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C A R T A  A O  L E I T O R

Jackson Wildson 
Diretor

A Editora MaisNegócios comemora a realização da 

primeira edição da revista Construa Negócios. Uma 

publicação que nasce com a missão de trazer análi-

ses e informações capazes de contribuir para o aumento da com-

petitividade e da conscientização empresarial na construção civil, 

introduzir os melhores processos e conceitos para a melhoria da 

gestão empresarial, identificar oportunidades de negócios, revelar 

tendências do mercado imobiliário e traçar um panorama do se-

tor de infraestrutura e construção pesada. Além de outros temas 

relacionados.

Na matéria principal desta edição traçamos o perfil do enge-

nheiro civil Marcos Novaes. Homem simples, de origem humilde, 

que tem orgulho de suas raízes e tem em sua família a principal 

riqueza. O engenheiro, empresário e professor universitário, mostra 

que não é fácil conciliar tudo isso e, ao mesmo tempo, ser o líder 

da primeira e maior cooperativa da construção civil do país, tendo 

sob sua responsabilidade a condução das negociações das maiores 

construtoras cearenses que juntas correspondem a grande parte do 

PIB do setor. 

A edição mostra ainda, que o momento é promissor para o 

ramo da construção, que tem previsão de receber R$ 1,2 trilhão 

até 2016. A área de infraestrutura, que inclui grandes obras para 

a Copa de 2014 e Olimpíada de 2016, traz perspectivas invejáveis 

para a indústria de construção pesada, fabricantes de equipamen-

tos e fornecedores de insumos.

Outros assuntos da edição irão referenciar os números deste 

mercado. É o caso da reportagem sobre o mercado de locação de 

máquinas e equipamentos que vem crescendo impulsionado pelo 

bom momento da construção, proporcionando a fabricantes mun-

diais de equipamentos, a construção e ampliação de fásbricas no 

País, bem como a crescente entrada de novos fornecedores.

Boa leitura e construa negócios. 
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Em agosto, o metro quadrado no 
Estado apurou um custo de R$ 745,56, 
o sétimo mais barato do Brasil.

O custo da construção civil, medi-
do pelo Índice Nacional da Constru-
ção Civil (Sinapi), acumula, no Ceará, 
alta de 5,66% nos últimos 12 meses, 
encerrados em agosto. A variação é a 
segunda menor entre os nove estados 
do Nordeste, segundo os dados divul-
gados ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 
convênio com a Caixa Econômica.

O metro quadrado no Estado re-
gistrou custo de R$ 745,56 (alta de 
0,15% ante os R$ 744,41 estimados 
em julho) e o sétimo mais barato 
entre os estados brasileiros. No acu-
mulado de janeiro a agosto houve 
alta de 3,78%, em relação a igual pe-
ríodo de 2010, permanecendo como 
o 3º menor índice no Nordeste, em 
oito meses.

No País, o Sinapi subiu 0,14% em 
agosto, após alta de 0,55% em julho. 
No ano, a alta acumulada é de 4,53%. 
Já o índice acumulado em 12 meses 
está em 6,43%, abaixo dos 6,61% re-
gistrados em igual período imediata-
mente anterior. O custo nacional da 
construção alcançou R$ 801,11 por 
metro quadrado em agosto, acima dos 
R$ 800,02 estimados em julho.

O crédito imobiliário cresceu 55% no primeiro se-
mestre deste ano, em comparação a igual período do 
ano passado, com financiamento de R$ 37 bilhões. 
O resultado é o maior já registrado no país, se-
gundo o levantamento da Associação Brasi-
leira das Entidades de Crédito Imobiliário e 
Poupança (Abecip).

De acordo com o presidente da enti-
dade, Luiz Antonio França, o mercado 
deve continuar aquecido neste segun-
do semestre e pode até ultrapassar os 
R$ 85 bilhões projetados, já que qua-
se a metade desse montante (44%) foi 
movimentada no primeiro semestre. 
O número de unidades financiadas au-
mentou 26%, totalizando 236 mil imóveis. Só em junho, os contratos 
alcançaram 46,5 mil unidades, 13,8% acima do registrado no mesmo 
mês de 2010 e 1,6% maior do que o resultado de maio deste ano.

