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a 13ª Construir Bahia será realizada entre 6 e 9 de maio de 2014, no 
Centro de Convenções da Bahia, em salvador. o evento do sindusCon-
Ba é promovido e organizado pela Fagga | gL events exhibitions e 
reúne todos os segmentos da indústria da construção civil do nordeste 
com a proposta de apresentar as novidades do setor, as principais 
tendências, produtos, soluções e inovações tecnológicas.

Com forte programação técnica, na edição 2014 a sustentabilidade e 
mecanização serão o carro-chefe das discussões. “a sustentabilidade 
é uma exigência da sociedade e o setor tem que tratar de forma 
presente. É fundamental provocar as empresas a adotarem estes 
procedimentos, e incorporarem inovações das práticas construtivas 
e mecanização”, afirma Carlos Alberto Vieira Lima, presidente do 
sindusCon-Ba. 

C onstruir Bahia 2014 será em maio

Editorial
a recuperação do mercado imobiliário na capital baiana é fundamental 
para que o segmento continue aquecido no estado. a decisão pela 
inconstitucionalidade da Lei de ordenamento do uso e de ocupação 
do solo (Louos) e do plano diretor de desenvolvimento urbano (pddu) 
em outubro foi um passo no sentido de recuperar a segurança jurídica 
prejudicada pelo imbróglio em torno das duas leis. Com a Louos e 
o PDDU suspensos, os empresários do setor ficaram engessados em 
2013, sem saber que critérios adotar no planejamento de futuros 
lançamentos. A situação afetou a saúde financeira das pequenas e 
médias construtoras e também da sociedade soteropolitana, pois 
implicou numa retração na geração de empregos no setor, com perda 
de postos de trabalho na base da pirâmide social.

O desafio a partir de agora será criar um marco regulatório que 
ofereça transparência e segurança jurídica para a retomada de 
investimentos no segmento imobiliário, a partir de uma ampla 
discussão com a sociedade. nossa expectativa é que, no ano de 
2013, o piB da construção na Bahia registre no máximo, crescimento 
da ordem de 3% a 4%, recuo que se deve justamente à ameaça de 
ambiente de negócios da capital. Mas se há pontos para ajustar, 
existem conquistas a celebrar, como o veto do executivo à cobrança 
do iss de incorporações, após articulação do Fórum empresarial em 
resposta à reforma tributária do município, inicialmente proposta 
de forma arbitrária pela prefeitura de salvador. 

Chegamos ao final do ano com algumas outras conquistas que 
demonstram que 2014 tem potencial para ser um ano com resultados 
superiores aos registrados neste ano. exemplo disso é a promoção 
do iptu verde, em salvador, e a taxação feita em cima dos terrenos 
de engorda, os quais não cumprem o papel social da terra, de gerar 
emprego. esta decisão cria novas oportunidades para pequenos e 
médios incorporadores. A pendência que fica como bandeira para 
a próxima gestão do sindusCon-Ba é relativa ao imposto sobre a 
transmissão intervivos (itiv), o qual o prefeito de salvador assumiu 
o compromisso de permitir o parcelamento, o que certamente 
favorecerá o ambiente empresarial.

Boas festas a todos! 
Carlos Alberto Vieira Lima 
presidente do sindusCon-Ba
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o presidente do sindusCon-Ba, Carlos alberto vieira 
Lima, celebrou mais um ano da realização dos Jogos 
da Construção, evento que proporcionou momentos 
de confraternização e lazer para trabalhadores e 
empresários do setor, além de familiares e amigos. 
Com a proposta de demonstrar que o setor se preocupa 
não apenas com a realização de obras, mas com o 
bem-estar de sua força produtiva, o campeonato está 
entre as principais ações de promoção à qualidade 
de vida da entidade. Luiz Figueiredo, gerente do sesi 
simões Filho recepcionou os atletas lembrando que 
o evento constitui “uma oportunidade de exercer 
o respeito ao próximo, o compromisso de união e a 
competitividade saudável”.

