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Tecnologia QVT 
foca na melhoria da 
competitividade

Entraves restringem crescimento do setor. Confira entrevista - Pags. 4 e 5
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Evento s

O acordo salarial firmado em março com Sindicato dos Trabal-
hadores da Construção Civil é  um avanço a ser comemorado nas 
relações entre empresários e profissionais do setor.  Ao final de 
várias rodadas de negociação, o acordo foi fechado sem paral-
isação por parte dos trabalhadores, demonstrando a importância 
do esforço despreendido para se manter o diálogo equilibrado 
e respeitoso. Destacamos a participação da SRTE ,como decisi-
va para a efetivação do acordo,ressaltamos ainda:a isenção, o 
profissionalismo,a competência  da equipe dirigida pela doutora 
ISA SIMÕES e pelo doutor IVAN PUGLIESI.

Ganharam os trabalhadores, que tiveram aumento salarial de até 
9% retroativo ao início do ano, abrangendo também os benefí-
cios alimentação e auxílio a filho excepcional. Ganharam os em-
presários que, além de não sofrerem o problema da greve, terão 
em seus canteiros  de obra uma mão de obra mais estimulada e 
motivada, impactando diretamente no  desempenho.

A busca por mais produtividade è um dos grandes desafios do 
setor. Conclamo os empresarios, os profissionais e os membros da 
academia a pautarem este tema para debate. O SINDUSCON-BA 
abre espaço neste veiculo de comunicação para manifestação de 
sugestões e propotas.O nosso jornal está de cara nova, estamos 
inaugurando um novo projeto gráfico e a sua contribuição sera 
bem vinda para  o avanço que pretendemos construir.

Carlos Alberto Vieira Lima 
Presidente

Um evento promovido pelo SINDUSCON-BA em fevereiro 
possibilitou que empresários, contadores e 

profissionais da área de Recursos Humanos de 
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empresas que atuam na Construção Civil discutissem 
sobre a Medida Provisória 601, publicada no final de 
dezembro, alterando a Lei 12.546/2011 que trata da 
desoneração da folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista. A MP entra em vigor a 
partir de 1 de abril. 

De acordo com dados do 
governo federal, o setor da 

construção gasta 6,820 bilhões de reais com 
o pagamento de 20% das despesas com pessoal ao 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  Com a 
desoneração da folha possibilitada pela MP 601, a 
economia poderá chegar a 2,850 bilhões por ano, 
já que com a nova medida não se pagará mais o 
percentual e sim uma nova alíquota de 1 a 2% sobre 
o faturamento das empresas. 

O evento teve como intermediadora a especialista 
em contabilidade previdenciária, Verena Melo, sócia da Linne Consultoria. Para Verena, cada empresa deve calcular 
o impacto da desoneração da folha antes de definir-se por esta opção. “ Embora a MP estabeleça que a adesão ao 
benefício seja obrigatória, este é um dos pontos que podem ser alterados, permitindo que as empresas indiquem se 
querem aderir ou não à nova regra”, esclareceu Verena. Segundo ela, nem sempre a desoneração da folha implica 
em economia fiscal e por conta disso é importante calcular direito. 

O presidente do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira Lima, lembra que a CBIC está em negociação com o Governo, 
principalmente com a Secretaria da Fazenda, para que sejam incluídos novos CNAES e estabelecido um regime de 
transição que evite conflitos.

Evento levanta dificuldades na Indústria da Construção Civil

No dia 1°de março foi realizado em 
Salvador um evento que reuniu dirigentes 
do SINDUSCON-BA  e da Ademi-Ba com a 
CBIC. A reunião faz parte da rodada de 
diálogo CBIC e trouxe o vice-presidente 
da instituição, José Carlos Martins, para 
o encontro que discutiu as principais 
questões do setor. 

No encontro, os empresários baianos 
levantaram problemas nos trâmites com 
prefeituras e cartórios, insegurança jurídica 
no setor, MP 601 - que trata da desoneração 
da folha e relações trabalhistas, terceirização 
e subempreitadas. Na ocasião, o presidente 
do SINDUSCON-BA, Carlos Alberto Vieira 
Lima, pontuou a necessidade de se olhar com 
mais atenção as empresas do segmento de 
Obras Industriais e propôs a criação de uma 
comissão de Obras Industriais na CBIC.

