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WHATSAPP DO SINDUSCON-CE

No próximo dia 26, acontecerá a
posse da diretoria do Sinduscon-CE,
para o período de 2017 a 2019. A solenidade será no auditório Waldyr Diogo
de Siqueira, na FIEC, às 19 horas. O
presidente André Montenegro de Holanda, reeleito para o triênio, destaca
que um novo e desafiador ciclo se inicia agora, com uma meta arrojada: a
de implantar ainda mais a inovação na
construção civil. Por isso, o tema desta
gestão é: “Inovar para Progredir”.

Os imóveis de Fortaleza encerraram 2016 com valorização acumulada
de 0,84%, conforme a última edição
do Índice FipeZap, elaborado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com a Zap Imóveis. A capital
cearense tem o nono metro quadrado
mais caro entre as 20 cidades pesquisadas, no valor de R$ 5.965,00. No
Nordeste, fica atrás apenas de Recife
(PE), cujo valor do metro quadrado
era de R$ 6.134,00 em dezembro.

O Sinduscon-CE abre mais um canal de comunicação com seus associados. A partir de janeiro, serão repassadas
notícias via lista de transmissão do WhatsApp, como forma de otimizar o envio de
informações relevantes sobre avisos de
reuniões, informações administrativas e
comissões de trabalho. Para receber os
lembretes das principais atividades do
sindicato pelo celular é fácil, basta enviar
uma mensagem com NOME + SOBRENOME - EMPRESA para o número (85) 9
8956.6830 e salvar este número na sua
agenda. Fique por dentro do que acontece no Sinduscon-CE!

Iniciamos 2017 com muitos desafios. No Brasil, uma série de medidas econômicas anunciadas pelo
Governo Federal busca a recuperação do mercado, como a redução de

taxas e ampliação da oferta de novos
créditos. Vemos como um bom sinal,
pois, apesar de ainda serem tímidas,
já demonstram a preocupação de
incentivar setores de base, como a

Fechamos o triênio
2014-2016 com a certeza
de dever cumprido, após
grandes desafios, mas
principalmente somando
inúmeras conquistas.
André Montenegro de Holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

construção civil, que gera empregos,
renda e movimenta toda uma cadeia
produtiva. Como a meta é retomar o
crescimento, 2017 passa a ser um
ano de boas expectativas para o setor imobiliário.
No Sinduscon-CE, também se inicia uma nova fase. Toma posse, agora
em janeiro, a diretoria eleita para o triênio 2017-2019, trazendo a desafiadora
meta de inovar. Queremos aumentar a
produtividade das empresas e enxugar custos, além de tornar o processo construtivo mais moderno. Buscar
novas soluções torna-se vital para as
empresas se tornarem cada vez mais
competitivas no mercado.
Vamos atuar unindo forças, mas
já começamos com grande reforço,
uma vez que o Inovacon passa a ser o
braço tecnológico do nosso sindicato.
Temos à frente grandes desafios sim,
mas com a união conseguiremos, sem
dúvidas, ultrapassar as barreiras impostas ao crescimento, progredindo
juntos por meio da inovação.
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ASSOCIADO EM FOCO:
O APOIO DO SINDUSCON-CE NA
REGULARIZAÇÃO DO EDIFICIO MISTRAL
A J.LUSTOSA CONSTRUÇÕES
é uma empresa originalmente de São
Paulo que atualmente está sediada
em Fortaleza, em meados de 2011 recebeu a proposta de construir e incorporar um prédio residencial no bairro
do Papicu, o EDIFÍCIO MISTRAL.
Primeiro foi necessária alteração do projeto para a viabilização do
investimento, para um melhor aproveitamento da área, adequação do
seu potencial construtivo e de novas
necessidades de mercado. Na tramitação de legalização do projeto, foi
preciso uma renovação do alvará existente e, concomitantemente, pediram
a aprovação do projeto novo alterado.
Entre muitas reuniões com à
SEUMA, visitas do fiscal e exigências
sanadas, foi apenas em 11/2013 que
houve um parecer definitivo dando
indeferimento ao empreendimento,
mesmo após 20 meses de obra e um
investimento de aproximadamente
R$ 6,7 milhões já realizados. Nesse
momento, foi preparada uma defesa
administrativa, também não deferida.
Em 2014, o caso foi levado para
a diretoria do Sinduscon-CE, o problema era em função de uma diferença de níveis no lençol freático. No momento da estrutura, a execução da 2a
laje subiu 0,90m acima do permitido
na legislação. Vale dizer que a rua é
em desnível acentuado e que, nesses
casos, considera-se como o meio do
terreno o parâmetro de aferição da

