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Em abril, o SINDUSCON-BA completa 60 anos de exis-
tência. Os 73 sócios iniciais, conquistados em apenas 4 
dias de fundação, mostraram o quanto o mercado preci-
sava de uma entidade representativa de seus interesses. 

Hoje, contamos com mais de 200 associados e 
temos motivos concretos para ter orgulho desta traje-
tória. A construção civil responde por cerca de 10% do 
PIB estadual. O setor é um grande gerador de empregos 
na Bahia, responsável por investimentos em qualifi-
cação profissional e melhoria tecnológica. Contribui, 
também, para oferecer uma melhor qualidade de vida 
à população através da construção de estradas, 
pontes, viadutos, escolas, hospitais, usinas,indústrias, 
hotéis, residências e habitação de interesse social. 

Comemorar estas conquistas e registrar a história do 
SINDUSCON-BA será uma das metas para 2012. Para 
marcar a data, diversas ações estão sendo programadas. 
Uma das principais é a assinatura do convênio com 
a Caixa Econômica Federal para o financiamento da 
construção da nova sede da entidade. Este é um sonho 
antigo e uma prioridade de nossa gestão para o 
período 2011-2013. 

É claro que todo aniversário também traz à tona o 
futuro. O que vem pela frente para os próximos anos? 
Quais serão os nossos maiores desafios? Acredito que 
seja a melhoria da competitividade e produtividade das 
empresas a partir do uso de novas tecnologias e materiais 
e da adoção de uma gestão focada em planejamento e 
práticas sustentáveis. Com esta visão, alcançaremos mais 
20, 60, 100 anos... deixando para a geração futura um 
legado sólido de trabalho e desenvolvimento.

Carlos Alberto Vieira Lima
Presidente



Em 2012, a parceria entre o SINDUSCON-BA e o 
Sistema Fieb/Senai vai continuar oferecendo oportu-
nidades de qualificação profissional e de inovação 
tecnológica para as empresas do setor da construção 
civil. Em 2011 foram qualificados, gratuitamente, 
aproximadamente 1200 operários, entre pedreiros, 
carpinteiros, armadores e pintores. Para este ano, 
são 1400 vagas para pessoas de baixa renda, desem-
pregadas, com mais de 18 anos e que estudaram, 
pelo menos até o 4º ano do ensino fundamental. As 
quatro primeiras turmas já começaram com cursos 
de pedreiro e pintor. As inscrições podem ser feitas 
no Senai - Unidade Dendezeiros (3534-8090).

O grande destaque em qualificação será o 
Programa Construindo o Conhecimento, financiado 
pelo Departamento Nacional do Senai, que prevê a 
realização de cursos de pedreiro, carpinteiro e arma-
dor com vídeo aulas e livros didáticos especialmente 
desenvolvidos. Os cursos poderão ser realizados 
nos próprios canteiros de obras com o apoio de 
monitores de treinamento. Este projeto, de âmbito 
nacional, nasceu de uma demanda do SINDUSCON-
-BA e foi abraçado pelo Senai-BA. Os pilotos dos 
cursos começam ainda este ano, aqui em Salvador. 
Outra ação neste sentido é o Programa Aprimorar, 
realizado em parceria com a Gerdau, que em 2012 
pretende formar armadores e supervisores de serviços 
de armação.

Inovação tecnológica - No âmbito do PIT (Pro-
grama de Inovação Tecnológica da CBIC), são três 
os projetos em conjunto. Em abril começa o Curso 
de Gestão da Inovação em Empresas de Construção. 

“A novidade busca capacitar empresas do setor de 
construção civil para uma maior efetividade na utili-
zação de novos materiais e equipamentos, além da 
implementação de processos e práticas de gestão 
inovadoras”, destaca Tatiana Almeida, responsável 
pela área da construção civil do Senai. 

