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EDITORIAL

agradecimento e expectativas
Estamos encerrando não apenas o ano de 2016, mas um ciclo de
três anos à frente do Sindicato das
Construtoras. Fechamos o triênio
2014-2016 com a certeza de dever

cumprido, após grandes desafios,
mas principalmente somando inúmeras conquistas.
No início deste mês, entregamos aos nossos associados e par-

Fechamos o triênio
2014-2016 com a certeza
de dever cumprido, após
grandes desafios, mas
principalmente somando
inúmeras conquistas.
André Montenegro de Holanda

ceiros o nosso relatório de gestão,
onde foram listadas as principais
ações desenvolvidas neste período,
sem conseguir, contudo, expressar
com detalhes todo o empenho de
uma equipe que trabalhou com excelência ao longo deste tempo. Sim,
porque não seria possível alcançar
tantos feitos sem a atuação de toda
a diretoria, equipe técnica e colaboradores que fazem o Sinduscon-CE.
Nesta edição do Jornal da
Construção, última do ano, aproveito
a oportunidade para agradecer mais
uma vez pela parceria de todos, renovando, ainda, o compromisso de
continuar, pelos próximos três anos,
o trabalho de excelência que vem
sendo desempenhado até aqui. É um
ciclo que se encerra, dando início a
um novo e desafiador período.
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SINDUSCON-CE E INOVACON
LANÇAM CARTILHA

SINDUSCON-CE SEDIA
REUNIÃO DA CMA/CBIC

SEMINÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO DAS
EMPRESAS DE ENGENHARIA

O Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil (Inovacon-CE),
apoiado pela Coopercon-CE e o Sinduscon-CE, lançou, em novembro, a cartilha
de bolso “O estudo da agressividade do
ar em Fortaleza”. A pesquisa teve como
objetivo quantificar e avaliar o teor de
íons cloro no ar atmosférico da cidade
de Fortaleza, em relação à distância do
mar, além da análise da penetração de
cloretos em corpos de prova de concreto. O evento aconteceu no auditório Luiz
Esteves, na FIEC, com o patrocínio da
Cimento Apodi. Além da apresentação
da cartilha, foi ministrada uma palestra
com o Doutor em Engenharia Civil, Gibson Rocha.

O Sinduscon-CE sediou, nos dias
01 e 02 de dezembro, a última reunião
do ano da Comissão de Meio Ambiente
da CBIC (CMA/CBIC). A programação
do encontro foi pautada em iniciativas
e ações de incentivo à sustentabilidade
na construção civil. A secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza,
Águeda Muniz, apresentou os projetos
desenvolvidos pela pasta relativos ao
Licenciamento Ambiental Simplificado
para a Construção Civil, o Selo Fator
Verde e os Programas Estratégicos de
Controle Ambiental (PCA) e Estadual
de Florestas (PEF). Na ocasião, houve
um debate com a participação do presidente do Conselho Jurídico da CBIC
e vice-presidente da Área Imobiliária do
Sinduscon-CE, José Carlos Gama, e o
diretor técnico da C. Rolim Engenharia,
Alexandre Mourão. Os participantes também fizeram uma visita técnica à Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).

Profissionais e representantes de
empresas da área tecnológica se reuniram em dezembro, no auditório do
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e
de Material Elétrico do Estado do Espírito Santo (Sindifer-ES), para definirem
ações estratégicas focadas na capacitação profissional e no desenvolvimento tecnológico no meio empresarial.
O Seminário de Desenvolvimento das
Empresas de Engenharia foi uma realização do Crea-ES, com o apoio do
Sindifer-ES, Sinduscon-ES, Sindicopes,
Senai, Ufes e Ifes. O diretor de Tecnologia da Promon, Eng. Helio Mazzilli,
ministrou palestra com o tema “Os projetos de engenharia e sua contextualização”. Representando o Sinduscon-CE, a Eng. e superintendente Larissa
Rolim, abordou a importância do lado
humano na engenharia.
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ESPECIAL PRÊMIO DA CONSTRUÇÃO 2016

SINDUSCON-CE PREMIA
OS MELHORES
DA cONSTRUÇÃO CIVIL
DESTAQUES DO SETOR SÃO HOMENAGEADOS
EM CERIMÔNIA QUE MARCOU O TÉRMINO DA GESTÃO
2014-2019 E O INÍCIO DO TRIÊNIO 2017-2019