Lorena da Silva, de 20 anos, acompanhada do filho 
de sete meses, torceu pelo marido, evandro Bispo de 
Jesus, de 28 anos, que disputou as modalidades dominó 
e futebol. o encanador antônio rique, de 28 anos, há 
três participa no futebol, e ressaltou o evento como 
uma oportunidade de selar amizades entre profissio-
nais de diferentes empresas, e de criar momentos de 
lazer em família. a 7ª edição do evento foi realizada no 
sesi simões Filho. promovido desde 2007 em parceria 
com o sesi-Ba, inclui 16 modalidades como jogos de 
tabuleiro, futsal, futebol de quadra e vôlei. além 
disso, os participantes contaram com opções de lazer 
e de cuidados com a saúde, com aferição da pressão 
arterial e de glicemia e orientação nutricional.

E dição 2013 dos Jogos da Construção reúne cerca de 1,5 mil atletas

7º Encontro discute 
qualidade de vida no trabalho 

Fotos: valter pontes | Coperphoto | sistema FieB

“nós precisamos criar qualidade de vida no trabalho. 
pessoas mais contentes, com menos traumas. É esse 
o significado de trabalho solidário”. A afirmação, de 
Carlos alberto vieira Lima, presidente do sindusCon-
Ba, foi feita na abertura do 7º encontro de Mestres, 
encarregados e técnicos dos canteiros de obras, 
realizado no sesi itapagipe, no dia 23 de novembro. o 
diretor jurídico do sintracom-Ba, amilton otávio, elogiou 
a visão diferenciada sobre o trabalhador apresentada no 
evento. “Houve uma mudança imensa de tratamento  
por parte dos encarregados, mestres e técnicos em re-
lação ao pessoal da produção. palestras como essas levam 
as pessoas a se adaptarem e absorverem o aprendizado, 
levando-o para suas vidas e para os canteiros”. 

José roberto dos santos, funcionário da sertenge, 
prestigiou pela primeira vez o encontro, considerando-o 
uma ferramenta de qualificação. A programação do 
encontro incluiu palestras de duas mulheres: “Liderança 
no Canteiro de obra”, ministrada pela primeira mestre 
de obra da Bahia, Maria do amparo, e “Qualidade de vida 

na indústria da Construção” por Cláudia Lemos vieira 
Lima, enfermeira do sesi e especialista em segurança 
e saúde no trabalho. além disso, os participantes 
assistiram filmes que valorizam os profissionais da 
construção civil, como “As flores dos canteiros”, sobre 
as mulheres que atuam no setor e foram agraciados por 
prêmios sorteados ao final do Encontro. 

o evento foi organizado pelo sindusCon-Ba com apoio 
do sesi e parceria do sintracom-Ba, sindticcc-Ba, 
siticcan-Ba e Fetracom-Ba. Contou com o patrocínio da 
CBiC, sesi-dn e gerdau, além do apoio e patrocínio das 
empresas Gráfico Empreendimentos, Sertenge, Concreta, 
Construtora segura, spe Barbalho (MvL e pelir), spe 
Jardim armação (dona e MvL) e Jotanunes Construtora.

Maria do amparo, mestre de obra

integração e lazer para trabalhadores da construção



04

G estão 2011-2013 encerra mandato com entrega da sede 

03

FOTOS: Valter Pontes | Coperphoto | Sistema FIEB

o presidente do sindusCon-Ba, Carlos alberto 
vieira Lima, empossa no dia 16 de dezembro o novo 
presidente da entidade, Carlos Henrique passos. 
vieira Lima, que esteve à frente do sindicato nas 
duas últimas gestões (2009-2011 e 2011-2013) 
entrega o cargo no mesmo dia em que inaugura a 
nova sede, construída com base nos conceitos de 
sustentabilidade. “entregamos para o sindusCon-Ba 
e para a comunidade da Construção, um espaço que 
será multiplicador de ideias e de conhecimentos, 
que quebrará barreiras e abrirá novos caminhos”, 
celebra. a nova sede visa incentivar outros projetos 
sustentáveis, elevando a construção civil da Bahia a 
um novo patamar de crescimento e competitividade.