Os outros projetos são a Escola Móvel para 
Inovação na Construção Civil, que engloba a estru-
turação de três Unidades Móveis para levar cursos 
de aperfeiçoamento aos canteiros de obra da Bahia, 
Ceará e Rondônia e os Seminários Tecnológicos da 
Construção Civil e de Inovação na Construção, rea-
lizados anualmente durante a Feira Construir Bahia. 

A fim de contribuir para o aumento da compe-
titividade no mercado, estão sendo desenvolvidas 
novas consultorias em Construção Sustentável, o 
que amplia as ações já implantadas na área de 
gestão de resíduos da construção, e em Lean Cons-
truction (Construção Enxuta). O Programa de 
Construção Enxuta deverá beneficiar um grupo 
piloto composto por oito construtoras baianas a 
partir de março.
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Parcerias seguem firmes

Negociação salarial
O Sindicato da Indústria da Construção da Bahia 

(Sinduscon-BA) e o Sindicato dos Trabalhadores da 
Construção Civil fecharam acordo da negociação 
salarial em março. O reajuste da categoria ficou 
definido em 8% retroativo a partir de 1º de janeiro, 
data-base dos operários. A negociação foi media-
da pela Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (SRTE).

O acordo, aprovado pela assembléia dos dois 
sindicatos, prevê ainda mais 1% de aumento, a 
partir de julho, para os pisos de operário qualificado, 

servente prático e servente comum, calculado sobre 
janeiro de 2011, totalizando 9% de reajuste para 
estes profissionais.

Ficou definido ainda que o valor da cesta básica 
comum permanecerá em R$ 60, 57 e que a cesta 
especial será reajustada, a partir de março, para R$ 
90,00. As demais cláusulas econômicas serão rea-
justadas em 8%. As diferenças relativas ao acordo 
serão pagas na folha de março deste ano. As outras 
cláusulas da Convenção Coletiva permaneceram 
inalteradas. 

Escolas móveis
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Em 2012, a Diretoria de Materiais e Tecnologia estará voltada para a conscientização 
das empresas do setor da construção habitacional sobre a importância de adequar os seus 
projetos e empreendimentos à nova Norma de Desempenho NBR 15575, que terá a sua 
exigibilidade em vigor a partir de março de 2013. O papel do SINDUSCON-BA será de dissemi-
nar o conhecimento sobre as novas regras, assim como os procedimentos necessários para 
atendê-las. Além disso, pretendemos desenvolver ações que contribuam para a introdução 
de novos materiais e tecnologias na construção civil da Bahia, assim como a utilização de 
sistemas construtivos inovadores.

Marcos Galindo - Diretor de Materiais e Tecnologia

Embora o cenário para os próximos anos se apresente otimista, é muito tênue a linha que 
separa o êxito do insucesso na execução de obras públicas e projetos habitacionais, devi-
do, quase sempre, a adoção, pelo setor contratante, de baixos preços em seus orçamentos 
referenciais. De seu lado, o empresário da construção vem investindo no desenvolvimento 
de ferramentas eficazes de gestão, inovação tecnológica e qualificação da mão de obra. Do 
outro, cabe ao contratante como importante ator desta transformação por que atravessa a 
indústria da construção, licitar projetos bem elaborados e contratar obras remuneradas com 
preços justos, resultando - empreendimentos duráveis, sustentáveis e com bons níveis de 
qualidade. Esta é uma das bandeiras que continuará sendo defendida pelo SINDUSCON-BA, 
visando a continuidade das empresas do setor, que contribui significativamente para a gera-
ção de emprego e renda,assim como para o fortalecimento da economia do país.

Geraldo Celso de Menezes - Diretor de Desenvolvimento do Mercado

O SINDUSCON-BA atua como representante e facilitador para as empresas associadas no 
diálogo com os agentes envolvidos no Programa Minha Casa, Minha Vida, como: Estado, 
concessionárias, prefeituras, Caixa e Banco do Brasil, contribuindo para que os empreendi-
mentos possam ter maior agilidade nas análises e aprovações. Como os atuais limites não tem 
atendido as necessidades de custos, outra missão de grande importância é na interlocução 
com a CBIC e Governo Federal na apresentação de sugestões e de melhorias de preços que 
possam impactar na viabilização dos empreendimentos. 

