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Inflação para
construção civil
desacelera no
primeiro mês
do ano

A média dos custos de
construção, no entanto,
tem ficado acima dos índices inflacionários e deve
sofrer uma pressão maior
por conta dos insumos.
Embora com um avanço de 0,21%
em janeiro de 2015, a inflação da
construção civil, segundo pesquisa
realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
apresentou desaceleração neste primeiro mês do ano, com queda de
0,44% em relação ao último mês
de dezembro (0,65%). Nos últimos
doze meses, o aumento acumulado
foi de 5,94%, que, mesmo assim,

está abaixo dos 6,20% acumulados
em igual período anterior.
Em janeiro, os custos com mão de
obra caíram 0,62% em relação a dezembro, com taxa de 0,22% no início do ano contra 0,84% no último
mês de 2014. Ao longo dos últimos
doze meses, o índice acumulado
em mão de obra foi 7,69%. Já os
materiais apresentaram índice de
0,20% em janeiro contra 0,49% em
dezembro, em um acumulado de 4,
47% ao longo de doze meses.
A inflação para o setor da construção é medida pelo Sistema Nacional

de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (Sinapi), em pesquisa realizada mensalmente pelo
IBGE, que conta com parceria da
Caixa Econômica Federal. Criado
em 1969, esse indicador produz
informações sistematizadas
com séries históricas de custos e índices com abrangência nacional e é utilizado
para elaboração e avaliação de obras, assim
como acompanhamento
de custos, principalmente
por agentes financiadores federais.
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Editorial
Iniciamos um período delicado na
conjuntura econômica nacional.
Elevação de custos de produção,
dos juros para financiamento e de
aumento de taxas públicas. Fazer
surgir oportunidades em meio a
todo esse cenário é para poucos,
mas esse desafio o setor da construção civil não teme abraçar.
Através do nosso sindicato, temos
lutado e ganhado batalhas, como a
da padronização de processos e de
custas cartorárias e a regulamentação clara e objetiva para maior agilidade na aprovação de projetos e
licenças nos órgãos municipais.
Seguimos unidos, levando nossos
pleitos junto a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção Civil
e a Confederação Nacional da Indústria para permitir que possamos continuar com nossos investimentos em busca da inovação, da
industrialização e automação de
processos construtivos, da otimização do gerenciamento de projetos e
de mercados mais favoráveis para
compra de matéria-prima.
É a nossa indústria que possibilita a
construção de espaços urbanos com
maior qualidade em nossas cidades,
a implantação de obras públicas de
infraestrutura que permitam o desenvolvimento social e econômico e
a oferta de moradia para atender as
diversas necessidades das famílias
cearenses. Você não está sozinho
nesse desafio, contando para isso
com o segundo maior sindicato da
construção civil do país e o maior
sindicato da indústria do Ceará, para
fazer surgir novas oportunidades.

Últimas

Arquitetura e Tecnologia na Construção

Estão abertas as inscrições do maior prêmio da construção
no Ceará: Construtora do Ano - Troféu Waldyr Diogo.

No dia 12 de março, em São Paulo,
arquitetos de todo Brasil irão debater como a Arquitetura, aliada
à Tecnologia, pode impulsionar a
Construção Civil. O evento, que
conta com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC) discutirá os investimentos
em novas ferramentas e a quebra
de paradigmas, com visão em longo prazo. Mais informações no
portal asbea.org.br.

As inscrições vão até o dia 20 de março.
Prepare sua empresa e participe.

Mudança de regras no auxílio doença
Entra em vigor, a partir de 1º de
março, a Medida Provisória Nº
664, que instituiu alterações na Lei
8.213/91. A partir desta data, os
empregadores passarão a pagar os
primeiros 30 dias de afastamento

do empregado, e não mais os 15
primeiros dias, como previsto anteriormente na lei. As alterações foram publicadas em 30 de dezembro
de 2014. A média do benefício foi
fixada nos últimos 12 salários-con-

tribuição à Previdência. As perícias
médicas poderão ser feitas nas empresas que dispõem de serviço médico, desde que fechem convênio
com o INSS. Para ver a íntegra da
MP acesse www.planalto.gov.br.