o projeto esteve entre as prioridades da gestão de vieira 
Lima, junto com a promoção e o apoio à melhoria da 
gestão e da inovação tecnológica das empresas do setor; 
o desenvolvimento e a implementação de programas de 
qualificação para as empresas, inclusive com técnicas 
de ensino à distância e a prevenção de acidentes no 
trabalho. neste quesito destaca-se a série de vídeos 
100% seguro, parceria do sindicato com a FieB/sesi 
composta por vídeos educativos para prevenir acidentes 
e promover a saúde no trabalho. “o sindusCon-Ba é 
uma entidade que tem reconhecimento da sociedade 
e de seus associados e tem como desafio permanente 
incentivar e promover a melhoria da competitividade 
das empresas do setor”, diz vieira. 

Carlos Henrique passos, que ocupava o cargo de vice-
presidente na última gestão, assume a presidência 
comprometido em fazer com que o sindicato cumpra 
a função de promover mudanças na sociedade 
baiana. “vivemos num período em que a mudança 
é constante por isso nossa chapa assume a direção 
do sindusCon-Ba tendo como a aposta o binômio 
competitividade e gestão, quesitos fundamentais 
para o desenvolvimento sustentável do setor”, disse 
o presidente eleito.

Retomada do crescimento – vieira Lima deixa o 
cargo prevendo um ritmo de crescimento estável 
para o setor. “a Construção Civil deve repetir o 
desempenho do ano passado e crescer 5%”, diz 
ele. “ acredito que em 2014 a construção terá uma 
recuperação, ainda que modesta, com tendência a 
crescimento a partir de 2015”, acrescenta.

o novo presidente, Carlos Henrique passos, concorda 
com seu antecessor e analisa que embora o mercado 
imobiliário esteja desaquecido, em especial 
em salvador, os segmentos de obras públicas e 
construção de habitação social estão aquecidos e 
têm contribuído para que a performance do setor se 
mantenha estável. para ele, um dos indícios de que 
pode haver uma retomada no ano que vem é a oferta 
de mão de obra, que tem crescido. 

Carlos Alberto Vieira Lima e Carlos Henrique Passos
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P rédio é modelo de construção sustentável

a nova sede do sindusCon-Ba  abre um cenário 
promissor para a entidade. Com espaço amplo e 
planejado, o local permitirá incremento nas ações 
pensadas para os associados, principalmente em relação 
a treinamentos e reciclagem para os profissionais da 
construção. o edifício inclui um Centro de Convenções 
que ocupará dois andares equipados com auditório, 
sala Vip, lounges e um espaço modulado flexível para 
a realização de eventos e reuniões. outros cinco 
andares são de escritório e dois de garagem.  a área 
total construída é de aproximadamente 2.520 m² no 
mesmo endereço - rua Minas gerais, na pituba.

o prédio já muda a paisagem da rua Minas gerais 
e qualifica a região. O jardim vertical instalado no 
edifício é o primeiro implantado em calçada pública 
na cidade de salvador e atrai admiradores que 
passam no local e tiram fotografia. A paisagista Kátia 
sória, que assina o projeto, destaca que a solução, 
além de conferir um belo resultado estético, é um 
excelente recurso para diminuir a incidência de 
calor sobre o prédio, contribuindo para a qualidade 
de vida dos usuários.

a proposta de construir um edifício comercial eco-
eficiente nasceu do sonho de  oferecer ao segmento 
uma construção modelo na Bahia e no país em relação 
a atributos de sustentabilidade. o edifício conta 
com um telhado com plantas nativas que consomem 
pouca água, são resistentes ao sol, vento e salitre e 
requerem manutenção mínima.  a fachada do prédio 
é bioclimática com estação metereológica ligadas às 
persianas automatizadas e tem um sistema híbrido 
de energias limpas com placas solares e uma turbina 
eólica, alimentando a iluminação das áreas comuns 
e do condômino com lâmpadas Led.