altura permitida, foi o que justificou o
indeferimento.
Após análise junto ao Sinduscon-CE, foi apresentado a SEUMA uma
proposta de TAC (Termo de Ajuste
de Conduta), justificado pelo problema de menos de 1 metro de desnível,
não gerar ao empreendimento nenhum tipo de benefício construtivo ou
acréscimo de área, cuja altura do prédio não sobrepujava normas aéreas,
dano ambiental, tampouco confinamento do terreno vizinho. No entanto,
a não aprovação causava prejuízos
enormes, pois se tornava impossível
a incorporação e venda do empreendimento, que naquele momento já
se encontrava em fase de alvenaria.
Com o apoio do Sinduscon-CE, foi
possível encaminhar o caso à PGM
(Procuradoria Geral Municipal).
Nesse meio tempo outro problema surgiu, o alvará estava por
vencer e foi necessário judicializar
o pedido de renovação e aguardar
um acordo junto à Procuradoria. Foi
obtida uma sentença judicial favorável em 01/2015 para a renovação do
alvará já vinculando ao novo projeto
e cumprido pela SEUMA somente
em 06/2015.
A PGM manteve o processo
pelo período de 05 meses. Durante
todo este tempo, o Sr. Gama sempre esteve disponível acompanhando o processo, reuniões, intervindo
e cobrando celeridade dos gestores

públicos. Foi quando a PGM devolveu o processo à SEUMA alegando
que o caso se enquadrava na Lei nº
10.334, Regularização das Edificações, que previa o pagamento de
outorga onerosa.
Como a lei era nova, houve
desencontro de informações entre
SEUMA e SEINF. O primeiro cálculo
apresentado era financeiramente inviável. Após apresentação de defesa
contestando os cálculos, respaldado
pelo Sinduscon-CE, o valor da outorga foi ajustado e a dívida foi quitada.
Depois do pagamento, ainda houve
equívoco na emissão do documento de certificação da obra, onde foi
preciso pedir retificação e, por fim, a
regularização do empreendimento foi
obtido em 01/2016.
O caso de regularização do
EDIFÍCIO MISTRAL só foi possível
com o apoio do Sinduscon-CE, através da sua vice-presidência da Área
Imobiliária, mais uma vez, o sindicato
mostrou o comprometido com o interesse de seus associados, engajado
também com o desenvolvimento da
cidade de forma sustentável e inteligente. Ao Sinduscon-CE, a J. LUSTOSA deve profunda gratidão.
Atualmente o prédio com 45
apartamentos está regularizado, juridicamente perfeito, ofertado no mercado com o selo do Sinduscon-CE,
que lhe confere credibilidade no mercado fortalezense.
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ENTREVISTA

2017: O ano para o mercado
imobiliário crescer
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Redução de taxas e medidas que ampliam a oferta de novos
créditos fazem de 2017 um ano de boas expectativas para
crescimento do setor imobiliário

“O governo quer a retomada do crescimento
da construção civil, que é um setor
importante, que gera muito emprego...”
André Montenegro de holanda
Presidente do Sindicato das
Construtoras - Sinduscon-CE

O ano de 2017 promete ser o ano
da virada para o mercado imobiliário.
Medidas já colocadas em prática no último semestre de 2016 e previstas para
2017 pretendem garantir não só a recuperação do mercado, mas também
fazer o setor crescer novamente.
Entre as medidas já tomadas que
mostram a possibilidade de crescimento, estão a redução das taxas de juros
do crédito imobiliário, com queda de
0,25 ponto percentual da taxa básica
de juros, a Selic. Outra providência
foi a redução do limite mínimo para financiamento via carta de crédito SBPE
(Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) de 100 para 80 mil reais, ampliando assim a possibilidade de novas
contratações de crédito para compra
de imóveis. Para 2017, o orçamento
para habitação vai ganhar investimentos de R$ 7 bilhões de recursos do
FGTS para novas contratações, o que,
de acordo com o Governo Federal, é
mais que o dobro dos investimentos
em 2016.
Sobre este cenário, conversamos
com o presidente do Sinduscon-CE,
André Montenegro de Holanda. Confira a entrevista:
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Jornal da Construção (JC):
Como o senhor vê as medidas tomadas pelo Governo Federal para o
setor em 2017?