De acordo com o vice-presidente da CBIC, 
eventos como esse estão sendo realizados em 
diversas regiões do país e tem como propósito 

detectar os problemas mais comuns e a sensibilidade em relação a 
determinados assuntos para estabelecer o que será priorizado pela 
instituição ao longo do ano. Representantes da Ademi-Ba também 
destacaram a preocupação do setor imobiliário com a comissão de 
corretagem que, em alguns casos, tem sido considerada pela justiça 
como venda casada.

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

E ntraves na Construção Civil

Confira a entrevista feita com 
o presidente do SINDUSCON-
BA, Carlos Alberto Vieira Lima, 
onde ele fala sobre os gargalos 
que impedem o crescimento da 
Indústria da Construção e faz 
comentários sobre a necessidade 
de investimentos necessários 
para driblar esses impasses.

Em termos de produtividade, como o senhor 
posiciona a Bahia quando comparada com 
outros estados brasileiros? Este ainda é 
um dos grandes entraves para o setor 
na Bahia, sem dúvida. Atualmente, 
temos nossa produtividade está 20% 
abaixo da média nacional. Para dar 
uma ideia dessa defasagem, em 
relação a São Paulo esse índice vai 
para 30% e comparado ao Rio de 
Janeiro esse déficit é de 40%.

Porque investimentos em inovação 
tecnológica e  pessoal são importantes? 
Porque resultam em redução de 
custo, em melhor desempenho e 
em mais qualidade para a obra. 
Inovação tecnológica significa 
processos e materiais melhores e 
mais confiáveis. Outro fator que 
deve ser lembrado também é que 
com a capacitação de pessoal o 
“retrabalho” é reduzido, com isso 
o desperdício é minimizado e há 
grande melhoria na qualidade 
final do trabalho. 

Carlos Alberto Vieira Lima

 E o que as empresas podem fazer para aumentar essa produtividade e se 
manterem competitivas? Acredito que o primeiro grande passo neste 
sentido está na qualificação da mão de obra para o setor. É importante 
o empresariado manter-se unido para estabelecer parcerias para 
treinamento e reciclagem, bem como exigir que o Governo direcione 
investimentos com este foco. Outro viés fundamental é o investimento 
em novas tecnologias produtivas, que evitem desperdícios e tragam 
mais qualidade à obra, e na mecanização dos canteiros.

“Um ponto que 
precisa ser resolvido é 
a questão legislativa 

em relação à 
Terceirização.” 

O que o Governo pode fazer para 
contribuir com estes fatores de 
incremento da produtividade? Pode 
fazer muito, mas atualmente 
faz bem pouco. Perdemos mais 
de cinco anos sem investimentos 
compatíveis na qualificação da 
mão de obra da construção e o 
crescimento do setor expôs esta 
falha, ainda não solucionada. Uma 
esperança para nós, empresários, 

é a implantação do PRONATEC - 
Programa Nacional de acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego - que 
oferece diversos cursos ligados 
à construção civil. Considerando 
que o setor é o maior gerador 
de empregos do País, investir 
em qualificação é bom para 
todos e irá impactar fortemente 
na empregabilidade dos jovens 
brasileiros. 

Além destes investimentos, o que 
mais precisa mudar para que o 
setor continue em expansão? Um 
ponto que precisa ser resolvido 
é a questão da legislação em 
relação à Terceirização. Existe 
em andamento um Projeto de 
Lei nº 4.330/2004 que dispõe 
sobre o contrato de prestação de 
serviço e as relações de trabalho 
com terceirizados e esse pode 
ser o caminho para resolver os 
impasses que existem nesses 
contratos. Precisamos também 
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de reforma nas leis trabalhistas 
para possibilitar a  remuneração 
por produtividade. Isto seria 
providencial para o empresariado 
e também para os trabalhadores.

Em relação a infraestrutura básica, 
muito ainda pode ser feito e é um 
grande nicho para o setor, assim 
como a construção de habitação 
de interesse social, como o Minha 
Casa, Minha Vida. Mas, neste caso, 
é importante que o Governo defina 
regras permanentes, permitindo 
que as empresas possam projetar 
investimentos em inovação 
tecnológica para o segmento e 
planejar a médio e longo prazo.

“Com a capacitação de pessoal o 
“retrabalho” é reduzido, com isso o 
desperdício é minimizado e há grande 
melhoria na qualidade do trabalho.” 
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F ique por dentro

 Segundo a Assessora Técnica do SINDUSCON-
BA, Natasha Thomas, a escolha dos materiais e 
produtos também leva em consideração a vida útil 
deles. A facilidade de manutenção, conservação e 
sua desmontagem no final de uso para posterior 
reaproveitamento e reciclagem. “A pretensão 
é minimizar os impactos ambientais gerados ao 
longo do seu ciclo de vida desde a extração da 
matéria prima ao destino pós – consumo”, afirma 
a engenheira.