nos demais ambientes, a nova sede da entidade 
conta com o sistema dali para o aproveitamento da 
iluminação natural e um sistema de condicionamento 
de ar a gás natural com recuperação da energia térmica 
por intermédio de uma roda entálpica. o projeto 
acústico foi executado a partir da especificação de 
materiais que oferecem maior conforto aos usuários. 
para viabilizar este projeto a nova sede contou com 
o apoio de empresas associadas e parcerias com 
projetistas, consultores e fornecedores. 
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M inha Casa Minha Vida traz oportunidade em inovação tecnológica

a importância da continuidade do programa Minha Casa 
Minha vida (MCMv) foi defendida por representantes 
do sindusCon-Ba em em audiência com o governador 
Jaques Wagner. Carlos alberto vieira Lima, presidente 
do sindicato, e Carlos Henrique passos, vice-
presidente expuseram a atual situação do MCMv na 
Bahia e projetaram o cenário de conclusão das atuais 
obras contratadas, demonstrando a importância do 
programa para o estado, em aspectos como geração 
de emprego, ambiente de negócios e benefícios à 
população. o governador demonstrou compreensão 
e sensibilidade e se comprometeu a “brigar” por 

mais 40 mil unidades para o estado da Bahia, para 
contratação ainda em 2013 e em 2014.

o Minha Casa Minha vida, lançado pelo governo 
federal em 2009, tem importante papel para o 
setor da construção no Brasil e na Bahia, onde já 
foram contratadas, nas duas fases do programa, 
em torno de 130 mil unidades. “É um mercado 
que tem espaço para crescer ainda mais. existe 
demanda por habitação e empresas especializadas 
dispostas a investir em tecnologia que garantam 
maior produtividade”, destaca Carlos Henrique 

N orma de Desempenho exige disciplina e planejamento

 “a norma de desempenho cria uma disciplina para 
que se façam projetos e gestão de nossa construção 
com vistas a obter maior habitabilidade, segurança 
e desempenho ao longo do uso da edificação”. A 
avaliação é do presidente do sindusCon-Ba, Carlos 
alberto vieira Lima, que no dia 12 de setembro abriu 
o Workshop sobre a norma de desempenho nBr 
15575, evento que reuniu 250 pessoas no auditório da 
FieB. Conforme vieira, o papel do setor é trabalhar 
cada vez mais buscando o aperfeiçoamento dos 
sistemas construtivos, e colocar mais engenharia e 
planejamento da obra.

os especialistas ercio thomaz, Fúlvio vittorino e 
Luciana alves de oliveira, do instituto de pesquisas 
tecnológicas de são paulo (ipt), explanaram sobre 
a conceituação e abrangência da nBr 15.575, 
com destaque para os parâmetros estabelecidos 
em relação ao desempenho acústico e térmico, 
segurança no uso e operação, segurança contra 
incêndio, estanqueidade à água, durabilidade, entre 
outros itens. em vigor desde 19 de julho, a norma 
estabelece padrões mínimos de desempenho para 
diversos requisitos como segurança estrutural, vida 
útil, acústica entre outros itens da produção de 
edificações residenciais.

Conforme Marcos galindo, diretor de Materiais e tec-
nologia do sindusCon-Ba, a normativa contribuiu 

com a mudança de cultura e práticas adotadas na 
construção de empreendimentos residenciais. “nossa 
tarefa é investir em planejamento e mudar proce-
dimentos de aquisição e contratação de projetistas, 
materiais e serviços. a equipe de coordenação de 
projetos terá que documentar procedimentos adota-
dos para consultas e provas futuras”, destacou.  

