira, o presidente do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto 
Vieira Lima,  destacou a importância do maior evento do setor imobiliário do Brasil para o estado. 
“Reconhecemos a importância da Caixa para alavancar o desenvolvimento da Bahia e entendemos 
que este é um momento fundamental para o setor da construção, porque permite a união entre 
empresários e o banco, bem como a  integração de todas as forças da cadeia”. Em seu estande, o 
SINDUSCON-BA estreou a marca comemorativa dos 60 anos da entidade, celebrados em 2012.

Pensar e criar novas ideias, além 
de debater questões urgentes que 
afetam a política governamental e 
o setor da construção. Este é o ob-
jetivo da Ecobuilding, maior feira de 
construção sustentável do mundo. 
Em 2012, o SINDUSCON-BA, investi-
gou o evento em londres e compar-
tilhou experiências com empresas 
do mundo todo. 

O presidente da entidade, Carlos 
Alberto Vieira Lima, e os diretores 
Carlos Marden (Indústria Imobili-
ária), Marcos Galindo (Materiais e 
Tecnologia) e Vicente Mattos (Re-
lações Institucionais) integraram a 
missão técnica da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção (CBIC). A 
pauta, além da participação no even-
to, incluía a visita a organizações bri-
tânicas do setor da construção, e a 
discussão da  implantação de um 
parque de inovação tecnológica em 
Brasília.

Missão técnica 
Ecobuilding 2012

8a Edição do Feirão da Caixa
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Este ano, o maior encontro empresarial e político da Indústria da Construção no país ocorreu de 27 
a 29 de junho, na cidade de Belo Horizonte. Cerca de dois mil empresários, profissionais, lideranças 
sindicais, representantes de diferentes órgãos do Poder Público e estudantes participaram do 84º En-
contro Nacional da Indústria da Construção (ENIC). 

Entre os presentes estavam o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, representando a presidenta 
Dilma Roussef, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, 
a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, o presidente da Caixa Econômica 
Federal, Jorge Hereda e o ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso.

O evento foi dividido em painéis na parte da manhã e comissões técnicas que se reuniam na parte 
da tarde para tratar dos mais variados temas do  setor, como inovação tecnológica, sustentabilidade, 
qualificação profissional, relações de trabalho, saúde e segurança do trabalho, qualidade, produtivi-
dade, parcerias público-privadas, responsabilidade social, obras públicas, financiamento imobiliário 
e questões relacionadas às cidades, como mobilidade urbana.

Durante o evento, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Paulo 
Safady Simão cobrou uma maior agilidade do governo no investimento. Segundo ele, de todas as 
metas estipuladas para o Ministério dos Transportes, menos de 20% foram atingidas depois de já 
completados cinco meses. Ele ressaltou que além do cumprimento das metas descritas no orçamento 
é preciso também elevar a proporção de investimento em relação ao PIB

Outro momento importante do 84° ENIC foi a explanação do sociólogo e ex-presidente da Re-
pública Fernando Henrique Cardoso, ele abriu o primeiro dia de painéis do encontro.  Durante a 
sua apresentação, o estadista fez uma contextualização da evolução econômica e política brasileira, 
analisou o cenário macroeconômico mundial e o papel dos empresários brasileiros neste ambiente de 
crise. “O empresário sabe que se não investir agora, no momento ruim, quando o momento for bom 
ele vai perder espaço”, afirmou. 

Uma discussão importante foi sobre a transparência nas relações entre imobiliárias e consumidor; 
imobiliárias e corretores, e incorporadoras e imobiliárias. A Comissão da Indústria Imobiliária (CII)  
votou por unanimidade a criação de um Grupo de Trabalho que discutirá o assunto de forma mais 
complexa levando em consideração a realidade de cada estado da federação. Carlos Henrique Passos, 
vice-presidente do SINDUSCON-BA, apresentou a realidade do mercado da Bahia e destacou a impor-
tância em considerar a segurança jurídica de incorporadoras, imobiliárias, corretores e do consumidor, 
ao definir a forma do pagamento e cobrança das comissões de vendas de lançamentos imobiliários.

ENIC aborda temas importantes 
para a Construção Civil no Brasil