Consulta pública de norma
Segue até o dia 22 de março, a consulta pública nacional de requisitos e procedimentos para a NBR
15805 - Pisos elevados de placas
de concreto. A norma foi revisada
pelo Comitê Brasileiro de Cimento,
Concreto e Agregados (CB-18), da
Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Os interessados
poderão fazer sugestões e recomendações através do site: abntonline.
com.br/consultanacional/projetos.
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Programa Qualidade de Vida na Construção 2015
Oficinas nos canteiros de obras abrem o calendário de ações
do programa de responsabilidade social do Sinduscon-CE.

Resgate de valores será um dos temas trabalhados neste ano.

O Programa Qualidade de Vida
do Sinduscon-CE já iniciou seu
calendário de atividades em
2015, trazendo inicialmente as
oficinas gratuitas de uma hora de
duração nos canteiros de obras,
com enfoque na cidadania e na
saúde do coração. O foco do
programa é o bem-estar do trabalhador da construção, ofertando uma série de ações nas áreas
de saúde, educação, esporte e
lazer, de forma a contribuir para
sua formação, integração organizacional e aumento da produtividade. Diversos canteiros de
obras já estão recebendo as quatro oficinas, que trazem como temas: “Teatro no Canteiro - Saúde
do Coração”; “Construção Cidadã”; “Circuito Saúde” e “Valores
do Esporte na Construção”.
De acordo com a vice-presidente
do Sinduscon-CE, Paula Frota,
as atividades pretendem levar
atendimento médico e fisioterapêutico, além de trabalhar de
forma lúdica o resgate de valo4

res. “Vamos usar a linguagem do
teatro e fazer um paralelo com
o esporte para buscar a reflexão
sobre a forma como lidamos
com nossa saúde, com nossos
relacionamos em sociedade e os
nossos deveres e direitos como
cidadãos”, explica.

“Vamos usar a linguagem
do teatro e fazer um paralelo com o esporte para
buscar a reflexão sobre a
forma como lidamos com
nossa saúde, com nos relacionamos em sociedade e os nossos deveres e
direitos como cidadãos”
Paula Frota
Vice-Pres. de Sustentabilidade
do Sinduscon-CE

Através de apresentação teatral,
a oficina “Teatro no Canteiro”
aborda os métodos preventivos
de doenças cardiovasculares,
com uma enfermeira esclarecendo as principais dúvidas relacionadas à temática “Saúde do Coração” e os fatores de risco.

Também trabalhando a temática,
o “Circuito Saúde” oferece a aferição de pressão, teste de glicemia capilar, peso, altura, índice de
massa corporal e circunferência
abdominal para os trabalhadores
da obra, com a atendimento de
médico, nutricionista e enfermeiro. Após a finalização dos exames,
são entregues cartões saúde, descrevendo os valores encontrados e
os valores de referência da normalidade, com as devidas orientações
para melhorar as taxas.
O resgate de valores será trabalhado com a oficina “Construção
Cidadã” propõe aos trabalhadores da construção civil a apreciação de um esquete teatral para
abordar situações do cotidiano
que incentivam à mudança de
atitude e reforçam os conceitos
de cidadania. São desenvolvidos
temas de ética, justiça, valores e
solidariedade na esfera pessoal e
profissional, favorecendo a reflexão sobre a necessidade da adoção de uma postura ética e cidadã
em todos os aspectos da vida.
Complementarmente, a oficina
“Esporte e Saúde” traz palestra
com dinâmicas para promover a
interação entre os trabalhadores,
os valores positivos que o esporte
proporciona à sociedade. A proposta é disseminar os benefícios
da prática de esporte no ambiente
de trabalho e cotidiano.

“Diversos canteiros de
obras já estão recebendo as quatro oficinas,
que trazem como temas:
“Teatro no Canteiro - Saúde do Coração”; “Construção Cidadã”; “Circuito
Dia Nacional da
Saúde” e “Valores do Es- III Festival Construarte
Construção Social
porte na Construção”.
Os operários da construção civil

Agenda do
Programa Qualidade
de Vida 2015
Além das oficinas nos canteiros
de obras, o Programa traz diversas ações com foco no bem-estar do trabalhador da construção. Confira:

poderão apresentar seus dotes
artísticos na 3ª edição do Festival Construarte. O objetivo do
projeto é valorizar talentos, utilizando as artes para melhorar a
autoestima e o relacionamento
interpessoal. Ao longo do ano
serão realizadas oficinas nos
canteiros de obras para descobrir e incentivar os talentos, que
serão expostos em uma grande
apresentação teatral.