A C. Rolim Engenharia foi eleita
a Construtora do Ano, durante a 15ª
edição do Prêmio da Construção,
realizado pelo Sinduscon-CE. A entrega do Troféu Waldyr Diogo de Siqueira aconteceu em novembro, no
La Maison.
Para o resultado, foram analisados critérios como: pesquisa de satisfação com clientes e funcionários;
pontualidade; participação nas ações
do Sinduscon-CE; auditorias em
obras, analisando os pilares gestão
e qualidade, segurança do trabalho,
meio ambiente e sustentabilidade; e
auditoria nos escritórios, avaliando
planejamento, pós-obra, responsabilidade social, dentre outros.
A cerimônia deste ano também
homenageou o empresário José Pontes de Melo, na categoria Resgate
Histórico; e o sócio fundador e diretor-presidente da J.Simões Engenharia, José Simões Filho, na categoria
Tecnologia e Qualidade.
O Prêmio Responsabilidade
Social reconheceu a campanha “O
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acidente não compensa”, uma iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho
(representado pelo Desembargador
Francisco José Gomes), em parceria com o Sinduscon-CE. Por fim, o
empresário sergipano, João Carlos
Paes Mendonça, foi agraciado na categoria Desenvolvimento Setorial; e o
mestre de obras da Construtora Mota
Machado, José Tarcísio Freitas Jacó,
foi eleito o Operário do Ano.
A comenda teve o patrocínio
da Caixa Econômica Federal, Cimento Apodi, Gerdau, SESI, SENAI
e Sistema FIEC.
Além dos cinco prêmios que
foram distribuídos, o destaque da
noite ficou por conta do anúncio do
vencedor da categoria: “Construtora
do Ano”, que recebeu o troféu Waldyr
Diogo de Siqueira. A C. Rolim Engenharia foi aclamada ao prêmio pela
segunda vez. Em 2016, onze empresas concorreram como finalistas:
A&B Engenharia, BSPAR Incorporações, Construtora Colmeia, C. Rolim
Engenharia, Construtora Mendonça

Aguiar, Construtora Mota Machado,
Construtora R. Miranda, Dias de Sousa Construções, J. Simões Engenharia, Magis e Muza Construtora.
O presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda,
destacou o objetivo da premiação
em fomentar as boas práticas nas
construtoras associadas. “Em 2016,
revisamos os checklists, melhoramos
as exigências documentais, diversificamos os campos de auditorias e
reconhecemos nas pontuações as
empresas que investem em itens diferenciados em suas obras”, declarou.
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ENTREVISTA COM
desembargador francisco josé gomes
AGRACIADO NA CATEGORIA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Nascido em Sobral, o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho
do Ceará (TRT), Francisco José Gomes
da Silva, 54 anos, é o terceiro do total de
sete filhos nascidos do matrimônio do
comerciante José Luís da Silva com a

JC: A informalidade pode ser considerada

um dos grandes gargalos para a
ocorrência de acidentes?

Fco josé gomes:
Sem dúvida alguma. A informalidade
é um mal que a gente tem que coibir
com todas as forças. Nós fizemos uma
reunião, junto com o Sinduscon-CE
e o CREA-CE, para firmar um pacto.
A intenção é visitar obras irregulares
e, caso sejam identificados possíveis
informalidades, será emitido um laudo
com o prazo para que a empresa
legalize seus empregados. Caso haja
reincidência, a Delegacia Regional
do Trabalho será comunicada para
fiscalizar e provavelmente multar a
empresa que está descumprindo as
regra de legalização do trabalhador.

JC: Como o Sr. tem percebido o acréscimo
no número de acidentes de percurso?

Fco josé gomes:
Isso é uma calamidade pública, e o pior
é que tem solução. 65% do dinheiro
do Imposto Predial Territorial e Urbano
(IPTU) é gasto com o Instituto Dr. José
Frota (IJF). Pra você ver, nós estamos
gastando quase a totalidade do dinheiro
do IPTU para cuidar de motociclistas
e usuários irresponsáveis. As normas
de segurança e trabalho são regras
de ordem pública, de uso obrigatório.

dona de casa Libânia Gomes da Silva.
Casado com Valéria Studart Mendonça
Gomes, é pai de Isabele Studart Mendonça Gomes, Mariana Studart Mendonça Gomes e Marília Studart Mendonça Gomes. O Desembargador Franzé

Gomes representou o TRT da 7ª Região,
homenageado com o Prêmio de Responsabilidade, por meio da campanha
“O acidente não compensa”, entregue
pelo Sinduscon-CE durante o Prêmio da
Construção 2016. Confira a entrevista:

Quando a norma diz que o trabalhador
da construção civil tem que usar o
capacete é por que o capacete protege
dele morrer, de ser atingido por um
tijolo. Então, os trabalhadores precisam
se conscientizar que quando são
negligentes, estão colocando não só a
sua vida em risco, mas a de todos os
que estão na obra.

traçamos como meta aproximar
o tribunal da sociedade. Então
procuramos os empregadores e os
empregados, através dos respectivos
sindicatos. E esse prêmio nada mais
é do que o fruto desse trabalho, ou
seja, do compromisso que nós temos
de buscar salvar vidas, no sentido de
conscientizar os empregadores e os
empregados que a vida humana não
tem preço. Que a vida de um simples
trabalhador é tão valiosa quanto a de
um importante industrial ou empresário
de qualquer ramo. Receber esse prêmio
foi muito importante por que mostra que
estamos no caminho certo, que estamos
trilhando o caminho da humanização.

JC:

O uso do celular nos canteiros de
obras pode ser considerado fator de
risco para a ocorrência de acidentes?

Fco josé gomes:
O uso do celular deve ser proibido
nos canteiros de obras, pincipalmente
nas obras verticais. Não faz sentido o
trabalhador estar no 20º andar e ficar
trocando mensagens via whatsapp,
colocando em risco a vida dele e
dos companheiros. Nossa sugestão
é disponibilizar um telefone fixo no
canteiro de obras, para que, em caso
de emergência, os familiares entrem
em contato com o trabalhador. Ele
será acionado e então, em segurança,
vai se dirigir até o telefone fixo para
retornar a ligação.

JC: Qual a sensação de ser premiado na

categoria Responsabilidade Social pelo
Sinduscon-CE?

Fco josé gomes:
Quando assumimos a desembargadoria,

JC: O Sr. acredita que iniciativas como a

campanha “O acidente não compensa”
e o Programa Trabalho Seguro devam
ser incorporadas por outras entidades?

Fco josé gomes:
Lógico que sim. Posso citar a M. Dias
Branco como exemplo, que incorporou
um programa de prevenção de acidentes
chamado “Minuto de Segurança”. Hoje,
não acontece nenhuma reunião na M.
Dias Branco, sem que antes se discuta
segurança. As ocorrências acontecem,
na maioria das vezes, por descaso do
patrão ou empregado, ou dos dois. Então,
quando a empresa tem um compromisso
de proteger a vida humana, faz com
que tenha dentro da sua estrutura,
mecanismos de proteção do trabalhador.

ESPECIAL PRÊMIO DA CONSTRUÇÃO 2016

ENTREVISTA COM capitão melo
AGRACIADO NA CATEGORIA resgate histórico

A experiência como militar, aliada
a mais de 30 anos dedicados à construção civil, fez do empresário José
Pontes de Melo, o Capitão Melo, uma
das personalidades mais importantes
do setor imobiliário cearense nas últi-

mas décadas. O Prêmio da Construção
2016 - categoria Resgate Histórico - homenageia o fundador da Construtora &
Imobiliária Melo. Ainda sob o comando
do Capitão Melo, a esmpresa foi responsável por diversas parcerias que

JC: Como foi o início da sua carreira na capitão melo:

construção civil?

capitão melo:
Eu recebi uma gratificação de R$ 6
milhões com a apreensão de um barco
de contrabando, em Areia Branca
(RN). Naquela época tinha uma lei que
destinava 50% do valor da mercadoria
apreendida ao funcionário. Com esse
dinheiro comprei um terreno do João
Batista Romcy na Rua Torres Câmara,
consegui um financiamento da Caixa
e o engenheiro Frota Caldas construiu
a minha primeira casa em Fortaleza.
A construtora Melo nasceu após a
minha saída do Exército, aliado ao
meu desejo de fazer uma empresa
para os meus filhos. E fundamos a
Construtora e Imobiliária Melo. A ideia
da imobiliária era garantir com os
imóveis alugados uma aposentadoria,
porque do Exército eu não teria nada.
Eu vendi a casa na Rua Torres Câmara
por R$ 65 milhões, o cheque mais
emocionante que já recebi, e comecei
a construir em meu próprio nome e em
nome de quem tinha terreno.