André Montenegro de Holanda (AMH):
O governo quer a retomada do crescimento da construção civil, que é um
setor importante, que gera muito emprego, gera renda, movimenta muitos
outros setores da economia e está sinalizando com algumas medidas para
que isso possa acontecer. O setor vê
essa movimentação por parte do governo como um bom sinal.

JC: E as reformas que o Governo vem
realizando, tanto na área trabalhista,
incluindo a flexibilização da jornada
de trabalho, ampliação da terceirização, mudanças no Fator Acidentário
de Prevenção; e a Reforma da Previdência?
AMH: As ações ainda são tímidas, mas
também vemos como um bom sinal de
que a situação está mudando e deve

mudar. A Reforma da Previdência, por
exemplo, é importante para equilibrar
o caixa do governo. A gente sabe que
o aumento de algumas taxas se deve
ao desequilíbrio fiscal, então se você
equilibra as contas públicas, elas fazem com que a inflação também diminua. Quanto às medidas trabalhistas,
entendemos que é uma situação delicada porque mexe com direitos do trabalhador, mas o que a gente tem que
ver é como essas medidas poderão
resultar em facilidade para geração
de novos empregos. O que está sendo feito é apenas o primeiro passo, se
elas derem resultados, vão abrir caminho para outras reformas.

JC: Essas medidas serão suficientes
para o crescimento do mercado?
Quais os desafios para 2017?
AMH: Não. Só essas medidas não se-

rão suficientes. O que a gente precisa
é de uma retomada na atividade econômica para que as pessoas voltem
a consumir, adquiram confiança, que
os empregos sejam conservados para

que o país volte a crescer. Quanto aos
desafios, o primeiro é a redução dos
juros. Se reduzir, a economia gira mais
fácil. A primeira ação é a redução da
taxa Selic, que serve como proteção
contra a alta da inflação. Baixando
esta tarifa, as taxas de juros do crédito
imobiliário também reduzem. Essa é
uma medida correta.

JC: Mesmo com esse cenário econô-

mico mudando, o que as construtoras podem fazer para conseguir atravessar 2017 com mais segurança?

AMH:

Inovação. Em 2016, as empresas aprenderam muito sobre como
conseguir atravessar um ano bastante complicado no cenário econômico.
Aprenderam sobre corte de custos e,
o principal, descobriram como inovar
fortemente em todos os setores. Essa
transformação foi, e será a peça para
modificar o trabalho em alta produtividade. Para 2017 é preciso investir
pesado em inovação para se reinventar. Reinventar processos, introduzir
produtos inovadores na empresa, tudo
com foco na produtividade.

JC: Outro ponto questionado pelo
Sinduscon-CE sempre foi a lentidão
para aprovações de projetos. Recentemente temos visto a Prefeitura
de Fortaleza trabalhando na atualização de normas e modernização de
estrutura para melhor atender o setor. Como o senhor vê essa questão
para 2017?
AMH:

A Prefeitura de Fortaleza, através da secretária Águeda Muniz, à
frente da Secretaria de Urbanismo e
Meio Ambiente, realizou um grande
avanço ao longo da gestão, e que
continua agora no segundo mandato
do Prefeito Roberto Claudio. Entre as
mudanças, a secretaria modernizou a
aprovação de projetos, dando celeridade nesse processo. Também foram
enviadas para aprovação na Câmara
Municipal, as leis complementares
do Plano Diretor de Fortaleza, Lei de
Uso e Ocupação do Solo, Código de
Obras e Posturas. Houve um avanço
muito grande. A gente apoia essas
mudanças e aplaude as ações da se-

cretaria. Para 2017, o que precisamos
é aprovação das leis complementares
do Plano Diretor da cidade.

JC: E quais as novidades que o Sinduscon-CE pretende trazer para
complementar o crescimento do setor no mercado?

AMH:

O Sinduscon-CE vai continuar
com alguns programas que já realiza,
como o Incorporar, o Reconstruir, Programa Qualidade de Vida na Construção, mas para 2017 o plano é trabalhar
a inovação. Tanto que o mote da nova
gestão é “Inovar para Progredir”. Para
isso agora vamos sediar o Inovacon,
formado por um grupo de empresas
que investem em inovação e discutem a aplicação no mercado, que fazia parte da Coopercon, e agora está
vindo para o Sinduscon. Vamos eleger
algumas linhas mestras que podem
dar grande produtividade para o setor e focar nisso. Dessa forma, vamos
ter grande produtividade, barateando
nossas construções.

