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novo
projeto
visual
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE
Nesta edição 14 do Jornal da Construção estamos trazendo uma nova concepção visual, para facilitar a leitura e
dar maior atratividade ao nosso público
leitor. Além da mudança visual, entre
os temas de destaque vamos abordar
sobre a relação entre corretores de imóveis e consumidores, com ênfase em direitos e deveres e informações sobre o
mercado e suas peculiaridades.
Hoje o Sinduscon Ceará está com
uma atuação mais ativa em seus projetos. Em 2015, nosso foco é a campanha
#ValoresConstroem, que já ganha as
redes sociais e ruas da cidade, e novas
ações já estão se estruturando.
No último mês de maio, as 21 construtoras associadas ao sindicato, que
participam do projeto ReConstruir, foram agraciados com prêmio de Responsabilidade Social, concedido pelo
Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).
A iniciativa foi idealizada pelos juízes
Luciana Teixeira de Souza e Cézar
Belmino Barbosa Evangelista, titulares,
respectivamente, da 2ª e 3ª Varas de
Execução Penal da Capital e beneficia
cumpridores de penas nos regime semiaberto, aberto e em livramento condi-
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Hoje o Sinduscon
Ceará está com uma
atuação mais ativa
em seus projetos.
cional do sistema prisional, como parte
do programa “Um Novo Tempo”. Nossa
meta até o final de 2015 é beneficiar
cerca de 100 apenados e egressos.
Comemoramos também os bons
números da 8ª edição do Feirão de Imóveis do Cariri, que aconteceu de 12 a 14
de junho, no Cariri Garden Shopping,
em Juazeiro do Norte. Foram cadastrados e encaminhados cerca de 380
unidades habitacionais, movimentando
aproximadamente R$ 79 milhões em
negócios. As empresas que atuam no
mercado imobiliário do Cariri contaram
com toda uma infraestrutura montada
pelo Sinduscon-CE.
O Sinduscon-CE chega com força
total a região do Cariri, com 22 construtoras associadas, atendendo a necessidade de empreendedores que querem
se instalar ou ampliar seus negócios e a
crescente demanda do mercado imobiliário por unidades residenciais ou comerciais, devido ao grande movimento
migratório para aquela área. Além do
sucesso do programa Obra Segura,
já estão agendados alguns cursos da
Universidade Corporativa do Sinduscon-CE (Uniconstruir) para a região.
Boa leitura a todos!
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8º Feirão
de Imóveis
do Cariri

Cerca de R$ 79 milhões foram movimentados durante os três dias em
que ocorreu a 8ª edição do Feirão de
Imóveis do Cariri. Realizado em Juazeiro do Norte, de 12 a 14 de junho, o
evento cadastrou e encaminhou o processo de negociação de 380 unidades
habitacionais. Para receber o evento,
as empresas que atuam no mercado
imobiliário do Cariri tiveram aparato da
infraestrutura montada pelo Sinduscon-CE no Cariri Garden Shopping.

O feirão foi organizado pela Prática
Eventos, com apoio da Caixa Econômica Federal e do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-CE), além
de patrocínio da Indaiá e do Governo
do Estado do Ceará. O Sinduscon-CE
tem 22 construtoras associadas na
região, atendendo à necessidade de
empreendedores que pretendem se
instalar nos municípios do Cariri ou
ampliar seus negócios.

Programa qualidade
de vida na construção
Levando cidadania e ações preventivas de saúde do coração aos
canteiros de obras, o Programa Qualidade de Vida na Construção (PQVC)
promove diversas oficinas voltadas
para os trabalhadores da construção
civil. Saúde do Coração, Valores Constroem, Circuito Saúde e Valores dos
Esportes na Construção são os workshops que atualmente estão sendo

Número de Colaboradores
atendidos nas visitas aos canteiros realizadas pelo PQVC
47.000

realizados pelo programa. De fevereiro
a maio deste ano, já foram desenvolvidas 80 oficinas em diversos canteiros
de obras em Fortaleza. Os associados
do Sinduscon-CE podem levar as oficinas de saúde aos seus canteiros. Para
agendar participação no programa, é
preciso ligar para o telefone (85) 34564055 ou enviar e-mail para: vanessa@
sindusconce.com.br.