JC:

Que dificuldades o senhor
encontrou como empreendedor ao
longo da sua carreira?
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Eu cometi vários erros. Um deles foi
acreditar que faturamento era lucro. E
me associar a todos que me procuravam
para fazer empreendimentos e a
responsabilidade
financeira
era
sempre minha. Eu pulverizei a empresa
com essas ações construindo em
Recife, Natal, São Luís, Maceió. E o
meu despreparo empresarial. Eu era
artilheiro no Exército e fui construir.
Hoje eu posso até dizer que não me
preparei para isso corretamente.

JC: O que o senhor

fez e ainda faz
para superar as adversidade e manter
a empresa se desenvolvendo?

capitão melo:
Foi o desejo de continuar ao lado
daquelas pessoas que, de boa fé,
acreditavam em mim, para que eu
pudesse prosseguir ajudando até
que elas recebessem, mesmo que
não fosse tudo, alguma coisa. E
isso realmente aconteceu. Hoje não
temos uma habilitação de crédito
de pessoas físicas que não tenha
sido paga. Os créditos tributários
também foram pagos. O empresário

ajudaram no fortalecimento do mercado cearense e hoje atua na construção
de casas nos municípios de Paracuru e
Maracanaú. Em entrevista para o Jornal
de Construção, Capitão Melo conta um
pouco da sua singular trajetória:

tem que planejar, tem que se
organizar, tem que ter uma equipe
estável e parâmetros para saber
até onde ele pode ir. Não querer
abraçar o mundo com as pernas.
Embora que eu abracei não com o
objetivo de ficar rico. Mas era do
meu temperamento de trabalhar, de
vibrar com aquelas obras que eu
estava fazendo.

JC:

Para os empresários que ainda
estão começando no ramo da
construção, que conselho o senhor
daria?

capitão melo:
Aos jovens, hoje eu digo: que
estudem, sejam disciplinados, fujam
das drogas, unam-se aos seus pais
e amem a nossa pátria, cantem o
Hino Nacional, respeitem os mais
humildes, se coloquem a serviço da
pátria, custe o que custar. O Brasil
vai necessitar muito de vocês para
manter suas instituições, preparar
e recuperar a honra da nação e
se desenvolver por meio de suas
inteligências. Sejam comerciantes
com o espírito elevado de servir ao
próximo, antes de si mesmo.
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ENTREVISTA COM
PIO RODRIGUES NETO, DA C. ROLIM ENGENHARIA
AGRACIADO NA CATEGORIA construtora do ano

A C. Rolim Engenharia foi agraciada, pelo Sinduscon-CE, como
Construtora do Ano, durante o Prêmio da Construção 2016. Liderada
por Pio Rodrigues, a empresa com-

JC: O que representa a conquista do

Prêmio Construtora do Ano para a C.
Rolim Engenharia?

Pio rodrigues:
O
reconhecimento
do
nosso
trabalho. A conquista aumenta nossa
responsabilidade como empresa, mas
recebemos com muita humildade esse
que é o prêmio Nobel da construção
no Ceará. Ele tem um sabor todo
especial, pois ano que vem a C.
Rolim completa 40 anos, então vai
valer por todo o ano de 2017. Essa é
uma conquista coletiva, um conjunto
de homens e mulheres de valor que
amam o que fazem e têm orgulho da
sua profissão de construir edificações.

JC: Na categoria Construtora do Ano

são avaliados critérios em diferentes
etapas. O que você destacaria nas
atividades desenvolvidas pela C.
Rolim neste ano para a conquista do
prêmio?

Pio rodrigues:
Primeiro devo dizer que sou de acordo
com as exigências e abrangências
dos critérios para eleição da
Construtora do Ano. Nós temos que ir

pleta 40 anos de mercado em 2017.
O empresário comanda a C.Rolim
Engenharia, já contando com a ajuda dos filhos Ticiana e André Rolim.
A sucessão está encaminhada e

dando certo. A construtora cresceu
40% em 2015. Em janeiro deste ano,
foram 20%. E os planos de expansão continuam. Confira a entrevista
com Pio Rolim:

desde o registro de incorporação, até
a satisfação do cliente, ou seja, como
a construtora trabalha no pós entrega.
Nós só fomos eleitos e todos só serão
eleitos futuramente se tiverem uma
faixa de abrangência e excelência
em todas as etapas do processo.
Nossa empresa segue uma evolução
contínua, todo problema é visto
como oportunidade de aprendizado.
Estamos permanentemente revisando
nossos processos.

grande longevidade no mercado.
Aos 40 anos, nos sentimos
verdadeiramente com espírito de
aprendizes, pois queremos sempre
aprender e nos renovar. Tivemos um
crescimento gradual, consistente.