TRABALHISTA

Esporte e trabalho:
Os benefícios da
prática esportiva
aliada ao ambiente
de trabalho

7

Anualmente, o Sinduscon-CE
promove a Copa da Construção
como incentivo aos operários
da construção civil

Esporte e trabalho estão cada
vez mais aliados, e não é de esportistas profissionais que estamos falando. Trabalhadores e empresas entenderam que as vantagens da prática
esportiva vão além de um estilo de
vida, trata-se de uma decisão que,
além de longevidade, traz benefícios
mentais e físicos.
Disciplina, dedicação, empenho
e espírito de equipe são bons frutos
a quem se dedica tanto ao esporte
como ao trabalho. Em um esporte coletivo, por exemplo, colegas de profissão se unem por um objetivo comum:
vencer. Porém, a vitória não está so-

mente ligada a um placar, tem muito
mais coisa envolvida.
A descontração, o envolvimento,
e a sensação de buscar uma meta em
uma prática esportiva também fazem
com que o trabalhador renda mais na
profissão e viva melhor no ambiente
de trabalho.
Outro fator de extrema importância a ser levado em consideração é
o combate ao sedentarismo, um mal
grave que acaba sendo um sério fator
de risco à depressão e doenças cardíacas, além de trazer dificuldades
ao sono. A prática esportiva causa o
efeito contrário a todos esses malefícios, além de aumentar o metabolismo e fortalecer os músculos.

“quem é guiado pelo esporte e pelo trabalho
tem uma vida mais direcionada, falta menos
ao ambiente profissional e vive de forma
mais saudável”
joão Tavares
Professor de educação Física

6

O professor de Educação Física,
João Tavares, ressalta a importância
dessa combinação: “No mundo de
hoje, onde as atividades profissionais
estão cada vez mais competitivas, o
esporte tem um papel fundamental
no dia a dia do trabalhador. Além de
promover uma socialização, é nesse
momento de lazer que surgem ideias
novas. Na parte da saúde, as áreas
cardíaca e respiratória são afetadas
diretamente, levando as pessoas a
terem mais disposição em seus afazeres. Quem é guiado pelo esporte e
pelo trabalho tem uma vida mais direcionada, falta menos ao ambiente
profissional e vive de forma mais saudável”, destaca João.

COPA DA CONSTRUÇÃO
O Sindicato das Construtoras do
Ceará apoia o esporte e, como incentivo aos trabalhadores, promove, anualmente, a Copa da Construção. Em
2016, o maior evento esportivo do setor contou com a participação de 32
equipes, reunindo cerca de 800 operários atletas. A final da competição
aconteceu durante o Dia Nacional da
Construção Social (DNCS) e premiou
a equipe C. Rolim (Varandas) como
campeã, recebendo o valor de R$
5 mil. A Copa da Construção é uma
realização do Sinduscon-CE, em parceria com a Federação Cearense de
Futebol Sete e o SESI.
O objetivo do torneio é fomentar
o entrosamento entre os trabalhadores das empresas associadas, assim
como estimular a prática esportiva.
Durante a realização das partidas finais, existe a distribuição de lanche,

além de atividades culturais e de
lazer para crianças e adultos, como
banho de piscina, música ao vivo,
oferecidos gratuitamente.
O presidente do Sinduscon-CE, André Montenegro de Holanda,
acredita que é essencial fornecer entretenimento aos trabalhadores. “A
Copa da Construção é muito esperada, tanto pelos empresários quanto
pelos trabalhadores da construção
civil. É um momento fundamental de
união”, reforçou.
A Copa da Construção 2017 começa ainda no primeiro semestre. E
a final acontecerá durante o Dia Nacional da Construção Social, 19 de
agosto. O evento é um dia de serviço
gratuito dedicado aos trabalhadores
da construção civil e seus familiares
nas áreas de saúde, lazer, cidadania
e educação.

OBRAS PÚBLICAS

COMISSÃO DE OBRAS
PÚBLICAS TERÁ FORTE
ATUAÇÃO EM 2017
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reuniões mensais para ter acesso
a mais informações, e também para
apresentar suas demandas. A comissão entende que existem desafios específicos em obras públicas,
a exemplo da fiscalização externa e
interna, que existe para garantir que
o produto e o projeto sejam 100%
compliance, ou seja, estejam conforme previsto nas cláusulas contratuais. Neste caso, os agentes externos
de fiscalização são os tribunais de
contas, que atuam em oposição ao
controle interno realizado pelo órgão
contratante sobre seus gastos.