15.300

2012

2013

Qualidades que
devem ser procuradas
na escolha de um
bom corretor

19.000

2014

Expoconstruir
As principais inovações da cadeia construtiva brasileira serão
apresentadas de 16 a 19 de setembro, durante a quarta edição da Expocontruir, que acontecerá no Centro
de Eventos do Ceará. Movimentando
milhões entre negócios concretizados e prospectados, a feira permite
a aproximação entre o mercado pro-

Qualificação
e postura
consultiva
quanto ao
mercado
imobiliário

dutivo e as construtoras, que terão
acesso a demonstrações in loco da
aplicação de novos materiais e novas tecnologias. Na agenda temática do evento, estão debates para
a troca de experiências e discussões das principais tendências de
mercado. Mais informações no site:
www.expoconstruir.com.br

Como escolher um bom corretor
de imóveis? Após checar suas credenciais junto ao Conselho Regional
de Corretores de Imóveis, o consumidor deve observar se o corretor tem
uma postura consultiva ou meramente
de apresentação. A dica é do sócio-diretor da Viva Imóveis, Paulo Angelim. “Postura consultiva é aquela
em que você percebe que o profissional está tentando traçar um perfil
do cliente, para orientá-lo de forma
adequada”, pontua e emenda: “é verificar, com relação a esse corretor, se
ele apresenta alternativas no mercado, e se tem a capacidade de mostrar
opções para escolha do cliente”.

Christina Chaul
presidente do
Sindimóveis-CE
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O corretor também poderá dar
um aparato jurídico ao consumidor de
imóveis, mantendo a pessoa informada sobre questões legais relacionadas
à compra, venda e aluguel. “O cliente
não é um especialista e precisa de uma
negociação segura. A importância da
consultoria do corretor é assegurar ao
cliente esse assessoramento e dar a
ele a tranquilidade de estar sendo conduzido por um especialista”, diz Paulo.
Christina Chaul, presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará – Sindimóveis, lembra que
os clientes estão sempre mais exigentes
e informados. “Hoje tudo é globalizado,
70% dos clientes visualizam os imóveis

“Hoje tudo é globalizado, 70%
dos clientes visualizam os
imóveis através das redes”.

através das redes”, ressalta. Na medida em que os consumidores têm mais
acesso as informações, os corretores
passam a ser mais cobrados quanto ao
conhecimento deste mercado.
E as opções de qualificação crescem junto à demanda do mercado.
Para além dos cursos técnicos, existem as especializações, que capacitam
os profissionais a prestar serviços que
ultrapassam a corretagem de imóveis.
Com isto, eles podem trabalhar também
prestando consultorias como avaliadores mercadológicos ou peritos judiciais.
“Hoje, o corretor de imóveis tem oportunidades a mais, que ampliam o nicho
de trabalho dele”, resume Christina.

CONECTAR
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Negócio
legalizado
garante a
segurança
na compra
e venda
de imóveis

“Imóvel não é
commodity, os
produtos são
diferentes”.
Daniel Simões

Mais segurança para os
envolvidos na negociação
Mesmo com uma legislação que
regulamenta a profissão do corretor e
os cursos de qualificação e especializações na área, a informalidade ainda
é algo recorrente no setor imobiliário.
O altera é da presidente do Sindicato
dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará – Sindimóveis, Christina
Chaul. “Nem síndico, nem porteiro podem fazer a intermediação do negócio
imobiliário. E é o que mais acontece.
Eles podem querer fazer a intermediação para ganhar algum dinheiro ou
para ajudar, mas cada um tem de ficar
dentro da sua profissão”. O alerta feito por Christina é baseado no Código
Civil, onde está previsto que pessoas
sem formação de corretor de imóveis não têm licença para atuar no
mercado. E é crime previsto por
lei, passível de punição.
O diretor da corretora Lopes Immobilis e coordenador
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diretor comercial da const. J.Simões

do curso de Corretor de Imóveis do Cetrede, Ricardo Bezerra, define o corretor
como um “elo de ligação” entre o consumidor e o construtor/incorporador. “É ele
quem vai definir o caminho que será de
vital importância na compra”, reforça. Ricardo recorre ao novo Código Civil para
explicar de forma mais prática o papel do
profissional: “ele é corresponsável pelo
negócio”, resume. Entre as principais
atribuições do corretor está a de munir
o cliente de informações sobre o imóvel,
o proprietário, a construtora e as opções
de mercado. Por outro lado, o cliente
também tem obrigações, como as de
cumprir o que for assinado em contrato,
informa Ricardo.
O vice-presidente da área imobiliária do Sinduscon-CE, José Carlos Gama,
resume a postura que o mercado espera
do corretor de imóveis perante o cliente.
“Conhecer profundamente as necessidades do interessado, sua capacidade