 Além de estar atento aos recursos materiais, 
o gerenciamento da obra segue consciente 
com a importância de manter a sua mão-de-
obra qualificada. Pensando nisso, a obra conta 
com um programa de inclusão digital oferecido 
desde março aos operários, aos parentes destes 
e também a jovens guardadores de carros que 
atuem na região. A partir de uma parceria com 
o SESI, o curso será de 20 horas de aulas praticas 
de Word, Excel e Internet. Sempre com o foco de 
desenvolver um conteúdo relativo ao tema saúde 
e segurança no trabalho, além de todos os âmbitos 
da sustentabilidade.

 A assessora técnica também pontuou os 
treinamentos rigorosos e diários sobre saúde e 
segurança do trabalho realizados no canteiro e 
à conscientização constante nas demais práticas 
de sustentabilidade como primordiais para o bom 
alinhamento do trabalho. Na obra também é feito 
o monitoramento e gestão do uso de energia 
e do consumo de água durante as atividades 
de produção. Foram elaborados planos para 
escoamento, drenagem e tratamento das águas 
superficiais e pluviais, além do reaproveitamento 
das águas cinzas. As boas práticas visam ainda 
evitar a poluição sonora, visual, do ar e do solo.

AVANÇO FÍSICO DA OBRA
FUNDAÇÃO e CONTENÇÃO                      92%

ESTRUTURA                                      90%

ALVENARIA                                      48%

REVESTIMENTO INTERNO                     10%

FORRO                                                                                    0%

PINTURA INTERNA                                     0%

REVESTIMENTO CERÂMICO                     0%

PAVIMENTAÇÃO                                     1%

INSTALAÇÕES e LIGAÇÕES                     2%

MONTAGEM DE ELEVADOR                     0%

FACHADA                                                     0%

ESQUADRIAS DE MADEIRA                     0%

ESQUADRIAS METALICAS                    32%

A obra da nova sede 
do SINDUSCON-BA vem 
apresentando  uma gama de 
soluções em sustentabilidade 
que tem se tornado exemplo 
para o setor da Construção 
Civil no estado. Ações como 
manter uma política de 
seleção de materiais que 
privilegia produtos com 
selos de qualidade e aqueles 
produzidos e fabricados 
em locais próximos, por 
fabricantes que não praticam 
a informalidade fiscal 
ou trabalhista na cadeia 
produtiva, são exemplos 
disso.

O presidente da Associação Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Octavio 
de Lazari Junior, fez uma análise sobre as concessões 
de crédito imobiliário durante o ano vigente. Segundo 
informações da Abecip, as concessões terão um acréscimo 
de 15%, chegando a R$ 95,2 bilhões. De acordo com o 
Diretor da Indústria Imobiliária do SINDUSCON-BA, Carlos 
Marden, essa estimativa deve se consolidar porque em 
2013 espera-se a finalização de uma boa quantidade de 
empreendimentos financiados pelo Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE). “Esses empreendimentos 
provavelmente estão entrando agora na etapa de 
comercialização para o mutuário final, que a entrarão com 
o pedido de empréstimo aos bancos”, comenta o diretor.

Ainda segundo o diretor, os empréstimos para crédito 
imobiliário vêm crescendo no país também por conta 
das melhorias feitas para o consumidor final, nessa 
concessão. “O prolongamento das parcelas para o 
pagamento do financiamento de imóveis acabou deixando 
a população com maior possibilidade de comprar imóveis 
mais caros e solicitar maiores valores de empréstimos”, 
ressalta Marden.  Segundo a Abecip as perspectivas são 
promissoras também por conta do aumento da confiança 
do consumidor causado pela estabilidade de emprego e 
renda dos brasileiros, a normalização dos processos de 
licenciamentos pelas prefeituras e a disponibilidade de 
recursos bancários para garantir a oferta do crédito.

O trabalho de revisão da Lei de Ordenamento e Uso do Solo 
(LOUOS) e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU), iniciado com a posse do prefeito ACM Neto, conta 
com participação da sociedade organizada. O Secretário 
Municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, 
vem se reunindo com entidades representativas de 
vários setores a fim de reavaliar as citadas leis, ambas 
questionadas pelo Ministério Público.