Copa da Construção

Vem aí a 9ª edição do Dia Nacional
da Construção Social! O evento é
um mutirão solidário em prol da
cidadania para todos os operários
da construção civil e seus familiares. Em 2014, a ação superou todas
as expectativas do Sinduscon-CE
e contabilizou com mais de 8.000
trabalhadores e familiares presentes, com 92.952 atendimentos realizados nas áreas de saúde, lazer,
esporte, cidadania e alimentação.

O Sinduscon-CE promove um
campeonato de futebol amador
para os trabalhadores da construção civil. O objetivo é buscar
a integração da categoria com os
empresários, além do incentivo
à prática de atividades esportivas. Anualmente, 50 equipes de
futebol, reunindo cerca de 800
operários participam dos jogos,
realizados de março a agosto,
sempre às quartas, quintas, sextas e sábados.

VOCÊ SABIA?
PORQUE PROTENDER É MAIS BARATO
No comparativo ao lado, temos o custo
linear do uso de uma armadura convencional,
utilizando CA-50, e o custo linear utilizando o
CP-190, uma cordoalha engraxada utilizada
em estruturas protendidas.
Com ele podemos concluir que o custo
do aço em uma estrutura de concreto armado
é 11% maior do que o custo de uma estrutura
em concreto protendido.

PROTENSÃO

CA-50
Custo Aplicado = R$ 4,70/kg

12,5mm

R$ 1,00 = 1.156kgf

1m

CP-190
Custo Aplicado = R$ 10,50/kg

1m

Peso = 1kg
Custo = 1,00 x 4,70 - R$ 4,70
Área = 1,25cm²
Força = 1,25 x 5.000/1,15 = 5.435 kgf

12,7mm

Peso = 0,89kg
Custo = 0,89 x 10,50 - R$ 9,34
Área = 1,00cm²
Força = 1,00 x 12.000 = 12.000kgf
R$ 1,00 = 1.284kgf

Uma empresa apoiada pela:

SISTEMA DE FÔRMAS
CANTEIROS SUSTENTÁVEIS

i m p a c t o p r o t e n s a o . c o m . b r
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Indústria Imobiliária

Entraves burocráticos elevam
custos da construção civil
Custas cartorárias, aprovação de projetos e liberação de licenciamento,
preço de terrenos e encargos sociais elevam custos da atividade.

Diversos fatores elevam custos da atividade da construção civil.

Os Sinduscons de todo o
país juntos com a Câmara Brasileira da Indústria
(CBIC) defendem uma
busca de maior produtividade, menos burocracia e uma melhor legislação para o setor.
Além das negociações com os
trabalhadores durante a data
base, outro custo que tem impactado diretamente o setor da
construção civil, embora não
seja medido pelo Custo Unitário
Básico (CUB), são as despesas
burocráticas. A informação é do
coordenador do Banco de Dados da Câmara da Indústria da
Construção Civil (CBIC), Daniel
Furletti. De acordo com estudo
encomendado pela Câmara junto a Booz&CO Consultoria, a
6

burocracia impacta em até 12%
nos custos com o valor do imóvel
para o consumidor.
Esses entraves burocráticos vão
desde a aprovação dos projetos
nos diversos órgãos, a falta de padronização dos cartórios e outros
pontos, enfatiza o vice-presidente

da área imobiliária do Sinduscon-CE, José Carlos Braide Nogueira
da Gama. “Para reduzir estes problemas temos mantido diálogo
permanente com os atores desses
processos, de forma a, sem minimizar o rigor da análise, procurar
simplificar procedimentos e re-

Custos que afetam o setor
Burocracia
pode impactar
em 12 % no
custo final do
imóvel para
consumidor.