de pagamento, mostrar as opções com
as distinções entre elas, analisar a documentação do imóvel, para verificar sua
regularidade jurídica; além de fazer simulação de financiamento bancário, se
for o caso”, delineia.
Já perante o vendedor, lembra
Gama, o profissional deve verificar se o
comprador tem alguma pendência cadastral, apresentar propostas de compra com fluxos de caixa equivalentes;
mostrar as vantagens do produto em
relação aos concorrentes. Ele lembra
ainda que, quando a venda é intermediada por uma corretora de imóveis,
geralmente, o preço da corretagem é
embutido no preço global do imóvel,
como uma despesa adicional, sendo,
portanto, responsabilidade da construtora pagar ao profissional que realizou
a aproximação das partes.
Patriolino Dias, diretor-executivo da
Dias de Sousa Construções, destaca

que o corretor, ao vender um imóvel na

planta, também é responsável por só

comercializar um produto incorporado,
ou seja, com o Registro de Incorporação do imóvel, devidamente registrado
em cartório. Ele lembra que há uma

legislação que rege os processos de
venda e locação de imóveis, e esses
profissionais foram treinados para fazer com que os negócios se realizem
dentro dessa legislação, respeitando,
assim, as leis que protegem tanto o

consumidor como quem está colocando seu bem para venda ou locação. “É
o corretor que tem esse contato direto
com o nosso cliente. Ele quem vai dar
a avaliação correta do imóvel ao consumidor. Para a Dias de Sousa, o corretor
é um profissional de extremo respeito, e
a nossa relação vai além”.
Daniel Simões, diretor comercial da
construtora J.Simões, ressalta: “imóvel
não é commodity, os produtos são diferentes”. Portanto, as muitas opções
que o mercado oferece devem ser analisadas e filtradas de acordo com as
necessidades do cliente. E o corretor
entra nesse momento, desempenhando o papel essencial de traçar um perfil
do comprador, para alinhar as buscas
com o desejo do cliente. “É preciso dar
opção e esclarecer as duvidas do cliente”, diz. “Além de auxiliar na compra do
imóvel, ele vai orientar o cliente em seu
planejamento de vida”, conclui.
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Hora de
comprar
o imóvel
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Buscar um
corretor deve
ser o primeiro
passo

O corretor de imóveis é uma figura fundamental na condução da busca
pelo novo espaço que o consumidor
pretende comprar ou alugar. Ter um
profissional capacitado e que domine
conhecimentos estratégicos do mercado onde está imerso é item importante,
para fechar um bom negócio.
Alternativas de valores, localização
e o melhor custo-benefício são dados
importantes que o corretor deve oferecer ao cliente, para diversificar as buscas. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará
- Creci CE, Apolo Scherer, observa que
o momento exato de pedir ajuda do
profissional que irá conduzir a empreitada de achar o imóvel começa antes
mesmo de a pessoa ir a campo.
Para encontrar um corretor, o interessado, lembra Apolo, pode procurar
pelos serviços desses profissionais em
sites, redes sociais e jornais em busca
da pessoa certa para lhe atender. O
importante é que não esqueça, ao
se deparar com o perfil do profissional que lhe interessa, logo
buscar o número do registro
deste corretor no site do Creci, para checar as informações fornecidas sobre ele.
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“Como em todo setor, sempre há
aquelas pessoas que querem se passar por profissionais, mas o Creci faz
um trabalho intenso de acompanhamento do mercado, cuja profissão é
regulamentada, e recebe denúncias
online. Os mecanismos de controle e
fiscalização do Conselho Federal dos
Corretores de Imóveis permitem que
os contraventores sejam rapidamente
identificados e retirados do mercado”,
assinala Apolo.

Para que os negócios possam ser
canalizados de forma mais eficiente,
Scherer diz que compradores, construtores e proprietários devem afinar
ideias com corretores. “O construtor já
deve pedir orientação para saber sobre
os projetos e ouvir o corretor nesse momento. O comprador também deve ouvir
o corretor, para não partir de uma decisão errada”. Em linhas gerais: “corretor
é aquele profissional que já ajuda no anteprojeto da compra”, define Apolo.