Aparentemente, canteiros de
obras de empreendimentos públicos
e privados são iguais. Na prática, no
entanto, a gestão dos projetos se dá
de maneira diferente, portanto, os desafios também se distinguem. Atento a esta realidade, o Sinduscon-CE
criou a Comissão de Obras Públicas,
que já vem atuando desde o ano
passado com o intuito de conhecer
mais profundamente as demandas
das empresas associadas que atuam
neste segmento.
“Já havia um esforço concentrado para atender os associados de
obras públicas, mas a comissão vem
fortalecer este desempenho. Nosso
objetivo principal é agrupar as empresas deste segmento, uma vez que
elas têm um interesse comum: o êxito
nas suas empreitadas. Somando estes esforços, podemos ter um grupo
mais coeso e mais competitivo”, afirma Augusto Sousa, vice-presidente
de Obras Públicas.
Sempre nas terceiras terças-feiras do mês, às 18 horas, acontece
uma reunião da comissão, quando
os associados podem apresentar
suas demandas, e ter acesso a
informações estratégicas.
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“Temos atuado para tentar minimizar as dificuldades que o setor
pode enfrentar, como a falta de recursos, possíveis atrasos de pagamentos e descumprimento de contratos.
O sindicato existe para atender as
demandas coletivas dos seus associados, o que resulta em ganhos para
todos, incluindo a população que irá
desfrutar das benfeitorias alcançadas
com as novas obras”, acrescenta o
vice-presidente.

Relações Públicas, Compras
e Jurídico
O diretor de Obras Públicas,
Marcelo Correia Lima, destaca que
a comissão tem se aprofundado nas
especificidades do setor, para buscar
as melhores soluções para as empresas, e, consequentemente, para o
principal beneficiado com o produto
final – a sociedade.
Para isso, atua em três dimensões: compras, jurídico e relações
públicas.
Em um momento em que o país
enfrenta recessão econômica, é imprescindível a busca de melhores
condições para os associados. “Em
decorrência da escassez de recursos
em todos os níveis (municipal, esta-

dual e federal), estamos sempre buscando responder à pergunta: Como
comprar melhor?”, explica Marcelo.
Além disso, a comissão está
atenta à área jurídica, buscando munir as construtoras associadas de
informações relativas aos seus direitos em relação a reajustes, tributos,
entre outros.
Por fim, a comissão realiza uma
aproximação com os governos municipal, estadual e federal; primeiro
para tentar entender melhor a situação em que o país se encontra, e
para atuar em conjunto combatendo
as dificuldades. “É importante que
conheçamos de fato o tamanho dos
problemas, para nos precavermos e
adotarmos ações mais racionais e direcionadas”, afirma o diretor.
“O Sinduscon está tendo êxito e
tem alcançado muitos resultados positivos com o trabalho da Comissão
de Obras Públicas. A união de forças
de todas as empresas que atuam
neste segmento é importante para
fortalecermos ainda mais nosso desempenho”, destaca Marcelo.

O contratante ou o gestor de
produto espera que a obra esteja
pronta conforme o memorial descritivo. Já a fiscalização quer saber se
a execução do projeto está dentro
da lei e exige que os requisitos sejam perfeitos. A Comissão de Obras
Públicas tem atuado para dar todo
o suporte necessário às empresas
deste segmento, contribuindo para
o equilíbrio de todas as forças envolvidas: projeto, que deve atender
ao termo de referência, licitação,
contrato e ordem de serviços; e o
produto a ser construído.

Certificado só na parede? NÃO!
Conquiste o PBQP-H de forma prática, rápida
e garantida com a Lahus Mentoring

passos para a sua empresa conquistar
a certiﬁcação no PBQP-H

1

Capacitamos a sua equipe para que ela esteja envolvida no trabalho;

Ensinamos a preparar uma documentação com linguagem simples e prática;
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Ajudamos a fazer o sistema de gestão funcionar no dia-a-dia da sua empresa;

Auditamos internamente o sistema de gestão para garantir os resultados pretendidos;
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www.lahus.com.br
(85) 3016-0001
contato@lahus.com.br
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Damos todo o suporte remoto (whatsapp, e-mail e celular) provendo
segurança aos gestores.