Encargos
sociais passam da
casa de 130 %
em termos
médicos.

duzir os prazos hoje estabelecidos, atribuindo aos proprietários,
projetistas e engenheiros de obra
a responsabilidade que cada um
tem no atendimento as normas e
legislações em vigor no país”, informa Gama.
Outro esforço desenvolvido pelo
Sinduscon-CE foi pela padronização de procedimentos juntos aos
cartórios de registros de imóveis.
Esse trabalho foi recompensado
com a entrada em vigor, desde o último dia 2 de janeiro do novo Código do Serviço Notarial e Registral do Estado do Ceará, instituído
através do Provimento nº 08/2014.
O documento foi atualizado pelo
Tribunal de Justiça do Estado,
através da Corregedoria Geral da
Justiça do Ceará. O documento
estabelece normas a respeito dos
deveres e vedações dos notários,
do atendimento ao usuário, dos
livros e pastas obrigatórios e da lavratura dos atos notariais e registrais, destaca o vice-presidente da
área imobiliária do sindicato.

rárias, o preço de terrenos é outro
fator impactante para os custos da
construção civil, principalmente
nas grandes metrópoles. “Os terrenos têm ficado cada vez mais
caros devido a escassez nos grandes centros urbanos e isso impacta
demais nos custos”, avalia Furletti.
Os encargos sociais também têm
um importante peso no custo da
construção. “Mesmo o setor tendo
sido desonerado, esses encargos
são altíssimos, passando hoje da
casa de 130%, em termos médios.
Quando somados aos benefícios
que são dados nas convenções
coletivas, eles oneram também a
mão de obra, daí a importância do
setor buscar maior produtividade”,

Para reduzir custos com
burocracia, o Sinduscon-CE
tem mantido diálogo permanente com todos os atores envolvidos, de forma a,
sem minimizar o rigor da
análise, procurar simplificar procedimentos e reduzir prazos estabelecidos.
lembra Furletti. Para desonerar o
setor, a CBIC, juntamente com os
Sinduscons em cada estado, tem
defendido uma busca maior pela
produtividade, menos burocracia
e modernização da legislação em
relação aos encargos sociais.

Mão de obra
onera o setor
O impacto da folha salarial
varia aproximadamente entre
40% a 60% no valor total de
uma obra na indústria da construção civil. A informação é do
vice-presidente da Comissão
Permanente de Relações Trabalhistas do Sinduscon-CE,
Fernando Pinto. “Quanto mais
simples a obra maior será o
percentual de impacto da mão
de obra sobre o custo”, explica.
O vice-presidente esclarece
que quanto mais requintado
o acabamento da obra e mais

elevado o padrão do produto
final, o percentual tende a diminuir, uma vez que o custo
com materiais torna-se mais
elevado e tem maior impacto
no custo final.
Nos últimos dez anos, o valor
do piso do servente teve um
ganho real de 45%. “O número é preocupante, porque nossa
produtividade não aumentou
na mesma proporção”, analisa
Fernando Pinto, observando
que a diferença entre o ganho
real e o acréscimo de produtividade tem impacto direto na
margem das empresas.

Para abrir novos caminhos,
nosso país tem a força do aço Gerdau.
A força da transformação.

Somado as essas questões relacionadas à elevada complexidade das
legislações urbanas e custas carto-

Escassez
de terreno em
centros urbanos
elevam preços
para construção
civil.
O aço da Gerdau tem a força da transformação.

Diminuir distâncias é uma forma de conectar pessoas e gerar mais desenvolvimento. Para criar
novos caminhos, o aço da Gerdau se transforma. Reciclamos milhões de toneladas de sucata
para produzir aço de qualidade, que vai continuar abrindo horizontes para o futuro.

www.gerdau.com

/gerdau

/gerdausa
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Entrevista

Governador reforça compromissos de campanha
que, aliado à Integração da Bacia
do São Franscisco – conhecido
como Transposição – vai sanar
definitivamente a questão da
água no Ceará. Na Região Metropolitana de Fortaleza, o meu
compromisso é com a implantação do Bilhete Único Intermunicipal. Mas o maior desafio do
meu governo é elevar ainda mais
o patamar de qualidade de vida
dos cearenses. Esse é o maior dos
meus compromissos.
Jornal da Construção:
Quais as prioridades na área de
infraestrutura?

Camilo Santana prioriza na sua gestão saúde, seca e segurança pública.