Apolo Scherer
presidente do O CONSELHO REGIONAL
DE CORRETORES DE IMÓVEIs - Creci CE

“O construtor já deve pedir
orientação para saber sobre os
projetos e ouvir o corretor nesse
momento. O comprador também
deve ouvir o corretor, para não
partir de uma decisão errada”.

Sistema
Trevo Drywall
Atualmente, o que mais se procura na hora de construir
ou reformar é um sistema que atenda à obra com rapidez,
facilidade, versatilidade, limpeza e, também, que esteja
dentro do orçamento planejado.

trevobrasil.com.br

Orgulho de
ser Brasileiro

Para isso, a Trevo Drywall oferece a solução completa:
chapas, guias, montantes, massas e parafusos. Tudo isso
para você executar sua obra com tranquilidade e qualidade
comprovada pela ABNT - NBR 15.575.

(88) 3571-6019

RESPONSABILIDADE SOCIAL
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Vidas reconstruídas
com nova
oportunidade
de trabalho

Atualmente 21 empresas já aderiram ao programa, com
cerca de 40 vagas preenchidas. A meta é, em cinco anos,
chegar a 100 vagas ofertadas a esse público junto ao
mercado de trabalho da indústria da construção.

Construtoras são
homenageadas pelo
Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará

Transformar vidas. Desde julho de
2014, esse é o desafio do Sindicato
das Construtoras do Ceará – Sinduscon-CE, assumido junto ao Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará com a assinatura do convênio para desenvolver o programa Reconstruir. O projeto
consiste na ressocialização trabalhista, absorvendo mão de obra oriunda
da população carcerária nas construtoras associadas ao Sinduscon.
Atualmente 21 empresas já aderiram ao programa, com cerca de 40
vagas preenchidas. A meta é, em
cinco anos, chegar a 100 vagas
ofertadas a esse público junto
ao mercado de trabalho da indústria da construção.
Essa iniciativa para ressocialização foi idealizada

10

pelos juízes Luciana Teixeira de Souza
e Cézar Belmino Barbosa Evangelista,
titulares, respectivamente, da 2ª e 3ª
Varas de Execução Penal da Capital
e beneficia cumpridores de penas nos
regime semiaberto, aberto e em livramento condicional do sistema prisional,

como parte do programa “Um Novo
tempo”, desenvolvido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará – TJCE.
“Nós queremos conscientizar o cidadão comum e a sociedade de que
a ressocialização do apenado se reflete na diminuição da violência urbana,

pois, dando oportunidade de estudo e de
trabalho a essas pessoas
estamos contribuindo para
a redução do índice de reincidência”, explica o juiz Cézar
Belmino Barbosa Evangelista, da
Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza. “Com o passar
do tempo, os presos vão adquirindo
experiências e podem passar de serventes a encanadores, ou seja, eles
têm a oportunidade de crescer profissionalmente”, explica o magistrado.
No Sinduscon-CE, quem coordena o projeto é assistente social Rebeca Almeida, que participa de todo o
processo de recrutamento do apena-

do. O projeto funciona da seguinte forma: o Tribunal de Justiça seleciona o
apenado, que já preencha os requisitos para inserção. Depois é realizada
uma análise psicossocial, realizada
pela equipe do Núcleo de Execução
Penal, e, na fase final, o candidato é
indicado para uma das vagas disponibilizadas pelas construtoras associadas ao Sinduscon-CE.
Para Rebeca, a maior dificuldade
do programa é o momento econômico
atual pelo qual passa o país. O desfavorável cenário da economia diminui
a quantidade de novas vagas junto
à indústria da construção civil, nos
canteiros de obras. “O nosso desafio
é manter as vagas já conquistadas,

pois, com o desemprego atual, precisamos manter esses operários em
seus postos de trabalho nas construtoras”, enfatiza.
Em reconhecimento a essa ação
do Sinduscon-CE e das 21 construtoras envolvidas atualmente no projeto
Reconstruir, o TJCE entregou, no dia
19 de maio, o Prêmio Responsabilidade Social do Poder Judiciário. A solenidade de premiação foi conduzida
pela presidente do Tribunal de Justiça
do Ceará, desembargadora Iracema
Vale, e contou com as presenças do
vice-presidente, desembargador Francisco de Assis Filgueira Mendes, e
do corregedor geral, desembargador
Francisco Lincoln Araújo e Silva.
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