O Prêmio CBIC de Responsabilidade 
Social está co inscrições abertas 
até o dia 02 de agosto. A premiação 
tem o objetivo de estimular 
o desenvolvimento de ações 
sociais no setor da Indústria da 
Construção e do Mercado Imobiliário 
e assim disseminar a cultura da 
Responsabilidade Social dentre os 
empresários e trabalhadores do 

C rédito imobiliário deve 
crescer 15% em 2013

L OUOS e PDDU: representantes do setor dialogam com governo

Inscrições abertas para o Prêmio CBIC

Obra da Nova Sede é exemplo de soluções sustentáveis

Representando o setor da construção, os Diretores do 
SINDUSCON-BA, Marcos Galindo, Vicente Mattos e Carlos 
Henrique Passos, representantes da Ademi-Ba e da Sucom 
estiveram com o secretário para tratar sobre o assunto. De 
acordo com Galindo, reuniões como essa são importantes 
para posicionar melhor a nova gestão sobre o assunto. 
“Além das reuniões, técnicos da prefeitura também estão 
avaliando as leis, que foram aprovadas em dezembro de 
2012, visando ter clareza das modificações introduzidas 
e preservar o futuro da cidade. Acredito que a partir do 
diálogo serão feitos os ajustes necessários à legislação 
urbanística de Salvador, evitando a insegurança jurídica”, 
conclui o diretor.

Duas sugestões de procedimento já foram formalizadas 
pelo SINDUSCON-BA como contribuição à discussão. 
Uma é a análise e licenciamento de todos os processos 
localizados nas áreas que não foram afetadas pela nova 
regulamentação da LOUOS e PDDU. E a outra é a análise 
e licenciamento dos processos em áreas afetadas, mas 
que não tenham se beneficiado dos parâmetros mais 
permissivos constantes nas Leis. Também já foi solicitado 
cópia do estudo da LOUOS em mãos da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Transporte para que sejam 
feitas outras considerações. O Sindicato nomeou, além 
de Marcos Galindo, o Diretor Carlos Marden para tratar do 
assunto junto à Prefeitura.

setor. Qualquer empresa filiada 
ao SINDUSCON-BA que esteja 
desenvolvendo ações, projetos ou 
programas com o propósito social 
pode concorrer ao prêmio.

Ao todo, serão quatro categorias 
e seis premiados nesta oitava 
edição do concurso. Na Categoria 
Empresa serão dois vencedores; 
na Categoria Entidade mais 
dois premiados; mais um na 

Categoria Destaque Social e um 
na Categoria Trabalhador Modelo.  
Os ganhadores das três primeiras 
categorias receberão em dinheiro 
o valor de R$ 15.000,00, que 
deverá ser destinado para o 
desenvolvimento da ação ou 
projeto social.  Já o Trabalhador 
Modelo será homenageado com 
uma premiação no valor de R$ 
5.000,00 e outros benefícios 
voltados à qualificação e 
capacitação do trabalhador.

Notícias do Seto r
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T itulação

C oncurso Jornal SINDUSCON-BA

O SINDUSCON-BA quer contar com a contribuição dos 
jornalistas do estado para escolher um novo nome para 
o Informativo do Sindicato. Entrando em seu sétimo 
ano de existência, o periódico traz, a cada dois meses, 
entrevistas, matérias e informações sobre tudo que 
envolve a Indústria da Construção Civil na Bahia. 

A primeira edição do informativo em 2013 inaugura um 
novo layout e, diante da reformulação, o SINDUSCON-BA 
lança um concurso para a escolha do nome. Para fazer 
parte dessa iniciativa, você pode enviar a sua sugestão 
para o e-mail giovana@aegplus.com.br, lembrando que 
o título deve ter relação com o setor.  O vencedor do 
concurso irá ganhar um tablet. Participe e boa sorte! 
Maiores informações na A&G Comunicação: 3015-5482.
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O Serviço Social da Indústria (SESI) 
lançou um projeto intitulado 
“Nova Tecnologia de Mobilização 
Empresarial para a Qualidade de 
Vida no Trabalho”. O projeto, que 
tem o apoio do SINDUSCON-BA e 
do SINDPACEL, visa desenvolver 
junto ao empresariado da indústria 
da construção civil e de celulose 
a cultura de Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT). A proposta é ampliar 
a conscientização sobre o tamanho 
do impacto que a melhoria na 
qualidade de vida dos empregados 
causa aos resultados organizacionais. 