Em entrevista ao Jornal da Construção, o Governador do Ceará,
Camilo Santana, reforça seus
compromissos com a segurança pública, a saúde e o convívio
com a seca. Para ele, a prioridade é dotar o estado da infraestrutura necessária para atender
as demandas de crescimento
econômico e desenvolvimento
social. Camilo reforça a importância do programa habitacional do Governo Federal, tendo
a meta de contratar mais 50 mil
novas unidades além das que já
estão contratadas ou entregues,
e prevê cumprir grande parte
do planejamento, nos próximos
cinco anos, deixará Fortaleza
com cobertura de 80% na área de
saneamento básico. Mesmo com
a desistência da Petrobras, o Governador é otimista em relação
a implantação de uma refinaria
no estado e diz que irá trabalhar
para que ela vire realidade, con8

clamando a todos para uma luta
suprapartidária. Confira a seguir
a entrevista do Governador Camilo Santana.
Jornal da Construção:
Quais os principais desafios de
seu Governo e que soluções estão sendo estudadas?
Governador Camilo Santana:
Assumi compromissos em áreas
vitais e vou dedicar toda a minha
energia para cumpri-los. Na segurança pública, o Abraça Ceará
– cuja meta é ocupar os espaços
na comunidade com infraestrutura social e, com isso, deter o
avanço da criminalidade – vai se
somar à ampliação no número de
delegacias 24 horas, e à promoção da melhoria dos salários dos
policiais. Na saúde, vou construir mais dois hospitais regionais, ampliar o número de Upas
e Policlínicas. Em educação vou
universalizar as escolas profis-

© Carlos Gibaja / Gov. do Ceará

sionalizantes de tempo integral,
levando estes equipamentos
para todo o interior do Estado.
A convivência com as condições
climáticas do nosso Estado, cujo
território está quase que total-

“Assumi compromissos
em áreas vitais e vou dedicar toda a minha energia para cumpri-los. Mas
o maior desafio do meu
governo é elevar ainda
mais o patamar de qualidade de vida dos cearenses. Esse é o maior dos
meus compromissos.”

mente inserido no semiárido,
também é meta desse governo.
Quero iniciar o segundo trecho
do Cinturão das Águas, projeto

Governador Camilo Santana:
A prioridade é dotar o Estado de
infraestrutura capaz de atender
às demandas de desenvolvimento econômico e social. Na questão viária, estão obras como as
duplicações de CEs e o trabalho
em parceria com o governo federal para a melhoria da BRs, também. No meu governo, nenhum
município cearense será fim de
linha. Também vamos integrar
modais como o transporte ferroviário e o aquaviário. Grandes
projetos estruturantes como a
Transnordestina são fundamentais. Além disso, o Ceará conta com dois portos: Mucuripe
e Pecém, sendo este último um
importante pilar do desenvolvimento não só estadual, mas regional. Tanto da Transnordestina quanto os nossos portos são
de vital importância para dotar
não só o Ceará, mas o interior do
Nordeste, de um modal de transporte eficiente.

Governador Camilo Santana:
O Brasil tem hoje o maior programa habitacional de sua história.
O Minha Casa Minha Vida já beneficiou 3 milhões de famílias em
todo o País. No Ceará, o Governo
do Estado é indutor do programa
federal, tendo até criado uma lei
para garantir contrapartida financeira e, com isso, viabilizar a
construção de novas moradias.
A nossa meta é contratar mais 50
mil novas unidades, além das que
já estão contratadas ou já foram
entregues. O Ceará saltou de uma
posição ruim no Minha Casa Minha Vida 1 para um dos melhores desempenhos do Brasil, no
Minha Casa Minha Vida 2. Hoje,
nós temos mais de 63 mil unidades entre contratadas e entregues,
em empreendimentos não só em
Fortaleza, mas espalhados por várias regiões do Interior do Estado.
Este volume representa um aporte
de R$ 3,5 bilhões, referente a 339
projetos contratados.
Jornal da Construção:
Um dos desafios do mercado
imobiliário é a falta de saneamento básico, como o Governo
está planejando ampliar o atendimento da alta demanda?
Governador Camilo Santana:
O governo do Ceará está atento
a esta questão e já vem atuando

© Carlos Gibaja / Gov. do Ceará

avançarmos. Do mesmo modo
os projetos Cocó e Dendê. Além
disso temos as ações da Cagece.
Temos um planejamento que
prevê cobertura de 80% em algumas áreas de Fortaleza em,
no máximo, cinco anos.
Jornal da Construção:
Após a posição da Petrobras em
cancelar a instalação da Refinaria do Ceará, que alternativas o
Estado vai buscar para possibilitar o crescimento do Estado?