Carlos Henrique Passos - Vice-Presidente

A diretoria de Relações Trabalhistas juntamente com nosso colaborador João Batista, 
nosso consultor Carlos Pessoa e a assessoria jurídica liderada por Dr. Waldemiro Lins estará 
empenhada em conseguir o melhor resultado possível na relação trabalho/emprego nas 
negociações das diversas bases no ano de 2012. Para tanto, contamos com a colaboração 
e união de todos os associados na formulação de propostas que venham a enriquecer o 
processo de negociação.

Rogélio Peleteiro - Diretor de Relações Trabalhistas

Para 2012, a perspectiva da indústria da construção imobiliária no segmento das incorpo-
rações ditas “de mercado”, tanto de imóveis residenciais como comerciais, é de estabilização 
mercadológica. Isso em função do forte crescimento dos lançamentos em 2010, que já sofreram 
um grande refluxo de comercializações em 2011 e caminham para um desempenho mais 
equilibrado em 2012. Além disso, devemos continuar a “todo vapor” no segmento de 
habitações populares, que é potencializado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, conquanto 
o governo equacione e operacionalize a necessária revisão dos seus preços, tanto para a Fase 
1, como também para a Fase 2.

Carlos Marden - Diretor da Indústria Imobiliária

Metas para o biênio 2011-2013
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A grande perspectiva para o setor industrial é restabelecer o equilíbrio dos interesses na 
relação contratante/prestadores de serviço e força de trabalho. Esta equação, nos últimos anos, 
tem se apresentado de forma desequilibrada por conta de crescentes perdas anuais em número 
de horas produtivas e forte aumento de custos operacionais, principalmente nos itens salários e 
benefícios. O restabelecimento do equilíbrio desta equação só será possível com muito diálogo 
entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, melhoria dos processos produtivos e avanço nas 
tecnologias aplicadas. Este é o nosso grande desafio da área Industrial para o biênio 2011/2013.

Adyval Sodré Filho - Diretor de Obras Industriais

Foi e tem sido sempre uma das prioridades do SINDUSCON-BA se engajar nas campa-
nhas sociais que envolvam de forma concreta e direta a melhoria social das classes menos 
favorecidas. O desempenho como Diretora de Ação Social e Cidadania constitui um 
compromisso dos mais importantes, de apoio ao SINDUSCON-BA no seu propósito de cola-
borar com as diversas entidades dessa ordem e fazer parceria com as associações de bairros 
sem poupar esforços para propiciar programas como o Minha Casa Minha Vida, atendendo 
à população de baixa ou média renda e da Moradia Digna.

Lucy Carvalho - Diretora de Ação Social e Cidadania

Diante do grande apagão de mão de obra ”qualificada”, elegemos a capacitação do operário 
no canteiro de obra como prioridade para 2012. Para tanto, em parceria com o SENAI, estamos 
desenvolvendo ferramentas digitais que auxiliarão este treinamento e, em paralelo, vamos formar 
multiplicadores que utilizarão esta tecnologia. Além disso, continuaremos a atuar nas três esferas 
governamentais, dando apoio aos projetos de capacitação, buscando um maior enquadramento 
para a construção. Estaremos, também, dando continuidade ao treinamento de extensão de 
conhecimentos, direcionado ao Administrativo e ao Empresariado da Construção.

Luiz Augusto de Oliveira - Diretor de Capacitação

Nos últimos anos, o SINDUSCON-BA tem evoluído bastante no relacionamento com a 
sociedade organizada, assim como com as instituições parceiras, os governos e os poderes 
constituídos. Por isso, o nosso objetivo é alimentar o trabalho que já vem sendo realizado, 
ampliando ainda mais o diálogo e levando os anseios do setor para as diversas esferas. 
Desta forma será possível resolver as inúmeras questões que afligem o setor e construir, em 
conjunto, uma sociedade melhor.