O projeto foi idealizado após o SESI 
identificar que as empresas baianas 
praticam ações de QVT ainda de 
forma pontual, como campanha 
contra dengue ou aplicando um 
diagnóstico de saúde e estilo de vida, 
por exemplo, sem o envolvimento de 
toda a empresa, sem indicadores 
e mensuração de resultados. 
Segundo Cláudia Lemos, Enfermeira 
especialista em Segurança e Saúde 
no Trabalho e Gestora do projeto, o 

P rojeto Foca na Qualidade de Vida no Trabalho 

objetivo é aplicar os serviços, de acordo com o portfólio de Educação e 
Qualidade de Vida do SESI, junto aos trabalhadores, de forma contínua, 
articulando as áreas, e com processo de gestão, acompanhamento de 
indicadores, com líderes comprometidos e adesão do trabalhador aos 
programas de prevenção implantados. 

“Pretendemos reverter o cenário quando o assunto é QVT na Bahia, 
mobilizando as empresas para a implantação de soluções sociais, trazendo 
responsabilidades para todos os atores (empresários, sindicatos, SESI, 
gestores e trabalhadores), principalmente, a partir da análise de alguns 
diagnósticos e dados epidemiológicos, como percentual elevado da 
população com aglomeração de fatores de risco para DNTs, necessidades 
de tratamento odontológico de alta complexidade, reduzindo nível de 
escolaridade e as altas taxas de absenteísmo, dentre outros”, comenta à 
especialista. 

O projeto terá 20 meses de duração e engloba ciclos de sensibilização 
sobre qualidade de vida no trabalho com a consultoria técnica dos 
maiores líderes em QVT e Sustentabilidade, construção de uma política de 
desenvolvimento de ambientes de trabalho saudáveis entre as empresas 
parceiras da nova tecnologia e eventos de mobilização empresarial 
direcionados para empregadores e tomadores de decisão da indústria 
baiana, além de acompanhamento de mudança de cultura. Inicialmente 
farão parte do projeto a Concreta Engenharia, Pelir Engenharia, CPL, 
SPE Jardim Armação, DEC Engenharia, Pampulha Engenharia, Gráfico 
Empreendimentos, Paraguaçu Engenharia e Santa Clara. De acordo com 
Cláudia, mais duas empresas sediadas em Feira de Santana também 
pretendem participar do processo.



O acordo salarial firmado em março 
com Sindicato dos Trabalhadores 
da Construção Civil é  um avanço a 
ser comemorado nas relações entre 
empresários e profissionais do setor.  
Ao final de várias rodadas de nego-
ciação, o acordo foi fechado sem 
paralisação por parte dos trabal-
hadores, demonstrando a importân-
cia do esforço despreendido para se 
manter o diálogo equilibrado e res-
peitoso. 

Ganharam os trabalhadores, que 
tiveram aumento salarial de até 9% 
retroativo ao início do ano, abran-
gendo também os benefícios alimen-
tação e auxílio a filho excepcional. 
Ganharam os empresários que, além 
de não sofrerem o problema da 
greve, terão em seus canteiros  de 
obra uma mão de obra mais estimu-
lada e motivada, impactando dire-
tamente no  desempenho.

A busca por mais produtividade e 
competitividade é uma das grandes 
lutas para derrubar os entraves que 
limitam o crescimento do setor, con-
forme você poderá ler na entrevista 
das páginas 4 e 5 desta edição, que 
inaugura um novo projeto gráfico. 
Outra matéria com esta abordagem 
é a que apresenta a tecnologia de 
mobilização empresarial para a 
qualidade de vida no trabalho, na 
página 8. Boa leitura!

Carlos Alberto Vieira Lima 
Presidente
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I Feira da Construção 

ISH China 2013 
Feira Internacional de louças sanitárias, 
serviços, energia, tecnologia de ar 
condicionado e energias renováveis 

BUILDINGS NY 
Comercial, Residencial e Essencial

Coverings - Feira Internacional de 
Pedras e Azulejos
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Feira Internacional de máquinas de 
Construção, máquinas de materiais, 
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Data: 05 a 07 de abril
Local: Flamboyant Shopping Center - Goiânia 
Informações: www.renovagoiania.com.br

Data:  08 a 10 de abril
Local: Centro de Convenções Nacional 
da China - Pequim 
Informações: www.messefrankfurt.
com.hk/fair_homepage.aspx?fair_
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