Para Galindo, a norma beneficia consumidores, 
construtores e incorporadores e coloca a operação da 
construção imobiliária em outro patamar. “o próximo 
passo é conscientizar o usuário da edificação e da 
unidade, sobre a importância da manutenção para 
o desempenho do empreendimento”, disse. o vice-
presidente da adeMi-Ba, Luciano Muricy, ressalta que 
as empresas terão que parametrizar e identificar os 
sistemas construtivos e materiais mais adequados para 
atenderem às novas exigências. “temos que investir 
em conhecimento e consultorias, nos debruçar sobre 
os projetos e prever as consequências dos diversos 
sistemas adotados”, avalia. ercio thomaz destaca 
que as empresas terão que aprender a fazer ensaios e 
outros testes ou contratar consultorias para verificar 
os sistemas adotados. “a norma de desempenho 
envolve uma mudança de cultura muito forte, e irá 
valorizar mais o arquiteto”, disse. o workshop foi 
organizado pelo sindusCon-Ba, em parceria com o 
adeMi-Ba e contou com o apoio da FieB e patrocínio 
da Caixa econômica Federal.
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I nvestimento em Saúde e 
Segurança diminui acidentes no 
trabalho na Construção Civil

07

Choques elétricos, soterramento e quedas estão entre 
os itens que mais contribuem para a mortalidade nos 
canteiros de obras. o alerta foi feito pelo auditor do 
trabalho Flávio nunes, responsável pela área de segurança 
e saúde no trabalho da superintendência regional 
do trabalho e emprego (srte), na palestra “saúde e 
segurança do trabalho na Construção Civil”, promovida 
no dia 4 de setembro pelo sindusCon-Ba. segundo ele, 
estas são atividades que o trabalhador executa sob alto 
risco e demandam cuidados e prevenção por parte de 
empresários e profissionais do setor.

o evento, exclusivo para associados do sindusCon-
Ba, reuniu cerca de 100 pessoas e abordou os temas 
instalações elétricas, proibição do uso de cadeirinha 
suspensa nos locais onde é possível utilizar andaime 
suspenso (balancim) e a portaria 644 de 05/2013 
(tubulão e elevadores). após as exposições de nunes 
e do auditor Maurício Melo, responsável pelo núcleo 
de fiscalização na área da Construção Civil da SRTE, 
os participantes puderam esclarecer dúvidas e opinar 
sobre os temas debatidos. os palestrantes apontaram 
os avanços no setor da construção para evitar estes 
tipos de acidentes.

Flávio nunes alertou aos empresários que é preciso 
haver uma maior atenção em relação a estes itens e à 
segurança do trabalhador. segundo dados da previdência 
social, nos últimos anos a Bahia apresentou uma média 
de 120 mortes no setor formal. o setor da construção 
contribui com 20% desses casos. em 2011, houve 19 
mortes, sendo que um único acidente foi responsável 
por nove mortes. em 2012, foram contabilizadas 
cinco mortes. Já em 2013, até o momento, foram 
contabilizadas 10 mortes, sendo que sete foram 
causadas por choque elétrico e soterramento. para 
nunes, em função dos investimentos e das melhorias na 
segurança dos canteiros de obras, já é possível observar 
uma redução substancial nesse número de acidentes.

passos, vice-presidente do sindusCon-Ba. segundo 
ele, o MCMv é um importante nicho de mercado tanto 
no segmento de habitação social quanto no de imóveis 
econômicos.

as técnicas de construção de parede de concreto 
adotadas pelas incorporadoras no MCMv são exemplo 
do impacto do programa no sistema construtivo. da 
Fase i para a Fase ii, as empresas saíram do módulo 
convencional (paredes formadas por bloco sobre bloco), 
para um processo tecnológico mais racionalizado. “Com 
a normatização, do processo construtivo de paredes 
em concreto moldado “in loco” pela aBnt, a maior 
parte das empresas que atuam no MCMv opta pelo 
método construtivo, por ser mais racional e melhorar o 
desempenho, tanto do ponto de vista qualitativo quanto 
em produtividade”, avalia.