Vicente Mattos - Diretor de Relações Institucionais

O ano de 2012 promete ser de muitas conquistas. Já em janeiro, conseguimos um 
regime diferenciado de ICMS para construtoras junto ao governo do estado da Bahia, o que 
resultou em uma redução de cerca de 7% nos custos de aquisições de mercadorias vindas 
do sul e sudeste do país. Além disso, estamos mantendo conversas com o Estado através de 
um grupo de Trabalho na SEDUR, a fim de uniformizar e revisar todos os preços de serviços 
de construção civil e infraestrutura. Também está prevista a reimplantação do QUALIOBRA, 
que é um programa de qualidade para o setor a ser exigido pelo governo.

Ubirajara Ceará Filho - Diretor de Infraestrutura

Neste biênio 2011-2013 teremos um grande desafio pela frente. Com a construção da 
nova sede, nos estruturaremos provisoriamente em um novo endereço, de forma que as 
ações que prestamos aos nossos associados, bem como o dia a dia da instituição, não so-
fram alterações. Também elegemos como prioridade a continuidade da readequação dos 
processos administrativos e o fortalecimento das ações em novas mídias para que, cada vez 
mais, as ações prestadas e as notícias do mercado alcancem novos seguidores.

Rafael Filgueiras - Diretor Administrativo/Financeiro
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Criado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) para 
estudar, analisar e definir diretrizes favoráveis ao desenvolvimento de inovações 
tecnológicas na construção civil brasileira, o Programa Inovação Tecnológica 
(PIT) está trazendo uma mudança de postura ao setor, que começa a despertar 
para a importância de implantar novos processos e disponibilizar produtos 
inovadores. Nesta entrevista, Vicente Mattos, coordenador do projeto de Capa-
citação para Inovação, destaca quais as ações previstas em 2012 e evidencia a 
importância da adesão das empresas do setor e de áreas afins, já que atingir 
profissionais de todos os elos da cadeia produtiva é fundamental para garantir 
a eficácia da utilização de novas tecnologias na construção civil.

1 - Quais os principais desafios do Programa 
Inovação Tecnológica no Brasil?

O maior desafio do programa e também da 
implantação das inovações tecnológicas no Brasil 
é vencer barreiras e promover uma mudança de 
postura, pensamento e atitude nas pessoas. Isso 
porque tudo que é novo tende a ser recusado no 
início, por não possuir tradição e eficiência com-
provadas historicamente. É preciso convencer as 
empresas de que a própria competitividade exige 
processos mais avançados e produtos mais atuali-
zados, para que seja possível renovar as técnicas, 
produtos e processos construtivos. 

2 - Como está a aceitação das empresas brasi-
leiras ao programa? Existem iniciativas que visem 
incentivar a adesão do setor?

A partir dos seminários de sensibilização que já 
foram realizados, é possível constatar que existe um 
interesse muito grande das empresas. Isso porque 
os gestores vêm sendo despertados, participando 
do processo de disseminação das inovações com 
opiniões que mostram grande interesse em investir 
nas novas tecnologias. Apesar disso, acreditamos 
que, para garantir a eficiência da implantação 
destes novos processos, é necessário sensibilizar 
todos os elos da cadeia produtiva.

É a partir desta necessidade que surge a idéia 
de abrir o debate sobre os novos processos e técni-
cas para profissionais como o projetista, o corretor, 
o publicitário, o arquiteto e outros que não fazem 
parte do setor de forma direta, mas integram áreas 
afins. Desta forma, acreditamos que será possível 
convencer as empresas de que a inovação tecnológica 
é um caminho necessário para atender às exigên-
cias do mercado e melhorar ainda mais a qualidade 
dos serviços.

3 - Quais as ações previstas para a Bahia em 
2012?