“O Brasil tem hoje o maior programa habitacional de sua história. O Minha Casa Minha Vida
já beneficiou 3 milhões de famílias em todo o
País. No Ceará, o Governo do Estado é indutor
do programa federal, tendo até criado uma lei
para garantir contrapartida financeira e, com
isso, viabilizar a construção de novas moradias.”
Camilo Santana
Governador do Ceará

nela, nos últimos oito anos. Eu
mesmo, quando estive à frente da Secretaria das Cidades,
coloquei o saneamento como
uma prioridade. Hoje nós estamos com obras em todo o Es-

tado. Na Região Metropolitana, programas de urbanização
e retirada de pessoas de áreas
de risco como o Maranguapinho, o maior do País nesta categoria, têm contribuído para

Governador Camilo Santana:
Eu disse e repito: sou muito otimista e nós não vamos deixar de
lutar pela refinaria. Da mesma
forma que ninguém acreditava
na siderúrgica que hoje é uma
realidade com a geração de emprego e renda, nós vamos trabalhar pra que a refinaria também
vire realidade. Esta é, inclusive,
uma luta suprapartidária que
nós temos que fazer pra garantir
esse empreendimento importante para nosso Estado. Para além
deste projeto, o Ceará tem muitas potencialidades as quais nós
estamos trabalhando para atingir o objetivo maior: o amplo
desenvolvimento econômico e
humano, para que os cearenses
tenham sempre mais qualidade
de vida.

Jornal da Construção:
Quais as prioridades para o Minha Casa Minha Vida?
9

Artigo

Mercado Imobiliário

Planeje as melhores alternativas para o crescimento

Toda empresa é uma sociedade coletiva que deve prevalecer o interesse do grupo.

Na Grécia antiga eram considerados sábios não aqueles que detinham mais conhecimento, mas
sim aqueles que por meio do conhecimento tinha uma capacidade de prever o futuro.
Passado milhares de anos essa competência de previsão ainda é extremamente importante, em especial
em ambientes instáveis e de turbulências como o do Brasil atual.
Segundo Cícero Rocha cita no
Expomanagement 2013, o baixo
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nível ou ausência efetiva de processos modernos de se planejar
estrategicamente as organizações
é o fator de maior impacto para a
mortalidade das organizações.
Diante dos fatos expostos anteriormente, a longevidade das
empresas está cada vez mais vinculada à habilidade e à capacidade coletiva em responder com
velocidade e flexibilidade às exigências constantes das mudanças
do ambiente externo, desafiando

os gestores a modificar a atual
concepção da arquitetura organizacional, baseada em estruturas
rígidas e muito hierarquizadas,
para um sistema mais flexível, focado na geração de equipes que
possuam como competências essenciais a iniciativa, a inovação e
a cooperação. Tal fato evidencia
e valoriza as iniciativas e habilidades de seus colaboradores em
buscar, com criatividade, soluções inovadoras, explicitando o
envolvimento com os objetivos
da instituição, as atitudes de cooperação e o posicionamento de
defesa da cultura e dos valores
dessas instituições. Estudos desses comportamentos e competências vêm comprovando a geração
de diferenciais competitivos de
mercado, (FISCHER, 2002).
Há necessidade de se compreender a empresa como uma sociedade coletiva onde deva prevalecer
o interesse do grupo sobre o interesse do indivíduo. Por isso, entende-se que o coletivismo é uma
medida do quanto os participantes de um grupo social são comprometidos com os que estão à
sua volta, tendo-se por base a pre-