Conforme passos, a racionalidade nas várias etapas 
da construção é fundamental para que as empresas 
não tenham prejuízos no MCMv, uma vez que o 
valor contratado sempre tem um teto e as margens 
são reduzidas. a adoção deste processo construtivo 
demanda um significativo investimento na aquisição 
de formas metálicas (geralmente de alumínio) e 
formação de equipes de montagens, mas o montante 
é rapidamente recuperado. “para que o método 
seja viável é necessário que as formas sejam 
reutilizadas em pelo menos quatro empreendimentos 
semelhantes. por isso, a continuidade do programa é 
fator preponderante na decisão empresarial para a 
realização do investimento”.
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C onstrutoras buscam por evolução tecnológica
a boa adesão do segmento da construção ao edital de 
Inovação do Sesi/Senai este ano reflete o movimento 
e a percepção das empresas brasileiras para evoluir 
neste quesito. “para se ter uma ideia, em 2012, 
foram pouco mais de 200 propostas de construtoras, 
este ano recebemos mais de mil propostas de 
diferentes regiões do país”, destaca tatiana Ferraz, 
gerente de área de Construção Civil do senai-Ba. 
entre os projetos inscritos estão o de construtoras 
e fornecedores de materiais e serviços da cadeia. 
“são até r$ 300 mil mais apoio do sesi/senai que 
geram um ganho de inovação no processo produtivo 
e nos produtos que fica para a empresa”, diz. Na 
Bahia, em 2012, pelo senai, não houve nenhuma 
inscrição do setor da construção. este ano, quatro 
projetos foram inscritos.

destinado a apoiar projetos de pesquisa aplicada 
em empresas do setor industrial, com ênfase em 
inovação tecnológica e social, o edital conta com o 
apoio financeiro do Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCt), por meio de bolsas de desenvolvimento 
tecnológico industrial do Conselho nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A 
oferta este ano, em nível nacional, são de recursos 
da ordem de r$ 20 milhões para projetos inovadores 
apoiados pelo serviço nacional de aprendizagem 
industrial (senai) e r$ 7,5 milhões para projetos do 
serviço social da indústria (sesi).

Atrelada a esta busca por inovação está a qualificação 
profissional, foco de investimento do Senai na 
Bahia. tatiana Ferraz destaca os cinco novos cursos 
oferecidos no vestibular 2014 da Faculdade senai 
Cimatec: engenharia Civil, engenharia de Controle 
e automação, engenharia de produção, engenharia 
Elétrica, Licenciatura em Educação Profissional. 
são mais de 900 vagas disponíveis em 21 cursos de 
engenharia, graduação tecnológica e licenciatura 
em educação profissional. “E são cursos de altíssima 
qualidade. a Faculdade de tecnologia senai Cimatec 
está entre as mais bem avaliadas do país, com 
Conceito 4 no Índice geral de Cursos (igC) divulgado 
pelo Ministério da Educação”, afirma. A avaliação 
abrangeu 2.136 instituições de todo o país, das quais 
apenas 10,2% obtiveram conceitos 4 ou 5. 

G T-RH discute inclusão de Pessoas com Deficiência
o grupo de trabalho de recursos Humanos 
(gt-rH) do sindusCon-Ba reuniu-se 
em 18 de setembro para tratar, dentre 
outros assuntos, da inclusão das pessoas 
com Deficiência (PCD) pelas empresas, 
em respeito à Lei de Cotas. uma das 
questões abordadas foi o “estudo de 
viabilidade de inserção segura de pCd 
na Construção Civil” elaborado pelo 
sindusCon-sp e seConCi-sp, tendo como 
um dos resultados deste estudo a “Matriz 
de inclusão segura de pCd´s”, que leva 
em consideração os principais postos de 
trabalho da Construção e sua correlação 
com os vários tipos de deficiência. O GT-
rH aprovou também o aprofundamento 
do tema - planejamento estratégico, para 
discussão em suas próximas reuniões, com 
o objetivo de proporcionar aos gestores 
de pessoas um melhor alinhamento com o 
negócio de suas organizações.