Desafios em obras públicas
Todos os associados que tiverem interesse podem participar das

2

Implantação entre 4 e 12 meses*

Mentoring a custo acessível*

*quem determina o tempo é sua empresa

*disponibilizamos o mentoring programado e oﬀ-site

Pague o projeto em 12 meses*
*independente do tempo de implantação

Desconto para Associado
do Sinduscon-CE

empresa
parceira do

MEIO AMBIENTE

A SUSTENTABILIDADE COMO
FATOR SIGNIFICATIVO PARA AS
EDIFICAÇÕES DE FORTALEZA
Programa de certificação Fator Verde
incentiva construções a executar
projetos e ações sustentáveis

Com objetivo de estimular a sustentabilidade, além de reduzir os impactos ambientais causados durante
a construção de empreendimentos, a
Prefeitura de Fortaleza, por meio da
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), lançou, neste mês de
janeiro, a Certificação Fator Verde: A
sustentabilidade como fator significativo para as edificações de Fortaleza.
O Green Building for Cities (GBFOR), empresa com foco na sustentabilidade do ambiente construído,
foi responsável por realizar a consultoria de elaboração de metodologia
da certificação. O Programa de Cer-

tificação se justifica e se configura
como alternativa atual para incentivar
a continuidade do desenvolvimento urbano, porém, de maneira efetivamente sustentável e responsável com a
qualidade de vida no contexto de Fortaleza. Os critérios são estabelecidos
por meio de índices que mensuram
os componentes: fontes de energia
renovável, reúso de água, ampliação
da cobertura de vegetação, reaproveitamento dos resíduos, controle da
poluição, projetos e contexto social. O
processo de certificação visa não só
estimular a produção de edificações
sustentáveis, mas se tornar uma ferra-

menta de sensibilização ambiental do
Município.
A certificação ambiental será
concedida pela Prefeitura em quatro
níveis: bronze, prata, ouro e diamante. A avaliação é realizada segundo
45 critérios, sendo 12 obrigatórios e
33 opcionais, distribuídos em seis dimensões: Cidade Sustentável, Hídrico,
Ambiente Saudável, Energético, Materiais e Resíduos e Social. Entre os aspectos a serem analisados para a concessão da certificação estão o acesso
ao transporte público, gentilezas urbanas, iluminação natural e captação de
águas pluviais.
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A CERTIFICAÇÃO TEM COMO PRINCIPAIS OBJETIVOS:
• Estabelecer diretrizes, parâmetros e
métodos sustentáveis;
• Promover a harmonização entre
ambiente
natural
e
ambiente
construído e ampliar os níveis de
qualidade ambiental;
• Contribuir para a construção de
ambiência urbana legível e valorizada
pela população local;
• Contribuir para o desenvolvimento
da cidade com baixa emissão de
carbono;

• Maximizar a contribuição das
construções
sustentáveis
na
qualidade de vida e sustentabilidade
do Município, visando sua valorização
em diversas instâncias: paisagística,
urbanística,
funcional,
ambiental,
cultural, estética e econômica;
• Contribuir para a ampliação da
cobertura vegetal da cidade;
• Tornar-se uma ferramenta
sensibilização
ambiental
educacional do Município.

de
e

• Proporcionar melhor compreensão
do valor da construção civil
sustentável, no contexto urbano junto
à sociedade civil;

O selo é opcional e aplicável aos projetos de novas
construções e grandes reformas, sejam de uso residencial,
comercial, misto ou institucional,
no setor público ou privado.

“O Fator Verde servirá, primordialmente, à redução dos processos
de degradação dos recursos naturais,
servindo como ferramenta para o Licenciamento Ambiental de Fortaleza.
A certificação representa um importante passo para que ações de sustentabilidade sejam ampliadas e concretizadas em nossa cidade”, destaca
Águeda Muniz, titular da Seuma.
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Águeda Muniz (Titular da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente), Roberto Cláudio (Prefeito de Fortaleza) e
André Montenegro de Holanda (Presidente do Sinduscon-CE)

ARTIGO

O impacto do BIM
nas informações
e industrialização
da construção
civil do Brasil
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“As tarefas no canteiro de obras poderiam ser
mais industrializadas, se fossem executadas
em fábricas e o produto final apenas instalado
nas edificações.”