JC: Em 2017, a C. Rolim Engenharia

completa 40 anos de história.
Descreva um pouco desses anos de
trajetória:

Pio rodrigues:
Eu sou muito feliz com o que faço.
A engenharia é um processo de
transformação e multiplicação dos
espaços, vai desde o planejamento
a execução e os desafios são
sempre renovados. Nesses 40 anos
enfrentamos diversas situações. Hoje
estamos focados em prédios de alto
padrão, não queremos quantidade
e sim uma empresa voltada para
qualidade. Compreendemos que é
preciso preservar suas reservas e
economias para permanecer com

JC: O Sinduscon tem estimulado seus

associados a investir no uso das
novas tecnologias em seus canteiros
de obra. Como a C. Rolim recebe
esse desafio da inovação no modo de
construir?

Pio rodrigues:
A engenharia cearense tem se
destacado no cenário nacional
com algumas técnicas novas,
principalmente na área estrutural,
mas ainda temos que acreditar
que o processo de inovação, as
novas tecnologias, o mundo da
informática e da comunicação estão
numa evolução tão grande que a
engenharia tem que acompanhar,
é preciso que aconteça. É
absolutamente necessário receber
essas inovações no nosso setor.

TRABALHISTA

FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO: NOVAS
REGRAS PODEM REDUZIR
TRIBUTAÇÃO
MEDIDAS ENTRAM EM VIGOR EM 2017,
COM EFEITO PARA EMPREGADORES A
PARTIR DE 2018

Quase dois anos depois de
iniciadas as discussões, na segunda quinzena de novembro, o
Conselho Nacional de Previdência
Social (CNPS) aprovou alterações
na metodologia de cálculo do Fator
Acidentário de Prevenção, o FAP.
Pelas novas regras, os acidentes
de percursos, aqueles que ocorrem com o colaborador na ida para
o trabalho ou na volta para a casa,
não fazem mais parte do cálculo, o
que deve permitir uma redução na
carga tributária paga pelas empresas ao Governo Federal.
Aplicado desde 2010, o FAP
foi criado para bonificar as empresas que investem em ações que
ajudam na prevenção de acidentes
– e pune as que têm altos números
de acidentes de trabalho. O Cálculo é feito com base em quatro tipos
de pontuação, que variam de 0,5
a 2 pontos, e que incidem sobre a
alíquota dos Riscos Ambientais do
Trabalho, o RAT, que podem ser
de 1 a 3%, a depender do grau de
risco da atividade econômica da
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empresa, sendo 1 para as de menores riscos e 3 para as de maiores
riscos.
A contribuição federal paga
pelo empregador ajuda na cobertura dos custos com trabalhadores
que sofrem algum tipo de acidente
de trabalho e precisam se afastar
das atribuições no emprego e passam a receber pela previdência
social. Considerada uma demanda
antiga da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), para a reformulação dos cálculos sobre as taxas
pagas em casos de acidentes de
percurso, foi levado em consideração que as empresas não têm ingerência sobre as ocorrências no
percurso do colaborador.
De acordo com dados levantados pela CNI, com base nos dados
da Previdência Social, o número de
acidentes de trabalho a cada 100
mil trabalhadores caiu de 1.378 casos para 1.127 entre 2007 e 2014,
uma queda de 18,2%. Já a taxa de
acidentes de percurso casa-trabalho-casa subiu de 210 para 233

ocorrências a cada 100 mil trabalhadores, uma alta de 10,9% no período.
O vice-presidente de Relações Trabalhistas do Sinduscon,
Fernando Pinto, acredita que essa
queda é resultado de políticas de
prevenção de acidentes, saúde e
segurança do trabalho, com reflexo positivo dentro do ambiente das
empresas.
Para eliminar os índices registrados no setor, o Sinduscon-CE
está promovendo ações educativas
nos canteiros de obras de Fortaleza. As oficinas gratuitas fazem
parte da campanha “O acidente
não compensa”, através do Programa Obra Segura. A iniciativa conta
com o apoio do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT), da Secretaria
Estadual de Saúde (Sesa), do Departamento Nacional de Trânsito
(Detran), da Autarquia Municipal de
Trânsito (AMC) e patrocínio do SESI
e Sistema FIEC.
As novas regras para o FAP
2017 valerão a partir de 2018.
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NOVAS REGRAS
Além da retirada
dos acidentes de percurso,
outras regras também foram
aprovadas. A partir de 2018, o
bloqueio de bonificação por morte ou invalidez continuará valendo.
No entanto, esse bloqueio só valerá durante o ano em que ocorreu o
acidente e os sindicatos não terão
mais a prerrogativa de desbloquear
a bonificação.

