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Sindicatos da Construção Civil conhecem 

experiências inovadoras em missão nacional

01/06/17 16:34  -  Atualizado em  01/06/17 16:35

Tecnologias que aumentam a produtividade e integração entre empresas por meio de 

cooperativas foram algumas das experiências observadas na Missão Setorial Nacional da 

Construção Civil promovida pelo Sistema FIRJAN. Representantes de 13 sindicatos 

fluminenses visitaram canteiros de obras, empresas e entidades do setor em Fortaleza (CE) 

e participaram do 89° Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), em Brasília (DF).

O grupo visitou empresas inovadoras que vêm se destacando no cenário nacional, entre 

elas a Impacto Protensão. Especializada em estrutura de concreto protendido a empresa 

atua no mercado de construção civil, reduzindo os custos e tempo de obra por meio do 

desenvolvimento de produtos e projetos inovadores. Outra empresa local visitada foi a 

construtora C.Rolim Engenharia, que se destaca pela adoção da metodologia Lean 

Construction (Construção Enxuta), utilização de BIM (Building Informacion Modeling) e por 

possuir área interna dedicada à inovação.

De acordo com Roberto da Cunha, especialista de Desenvolvimento Setorial da Federação, o 

Ceará se tornou referência para todo o país no uso de tecnologias na indústria da 

construção: “O setor está avançado na aplicação do lean construction e também se tornou 

polo de desenvolvimento e uso do concreto protendido, que geralmente não é empregado 

em edificações residenciais, mas as empresas locais já utilizam de forma massiva”.

Os empresários também conheceram a Cooperativa da Construção do Ceará (CooperCon 

CE), mantida há mais de 20 anos pelas construtoras do segmento para a aquisição conjunta 

de materiais, de serviços, de máquinas e equipamentos, além de prestar serviços para os 

cooperados.

Waldir dos Santos Júnior, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil e 

Mobiliário de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia e São 

José do Vale do Rio Preto (SindicomTR), destaca que a organização por meio de cooperativa 

trouxe ganhos importantes para a indústria local, a partir de um maior poder de articulação: 

“Atuando em conjunto, as construtoras conseguem manter o preço dos produtos em um 

patamar reduzido. Além disso, com essa redução de custo, conseguem desenvolver 

tecnologias que aumentam a produtividade das obras”.

Os líderes sindicais também assistiram a palestras técnicas sobre programas como o 
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Fortaleza Online, que desburocratiza a concessão de licenciamento de obras e ambiental na 

cidade. Outra iniciativa de destaque é o Inovacon, focada no desenvolvimento de inovação 

e capacitação profissional a partir de parcerias das empresas construtoras com instituições 

de ensino e pesquisa.

Encontro Nacional da Indústria da Construção

Na segunda etapa da missão, os empresários foram ao principal evento empresarial do 

setor no país: o 89° ENIC, realizado em Brasília.  O encontro abordou temas como 

perspectivas setoriais, indústria imobiliária, meio ambiente, tecnologia, obras públicas, 

privatizações, concessões e relações de trabalhista, entre outros.

“Foi uma oportunidade de pensar o futuro da indústria da construção. Assistimos a 

palestras muito interessantes, que trataram não somente do setor, mas do cenário 

econômico brasileiro. Também fizemos contato com empresas de diferentes regiões do 

país”, afirmou Mauro Campos, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção e do 

Mobiliário do Sul Fluminense (Sinduscon-SF).

A Missão Setorial Nacional da Construção Civil foi realizada entre os dias 23 e 27 de maio.
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