O que coube à coordenação do SINDUSCON-BA 
foi o Projeto de Capacitação para Inovação Tecno-
lógica. Este foi divido em quatro subprojetos que 
atacam frentes diferentes, a fim de introduzir o 
conceito de inovação de uma forma globalizada. 
Neste sentido, estruturamos alguns programas que 
vão surtir efeito a partir de agora. No âmbito do 
gestor, será iniciado o Curso de Gestão da Inova-
ção, em parceria com o Senai. Além disso, vamos 
promover atividades voltadas para a base através 
do programa de terceirizados, que será realizado 
junto com o Sebrae. Neste sentido, também pre-
tendemos concluir o projeto de unidades móveis, 
que tem como meta levar debates sobre o tema 
inovação aos canteiros de obra. 

Aliado a estas iniciativas, vamos dar continuida-
de à disseminação dos casos inovadores. Em 2011, 
identificamos e catalogamos um grupo de casos 
junto com o IEL, disponibilizando-os no portal do 
PIT para que as informações ficassem acessíveis a 
todos, e vamos repetir a iniciativa esse ano. Criar 
uma agenda de eventos de sensibilização em todo 
o Brasil, junto a outras organizações parceiras, em 
que sejam apresentadas informações sobre experi-
ências com novas tecnologias em cada localidade, 
também é uma meta para 2012. 

4 - De que forma estas ações vão contribuir 
para o desenvolvimento do mercado no estado?

Os efeitos das ações previstas no PIT beneficiam 
a todos. Trazem vantagens para quem pratica a 
inovação, que passa a racionalizar as suas atividades 
e ter um processo de melhoria contínua, e também 
para os usuários da área imobiliária e institucional, 
já que o produto aumenta de qualidade e as con-
tas diminuem em função das inovações sustentáveis, 
que diminuem o consumo de água e energia, por 
exemplo, das empresas que prestam serviço. A 
durabilidade também é um aspecto contemplado 
pela inovação tecnológica, já que novos processos 
e técnicas geram produtos mais avançados.

PIT incentiva Construção Civil
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Obras em áreas de gasoduto exigem atenção
O Gás Natural (GN), apesar de não ser nocivo à saúde, é inflamável e 

pode provocar explosões perigosas, já que o seu sistema de distribuição 
é composto por estações compressoras que impulsionam o produto ao 
longo da canalização, aumentando a pressão. Por isso, a execução de 
obras em regiões de transporte de GN exige cuidados especiais, que 
evitem a perfuração das interferências existentes no subsolo.

Antes de executar os serviços em áreas com passagem de gasoduto, 
é importante que as empresas da construção civil entrem em contato 
com a Bahiagás, responsável pela rede e distribuição de GN na Bahia, 
para evitar danos à rede. “Na verdade, este contato deve se estender a 
toda concessionária de serviços públicos em casos de obras próximas 
a redes de água e esgoto, fibras óticas de telefonia e dados e redes 
elétricas”, ressalta o presidente da Bahiagás, Davidson Magalhães. 
“Assim fica garantida a segurança da obra com o acompanhamento das 
responsáveis, caso necessário”, completa.

Visando reduzir os riscos de acidentes deste tipo, a Bahiagás indica 
o uso das perfurações direcionais não destrutivas, conhecidas como 
MND. Os detalhes e vantagens deste método são explicados para os 
profissionais da área em palestras e seminários de sensibilização 
promovidos pela Bahiagás junto a entidades de classe, tais como o 
SINDUSCON-BA, Ademi-BA, Crea e Sucom, a fim de conscientizar as empresas do setor da construção e 
áreas afins. Em paralelo, a companhia mantém um canal aberto de comunicação com a sociedade através 
do telefone 0800 071 9111, em que é possível tirar dúvidas, bem como comunicar situações de risco e 
acidentes.