Os conselheiros também
aprovaram a exclusão da redução de 25% do FAP calculado
na faixa malus. No entanto, haverá uma regra de transição. Em
2018, o desconto será de 15% e,
no ano seguinte, será totalmente
extinto. Esse critério havia sido
introduzido para ser aplicado
somente no primeiro ano de vigência do FAP, mas continuava
sendo aplicado até hoje.

NOVO CLICLO

ENCERRAMENTO
DA GESTÃO
2014 - 2016
SINDUSCON-CE ENTREGA RELATÓRIO DE GESTÃO DO TRIÊNIO 2014
– 2016 EM EVENTO NA CASA DO BARÃO DE CAMOCIM
No dia 05 de dezembro, o Sinduscon-CE realizou a entrega do Relatório de Gestão do triênio 2014-2016.
O evento aconteceu na Casa Barão de
Camocim, local que sediou a CASACOR Ceará 2016. O presidente, André
Montenegro de Holanda, e demais
membros da diretoria do Sinduscon-CE, apresentaram os resultados alcançados e celebraram os frutos desses três anos intensos de trabalho e
dedicação ao setor da construção civil.
“Neste primeiro triênio, conseguimos cumprir nossa meta de atuar em

dez pilares estratégicos desenhados
para a gestão, dentre eles a valorização dos associados e as relações
institucionais. Criamos uma estrutura
administrativa capacitada para dar
suporte à diretoria do SindusconCE;
intensificando o relacionamento e a representatividade com os mais diversos
órgãos, nas esferas municipal, estadual
e federal; e dando o pontapé inicial naquilo que será a principal meta da nova
gestão: a inovação na construção civil”,
afirma o presidente.

Com o tema “Inovar para Progredir”, André Montenegro afirma que a
nova gestão tem como objetivo priorizar
a inovação no setor no estado do Ceará. “Precisamos mudar este modelo de
construir no país, com inovações tecnológicas e com o uso de novos materiais”.
Além disso, pretende implantar,
durante o triênio 2017-2019, o projeto
“Sinduscon Jovem”, com o intuito de
fomentar a renovação das lideranças
do sindicato, incentivando novos empresários a se engajarem na defesa
de melhorias contínuas para o setor da
construção civil.

Iniciada em 2014, a gestão foi
conduzida pela diretoria eleita, de forma a investir em grandes projetos e
reinventar os já existentes, sempre
acompanhando os anseios do setor e
as variações do mercado.
Neste contexto, o Relatório de Gestão 2014-2016 do Sinduscon-CE é apresentado como parte integrante do processo de prestação de contas e registro
do trabalho realizado, além de expor as
atividades desenvolvidas pela instituição.
Guiados por um planejamento,
alicerçados por 10 pilares estratégicos,
diversos setores foram totalmente reestruturados, o que garantiu um modelo de
gestão mais ágil e eficaz, otimizando diretamente todos os profissionais envolvidos.
Investiu-se na melhoria da execução de programas como o Obra Segura,
PQVC e Prêmio da Construção; e foram
criados novos programas: Incorporar,
Re-construir, entre outros; e projetos que
beneficiaram o segmento, empregando esforços em iniciativas como o Inova
Construir Experience, o Fórum Brasil em
Debate, dentre tantos outros realizados.
A reformulação da Uniconstruir, veio para

intensificar o esforço em preencher uma
lacuna de conhecimento prático aliado à
teoria propagada no meio acadêmico.
As campanhas fortaleceram a
construção de valores e atitudes positivas que agregassem ao crescimento do ser humano, e as publicações
vieram para consolidar ou ampliar
conhecimentos necessários àqueles
que fazem parte da cadeia produtiva.
A gestão 2014-2016 também esteve à
frente de importantes eventos, missões
e visitas técnicas, que tiveram como
objetivo proporcionar um intercâmbio
de novos conhecimentos, estreitar relações e potencializar o setor da construção civil. Além de ter atuado para fortalecer a representatividade do sindicato
com entidades, órgãos governamentais
e comissões das três esferas do poder.
No corpo do relatório, esta tendência
poderá ser observada.
Adquira já o Relatório de Gestão
2014-2016 do Sinduscon-CE. Entre em
contato através do telefone 3456-4050
ou acesse a versão digital no site www.
sindusconce.com.br.