O ciclo de produção da construção civil brasileira possui várias
etapas realizadas de maneira artesanal, gerando resultados imprecisos e dificultando a industrialização. A utilização dos conceitos
relacionados ao Building Information
Modeling (BIM) pode gerar muitos
impactos positivos. O controle e a
integração das informações, do projeto, da fabricação e da construção
da edificação são fundamentais, necessárias, e ainda constituem pré-requisitos para a industrialização.
A tradução mais comum de
BIM é Modelagem da Informação da
Construção, mas essa definição é
muito simples e não descreve as várias implicações na construção civil.
Na verdade, o BIM é essencialmente a produção e reutilização de muitas informações relacionadas a todo
o ciclo de vida de uma edificação:
da concepção à demolição. Essa
grande quantidade de dados funciona como um depósito de conhecimentos e decisões relacionadas
às mais diferentes especialidades

e são apresentadas e disponibilizadas em múltiplas dimensões.
Tradicionalmente na construção civil, as informações de projeto,
execução e produção são geradas
e disponibilizadas em etapas muito
rígidas. Estas fases são temporalmente segredadas e sem integração
com bancos de dados, tornando o
processo de colaboração e a tomada de decisões compartimentalizados e hierarquizados. Os profissionais envolvidos não têm acesso à
maioria das decisões. Existe pouca
comunicação e padronização na
cadeia produtiva, ausência de certificações, falta de profissionalismo
e ainda pouco investimento em P&D
(pesquisa e desenvolvimento).
As atividades realizadas no
canteiro de obras são, normalmente, associadas a trabalhos manuais
e até artesanais. As tarefas no canteiro de obras poderiam ser mais
industrializadas, se fossem executadas em fábricas e o produto final
apenas instalado nas edificações. A
gestão das informações entre proje-

to, obra e fabricação, é fundamental para a integração dos dados,
permitindo a diminuição de erros,
redução de incompatibilidade e viabilizaria a aplicação de processos
mais eficientes. O resultado é ainda
melhor quando associado a novos

Fábio Pessoa Formighieri
Arquiteto, diretor da Formighieri
Arquitetura e nD Educação
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equipamentos, sistemas construtivos, tecnologias, interfaces digitais
e metodologias.
Diante disso, deveria existir
um esforço conjunto da iniciativa
privada, dos governos e da população para criar e aprovar normas,

legislações, certificados, incentivar
pesquisas e fiscalização relacionadas ao BIM para que o cenário atual
seja realmente impactado.
O uso eficiente da informação
criará um fluxo entre todos os setores da cadeia produtiva, permitindo

uma melhoria gradativa na industrialização da construção civil brasileira.
Com isso, possibilitará a construção
de edificações com maior qualidade
projetual, construtiva, menos agressivas ao meio ambiente e com mais
benefícios para a cidade.

IMOBILIÁRIA

PACOTE
MICROECONÔMICO
É ANUNCIADO PELO
GOVERNO
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“Já o FGTS das contas inativas poderá ser sacado pelo
trabalhador, conforme anunciado pelo presidente
Michel Temer. As regras para sacar o benefício será
divulgada em fevereiro e a ordem do saque deve seguir o
mês de aniversário do beneficiário.”

Regularização tributária,
incentivo ao crédito e
pagamento de impostos
mais simples para as
empresas são algumas das
propostas

O presidente Michel Temer
anunciou, no fim de 2016, um pacote
de medidas cujo objetivo é estimular
a economia no país. Para isso,
Temer pretende melhorar a situação
financeira das empresas e reduzir
os juros para o consumidor. Entre as
propostas: a regularização tributária,
o incentivo ao crédito imobiliário, a
redução do spread, redução de juros
cobrados pelos cartões de crédito,
pagamentos de impostos mais
simples para as empresas, e outras.
Sobre o financiamento e crédito,
uma das medidas é a regularização
dos tributos de empresas e pessoas
físicas vencidos até 30 de novembro
de 2016. Essa ação é direcionada
para as empresas que pretendem
voltar a crescer, uma vez que, com a
regularização da dívida, elas poderão
conseguir empréstimos no mercado.
Outra alternativa é a redução
do spread bancário. Para isso, será
criado, por medida provisória, um
ambiente para registro de duplicatas
mercantis. Esta é uma tentativa de
aumentar a segurança de credores e
estimular a oferta de crédito para micro
e pequenas empresas, oferecendo
taxas de juros mais baixas.
Para os lojistas, a novidade é que
será permitida a redução no prazo
do recebimento da administradora
14

do cartão de crédito. Atualmente,
os repasses são realizados em, no
mínimo, 30 dias. Além disso, será
permitida a diferença de valores para
as compras realizadas à vista ou no
cartão. As máquinas de cartões de
crédito, por sua vez, terão de ser
compatíveis com todas as bandeiras,
impedindo a exclusividade de
emissores e credenciadores. Com
isso, aumenta a competição no setor
e beneficia o consumidor.
Para as empresas, a ideia é
reduzir em 40% o tempo gasto para
importar e exportar produtos. Outra
medida é a simplificação para o
pagamento dos impostos, uma vez
que serão unificadas 13 obrigações
da Receita Federal, INSS, Caixa e
Ministério do Trabalho.