missa de que as pessoas aceitam a
ajuda do grupo na determinação
de suas vidas e esperam, também,
que esse grupo proteja o interesse
dos seus participantes com lealdade e comprometimento.
Assim as empresas, para sobreviverem, buscam no Planejamento
Estratégico as melhores alternativas para crescimento de mercado,
melhoria dos resultados financeiros e promoção da satisfação dos
seus colaboradores e parceiros
como meio de reter talentos. Desta
forma, encorajando as lideranças
dos Siduscon a participarem ativamente da execução da construção
do futuro da instituição torna-se
essencial para chegarmos ao sucesso desejado. Pois cabe a eles o
papel de serem os missionários das
instituições, levando aos membros
da equipe o compromisso com os
propósitos da organização sendo a
forma ideal de sintonizar as intenções e harmonizar os interesses,
focando os esforços em uma mesma direção, de forma que existam
ganhos recíprocos.
Autor:
Holdemar Gonçalves
Instituto Empresariar

Estoque Zero agiliza serviços da Secretaria
de Urbanismo e Meio Ambiente
Com início em 3 de abril de 2013,
a operação “Estoque Zero”, da
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza (Seuma), tem como meta
zerar os processos de alvarás de
construção e licenciamentos ambientais pendentes em Fortaleza.
Atualmente 2.118 processos no
órgão estão seguindo o fluxo do
“Estoque Zero”.
A redução da espera para o licenciamento para obras e ambientais, sempre foi uma demanda
do Sindicato das Construtoras
do Ceará (Sinduscon-CE). “Fortaleza cresceu muito, o mercado
imobiliário está com uma dinâmica muito grande e toda cidade
tem prejuízo com a demora na
concessão de alvarás e de licenciamento ambiental”, diz o presidente do sindicato, André Montenegro de Holanda.
Atualmente dos 397 processos de licenciamentos de obras
protocolados, 80 estão com os
analistas e 133 na Central de
Atendimento, aguardando solução de pendências por parte do

Operação completa dois anos com diminuição significativa de análise
dos pedidos de alvarás de construção e licenciamento ambiental
cidadão‐requerente. Já em licenciamentos ambientais, dos 1.618
processos protocolados, 744
com os analistas e 623 estão na
Central de Atendimento, aguardando solução de pendências.
A Seuma possui um fluxo no
qual, além de constar todos os
setores, também são estabelecidos prazos máximos para que o
processo possa permanecer em
cada um deles. A ideia é que todos os processos da Secretaria
estejam dentro do prazo previsto deste fluxo. Isso fez com que
houvesse uma redução significativa do tempo em que a demanda fica no órgão.
De acordo com a secretária da
Seuma, Agueda Muniz, o grande salto de qualidade da gestão
municipal foi a modificação da
metodologia de trabalho, uma
vez que, anteriormente, os processos tramitavam por todos os
setores do órgão e só depois as
pendências eram notificadas ao

requerente. A mudança no fluxo
e o estabelecimento de prazos a
serem cumpridos por cada setor ao examinar os processos fez
com que houvesse uma redução
significativa do tempo que cada
solicitação recebe um retorno
por parte da Seuma.
A iniciativa adotada em Fortaleza vem sendo apresentada em diversos estados brasileiros, assim
como os seus importantes resultados, a exemplo da redução do
tempo médio de aprovação de
um alvará de construção de 180
para 50 dias, por meio da organização dos fluxos de processos.
“Agilidade na análise processual
significa mais empregos diretos
e indiretos, dinamização da economia e arrecadação. Ressalto
ainda que agilidade, na nossa
gestão, jamais significa ou significará perda de rigor técnico. Por
isto, a fiscalização é a última das
etapas do fluxo de processo de
alvará de construção e, se forem

encontradas irregularidades, a
obra pode, inclusive, ser embargada”, enfatiza Águeda Muniz.

Os números da
Seuma em 2014
• 2.118 processos estão seguindo
o fluxo do “Estoque Zero”.
• 397 processos de licenciamentos de obras foram protocolados,
80 estão em análise e 133 na
Central de Atendimento, aguardando solução de pendências.
• 1.618 processos de licenciamentos ambientais foram protocolados, 744 estão em análise
e 623 estão na Central de Atendimento, aguardando solução
de pendências.
• 130 dias foi a redução do tempo médio de consulta, análise e
retorno para um alvará de construção que anteriormente passava 180 dias na Seuma e agora é
analisado em 50 dias.
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