A PUBLICAÇÃO
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Fundado em 1942, com uma história marcada por forte atuação sindical, o
Sinduscon-CE encerra mais um ciclo, o
triênio 2014-2016. Anos em que enfrentou desafios, que exigiram força e união
dos associados.
A edição menciona, em 64 páginas, campanhas, projetos e as missões
para aquisição de conhecimento e
eventos realizados na gestão capitaneada por André Montenegro de Holanda e sua diretoria.
A situação econômica do país demandou uma readequação das empresas em todas as áreas, visando a otimização em um cenário de recursos mais
escassos. O período foi caracterizado
pela necessidade de uma definição
mais específica de prioridades, aliado à
busca de práticas de gestão que permitissem, mesmo num contexto mais
modesto, o avanço em projetos institucionais. Os resultados alcançados,
comentados no relatório, mostram o
quanto é possível fazer quando se possui tanta gente determinada a fazer a
diferença, como no Sinduscon-CE,
mesmo nas situações mais difíceis.
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ARTIGO

CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA
DE GESTÃO FORTALECE
A MARCA DA EMPRESA
E CONQUISTA O
RECONHECIMENTO
DO CONSUMIDOR

Quando se fala que uma
empresa é certificada, normalmente, a
ideia é que essa companhia, por meio
de seus produtos e serviços, possui
qualidade inquestionável. A ISO
9001 é a norma mais lembrada, mas
qual é o propósito da certificação?
Quais os benefícios imediatos para o
empresariado?
Os benefícios da certificação
são muitos, desde que a empresa
não busque apenas a normatização,
mas que implante e mantenha
um sistema de gestão efetivo. Ao
divulgar a certificação, a empresa
obtém fortalecimento de sua marca
e o reconhecimento do consumidor,
pois há uma garantia de que a marca
possui boas práticas de gestão, de
atendimento ao cliente e que não
irá se eximir da responsabilidade
gerada pela comercialização dos seus
produtos e serviços.
Internamente, usando como
exemplo a ISO 9001, que estabelece
critérios para a certificação de um
Sistema de Gestão da Qualidade,
a empresa mapeia os processos
– entradas e saídas – e define
claramente pontos de medição antes
da entrega dos resultados para cada
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um deles. Isso gera otimização,
elimina gargalos, entraves, atividades
em excesso ou repetição de ações,
desvios de funções e isenção de
responsabilidades dos colaboradores.
Quando a empresa sabe o
que quer, onde quer chegar, e
repassa isso de forma clara para os
seus colaboradores, por meio da
distribuição planejada de tarefas,
metas e monitoramento dos resultados
alcançados,
eliminam-se
custos
desnecessários,
direcionam-se
os recursos disponíveis de forma
eficaz, permitindo o crescimento e a
longevidade do negócio.
Desde meados da década
de 1990, as empresas brasileiras
despertaram para a necessidade de
ratificar a qualidade de sua gestão
por meio das certificações. Entretanto

dar importância devida à certificação
ainda é processo em evolução. Muitas
empresas iniciam a implantação e
certificação de um sistema de gestão
devido às necessidades comerciais, e
principalmente, contratuais.
Em outras palavras, na maioria
dos casos, os primeiros passos
que as empresas dão em direção
à certificação não são totalmente
voluntários, mas para atender a
alguma exigência. Isso acaba
fazendo com que leve algum tempo
para que as empresas percebam o
real benefício de uma certificação.
Houve uma época em que
possuir a certificação era um
diferencial. Atualmente, em um
mercado globalizado e altamente
competitivo, não possuí-la é um
diferencial negativo para as empresas

Rossano Monezi

Diretor Comercial e responsável
pelo Sistema de Gestão da LHS Certificadora

“Os benefícios da certificação são muitos,
desde que a empresa não busque apenas a
normatização, mas que implante e mantenha
um sistema de gestão efetivo.”
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As empresas de construção civil que desejam obter
financiamento para os seus empreendimentos imobiliários, precisam apresentar a certificação no PBQP-H.

de praticamente todos
os segmentos. De acordo
com A Certifiq – Sistema de
Gerenciamento de Certificados
(http://certifiq.inmetro.gov.
br), desenvolvido por iniciativa
do Inmetro, em parceria com os
Comitês da Qualidade ABNT/CB25 e ABNT/CB-38, atualmente, há
cerca de 12 mil certificados válidos
emitidos no Brasil na ISO 9001.
É muito comum grandes
empresas ou mesmo mercados
importadores exigirem de seus

importadores a certificação na ISO
9001 e em outros requisitos normativos
específicos do segmento de mercado
em questão.
A ISO 9001 é apenas uma de muitas
outras certificações importantíssimas em
diversos segmentos, como o PBQP-H
(Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade no Habitat), a ISO
14001 (Sistema de Gestão Ambiental),
a OHSAS 18001 (Sistema de Gestão
de Saúde e Segurança Ocupacional)
e a ISO 22000 (Sistema de Gestão da
Segurança Ocupacional).