O trabalhador
Está previsto no pacote que o
trabalhador receba em seu FGTS um
incremento de 50% do rendimento
do fundo. O governo analisará ainda
a possibilidade de utilizar parte
desse dinheiro para o pagamento
de dívidas.
Já o FGTS das contas inativas
poderá ser sacado pelo trabalhador,
conforme anunciado pelo presidente

Letra Imobiliária
Garantida
Para o setor da construção
civil, está prevista uma nova fonte
de financiamento: a Letra Imobiliária
Garantida (LIG). Se regulamentada,
a medida irá aumentar a oferta
de crédito ao longo prazo para a
construção civil. A previsão é que a
LIG seja avaliada em consulta pública
ainda em janeiro deste ano e passe

Michel Temer. As regras para sacar
o benefício serão divulgadas em
fevereiro e a ordem do saque deve
seguir o mês de aniversário do
beneficiário. Com a retirada do fundo,
a expectativa é que sejam injetados
até R$ 30 bilhões na economia do país.
Para a construção civil, segundo
o presidente da Câmara Brasileira
da Indústria da Construção (CBIC),
José Carlos Martins, é preocupante
a permissão para a retirada do FGTS
inativo. Ele defende a liberação
parcial do valor para continuar
garantindo recursos as pessoas
quanto à compra de imóveis.
“A indústria da construção
recebe com preocupação o anúncio
de que será liberada a totalidades
dos saldos das contas inativas do
FGTS. Entendemos o momento
econômico e a necessidade de
estimulá-lo, mas somos contrários à
liberação indiscriminada dos saldos.
Hoje, 4,5% das contas - as de maior
valor - representam 45% do saldo,
enquanto 80% - as de menor valor representam somente 8%. Ou seja,
poucas contas concentram o grande
volume de recursos. Entendemos que
se houvesse um limite na liberação
dos saldos, poderíamos com o
mesmo volume de recursos atender
mais pessoas”, disse.

também pelo Conselho Monetário
Nacional (CMN).
O vice-presidente da área
imobiliária
do
Sindicato
das
Construtoras do Ceará (SindusconCE), José Carlos Gama, considera
que a LIG terá uma boa receptividade,
uma vez que será mais uma fonte
para captação de recursos. “A
Letra Imobiliária Garantida é uma

iniciativa que já existe em países mais
desenvolvidos e aqui será mais um
instrumento de captação de recursos
para o financiamento habitacional,
tendo em vista que tanto a poupança
como FGTS são recursos exauridos
por conta da crise econômica que
o país vem enfrentando nos últimos
dois anos”, afirmou.

confira algumas das medidas para estimular a economia:
• Regulamentação das dívidas tributárias e previdenciárias de empresas e pessoas físicas, vencidas até o dia 30
de novembro de 2016;
• Ampliação da oferta de crédito de longo prazo para o setor de construção civil;
• Redução dos juros cobrados em empréstimos e no cartão de crédito. Os bancos passam a ser obrigados a abrir
automaticamente o cadastro positivo do cliente, para beneficiar com juros menores o bom pagador.
• Diferença do preço dos produtos para quem paga com cartão ou à vista vai passar a ser amparada em lei;
• Redução no prazo para o lojista receber da administradora do cartão de crédito o dinheiro das vendas. Hoje,
esse prazo é, em média, de 30 dias;
• Simplificação para o pagamento de impostos das empresas. Serão unificadas 13 obrigações da Receita Federal,
INSS, Caixa e Ministério do Trabalho;
• Redução em 40% do tempo gasto pelas empresas para importar e exportar produtos;
• Renegociação das dívidas com o BNDES de empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões. O governo
calcula que essa renegociação vai envolver entre R$ 10 bilhões e R$ 20 bilhões;
• Repasse ao FGTS do trabalhador de 50% do rendimento do fundo, o que vai aumentar a rentabilidade do
dinheiro depositado. O rendimento será próximo ao da poupança.
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Não importa onde você
esteja, O Sinduscon-CE
chega até você.
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O Sinduscon-CE quer se aproximar de você.
Acesse os canais de comunicação que temos à sua
disposição e vamos juntos inovar para progredir.
Informações: (85) 3456.4050 | 98956-6830 (WhatsApp)
www.sindusconce.com.br