Adiado prazo para exigência da NBR 15575
As empresas do setor de construção civil têm até Março de 2013 para adequar os seus projetos à 

Norma de Desempenho NBR 15575, que regulamenta o desempenho dos edifícios habitacionais. A norma 
prevê parâmetros técnicos de caráter geral para os sistemas estruturais, 
de pisos, de vedações verticais internas e externas, de coberturas e 
hidrossanitários. A exigibilidade da norma deveria acontecer a partir de 
setembro de 2011, mas foi adiada em função de uma Consulta Públi-
ca Nacional promovida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) entre os dias 20 de dezembro de 2011 e 18 de janeiro de 2012.

De acordo com Marcos Galindo, diretor de Materiais e Tecnologia do 
SINDUSCON-BA, as empresas de grande porte já estão desenvolvendo 
iniciativas para incorporar as novas determinações da NBR 15575 nos 
seus projetos e empreendimentos, mas é preciso que as empresas de 
pequeno e médio porte também se mobilizem. “Para dar suporte a estas 
empresas,o SINDUSCON-BA pretende desenvolver ações de conscienti-
zação, a fim de disseminar as novas regras e promover os conhecimentos 
necessários para o atendimento às novas exigências”, destaca. As inicia-
tivas devem acontecer após o término da revisão do novo texto, que tem 
publicação prevista para setembro deste ano.

MND reduz acidentes



Nova Lei institui Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas
No dia 05 de janeiro de 2012 entrou em vigência a Lei 12.440/11, que altera a Consolidação 

das Leis do Trabalho – CLT para nela fazer constar o art. 642-A, instituindo a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas – CNDT. Trata-se de novidade de iniciativa do Poder Executivo e Judiciário, 
visando coibir a inadimplência de créditos desta natureza, constituídos por sentença transitada 
em julgado na Justiça do Trabalho ou pela execução de acordos firmados perante o Ministério 
Público do Trabalho e/ou Comissão de Conciliação Prévia.

A sistemática proposta para esta nova certidão, todavia, não se distancia daquela prevista 
pelo Código Tributário Nacional para a chamada Certidão Negativa de Débito – CND, expedida 
pelos órgãos de Fazenda Pública federal, estadual e municipal com o objetivo de atestar a regu-
laridade fiscal de pessoas jurídicas. Também aqui a sua validade é de 180 dias contados da data 
de sua emissão; valendo o documento para a matriz, agências e filiais da empresa; e, em caso de 
suspensão da exigibilidade dos créditos ou de penhora suficiente no processo judicial, poderá ser 
expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

Para operacionalizar toda esta mudança, o Tribunal Superior do Trabalho – TST editou a Reso-
lução Administrativa TST n° 1470, criando o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, 
composto dos dados necessários à identificação de pessoas jurídicas e físicas, de direito público 
e privado, inadimplentes perante a Justiça do Trabalho. Com base nas informações contidas neste 
banco de dados, a empresa poderá consultar os débitos trabalhistas constituídos em seu desfavor. 

Mas a grande inovação da Lei ficou reservada para a exigência deste documento no âmbito das 
licitações públicas. O artigo 3° do novo diploma altera o inciso IV do artigo 27 da Lei 8.666/93, 
fazendo constar agora como requisito para habilitação nos certames a regularidade trabalhista, 
a ser comprovada com a emissão da CNDT, obtida perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, após a 
vigência da Lei 12.441/11, as empresas terão de apresentar mais um documento para sua habilitação 
em certame promovido pela Administração Pública.

A criação desta nova exigência demandará das empresas um maior planejamento financeiro e 
monitoramento de suas demandas, para evitarem ser surpreendidas com execuções que as privem 
de participar de licitações públicas. Afinal, os empregadores que, citados para efetuar o pagamento 
da condenação, não garantirem o juízo no prazo legal de 48 horas, sofrerão as conseqüências de 
terem seu nome inscrito no BNDT.
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* Artigo escrito pelos advogados Tiago Brito e Fernando Araújo, 
do escritório Rego Nolasco e Lins Advogados Associados.