No Brasil, por exemplo, as
empresas de construção civil que
desejam obter financiamento para os
seus empreendimentos imobiliários,
precisam apresentar a certificação
no PBQP-H (Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade no Habitat),
norma que tem o peso da ISO 9001 na
construção civil.

ÁREA IMOBILIÁRIA

IMÓVEL COM
A CARA DO DONO
COMO AS CONSTRUTORAS TÊM ADAPTADO
SEUS PROJETOS PARA ATENDER
SINGULARIDADE DE CLIENTES

O imóvel ainda nem está construído, mas o desejo de fazer adequações já é uma realidade. As
opções são diversas: mudanças de
piso e acabamentos, novos projetos
de arquitetura como uma sala com
dois ambientes, soluções sustentáveis, e até proporcionar ambientes
decorativos. Porém, a grande vantagem de personalizar desde a planta
é mesmo poder fazer a melhor escolha de acordo com a vontade de
quem vai morar no local. Especialistas e proprietários também valorizam
estas possibilidades.
As mudanças de acabamentos
e redistribuição de cômodos, entretanto, devem ser muito bem pensadas. Arquiteto e proprietário precisam
estar alinhados na hora de propor e
entender a ideia de mudança de uma
casa ou apartamento, por exemplo.
O serviço é um diferencial e acaba
tendo um valor agregado tanto para
quem compra como para quem vende. De fato é unir o útil ao agradável
- para as empresas torna-se um grande diferencial no mercado e para o
dono evita futuros transtornos, se fizer
a escolha certa.
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FACILIDADES DAS
CONSTRUTORAS

As incorporadoras e construtoras acompanham a mudança desse
perfil de cliente de perto e procuram
cada vez mais ferramentas que satisfaçam com exclusividade o comprador. Algumas já apresentam propostas no ato da assinatura do contrato,
com a finalidade de evitar gastos extras elevados, e assegurando o recebimento da unidade já personalizada
dentro do prazo e das garantias contratuais. Existem aquelas que possuem até áreas exclusivas para esse
tipo de negócio.

O sócio diretor da Viva Imóveis,
Paulo Angelim, reforça as vantagens
da personalização: “a grande vantagem é fazer um imóvel adequado a
demanda das famílias, além de evitar
custos adicionais”, afirma.
Por outro lado, Angelim alerta
para o risco de “descaracterizar o
imóvel”. As construtoras oferecem a
flexibilidade para personalização do
imóvel, mas com limites que devem
ser levados em conta pelo cliente.
“Normalmente o que mais se pede é a
fusão de cômodos. É o que geralmente acontece quando a suíte é ligada à
sala, apertando ou suprimindo o espaço” diz. No futuro, essa mudança

“A grande vantagem é fazer um imóvel
adequado a demanda das famílias, além de
evitar custos adicionais.”
Paulo Angelim
Sócio Diretor da Viva Imóveis
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pode acabar prejudicando a utilização do imóvel.
É muito importante conhecer
os planos e tipos de personalização.
Alguns são acertados na compra,
incluídos no preço do imóvel, em outros o cliente poderá pagar um valor
extra. Ainda existem aqueles que têm
um custo mais elevado ainda. Tudo
irá depender do que será customizado: mudanças de cômodos como
tamanhos de salas e cozinhas, aca-

bamentos como pisos diferentes, ou
decoração, onde arquitetos e decoradores ficam à disposição para mudar
os ambientes visuais.
Os riscos estão relacionados
ao planejamento da obra e ao gerenciamento do processo de compra e
construção ao longo do tempo. Se as
partes envolvidas estiverem alinhadas, o imóvel tem tudo pra ficar com
a “cara do dono”.

Um nome que representa a excelência de todo o setor
No dia 25 de novembro, o Sinduscon-CE concedeu o troféu Construtora do Ano à C. Rolim Engenharia.
A escolha resulta de auditorias externas e independentes sobre Gestão e Qualidade,
Segurança do Trabalho, Sustentabilidade e Meio Ambiente.
Quando uma premiação promove as melhores práticas,
ganha o setor e, principalmente, toda a sociedade.

Patrocínio