Segundo a Abecip, depois de dois meses com resultado negati-
vo, a captação das cadernetas de poupança atingiu R$ 1,2 bilhão, o 
melhor resultado do ano para a aplicação e que ocorreu em pleno 
momento de concorrência entre as várias opções de investimentos. 
Os saldos aumentaram R$ 3 bilhões, totalizando R$ 309,9 bilhões, 
15% a mais do que igual período do ano passado. 

Custo da construção no 
Ceará encarece 5,66%

Crédito imobiliário fecha 
primeiro semestre com resultado 

recorde, mostra Abecip

INCC desacelera na primeira 
semana de setembro

O ritmo de contratações das empresas brasileiras de-
verá resultar em cerca de 3 milhões de novas vagas até o 
final de 2011. A informação é resultante do levantamento 
feito pela Ecobenefícios Good Card, empresa especiali-
zada em benefícios corporativos, a partir de uma amostra 
de 834 mil trabalhadores (equivalente a 1,85% dos fun-
cionários CLT do País, que somam cerca de 45 milhões 
de pessoas). - “Os dados sobre o crescimento líquido de 
vagas demonstram que foram geradas 2,83% de contrata-
ções líquidas [a descontar as demissões] no primeiro se-
mestre, o que nos permite projetar uma expansão líquida 
do emprego superior, de 5% até o final de 2011”, afirma o 
diretor-executivo da Ecobenefícios, Alexandre Leite. Ele 
destaca, entretanto, que é difícil avaliar o impacto da cri-
se internacional na geração líquida de empregos futura e 
alerta sobre a possibilidade de desaceleração da economia 
e menos contratações nos próximos meses.

O levantamento também indica que há uma comple-
mentaridade entre os segmentos de indústria e serviços 
em termos de contratação e demissões, de forma que 
quando um setor contrata o outro demite.

O executivo ressalta, ainda, a crescente participação 
do setor de serviços na economia brasileira. Análise de 
informações gerenciais mostra que, de janeiro a junho 
deste ano, a participação dos empregos na indústria pas-
sou de 24,54% para 23,40%. Por outro lado, a evolução 
dos empregos no setor de serviços aumentou 1,14 ponto 
percentual de janeiro a junho deste ano.

Empresas criarão 3 milhões 
de vagas até 

dezembro de 2011

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) - dado que 
compõe o cálculo do IGP-M - apresentou variação de 0,10% no pri-
meiro decêndio de setembro, ante taxa de 0,16% no mesmo período 
do mês anterior, segundo informações divulgadas hoje pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).

No período, o índice relativo a Materiais, Equipamentos e Servi-
ços registrou variação de 0,18%. No mês anterior, a taxa havia sido de 
0,26%. O índice que representa o custo da Mão de Obra apresentou 
variação de 0,01%, no primeiro decêndio de setembro. Na apuração 
referente ao mesmo período do mês anterior, o índice variou 0,06%.

Case é fornecedora 
oficial do 

Grande Prêmio do 
Brasil de F1

No 40º GP Brasil, que acontece de 
25 a 27 de novembro, no Autódromo 
de Interlagos (SP), a Case Construction 
e a Case IH, fabricante de máquinas de 
construção e agrícola estarão presentes 
em 14 pontos diferentes do autódromo 
com sete minicarregadeiras Skids Case 
SV300 - recém lançadas no mercado 
brasileiro - e sete tratores Maxxum 135 
Case IH. O objetivo é dar suporte no 
resgate dos carros no caso de acidentes 
ou problemas mecânicos.

“Escolhemos a skid SV300 para 
este trabalho porque é uma máqui-
na compacta, ágil e também potente. 
Essas características permitirão que 
nossas máquinas estejam bem localiza-
das, mesmo nos pontos onde o espa-
ço físico for menor, como na largada, 
e também que cheguem aos pontos de 
socorro com maior rapidez”, destaca 
o diretor- geral da Case Construction 
para a América Latina, Roque Reis.

Para o vice-presidente da Case IH, 
Mirco Romagnoli, o trabalho de res-
gate no autódromo exige máquinas 
potentes e com alta capacidade de ma-
nobra. “Os tratores Maxxum 135 apre-
sentam uma excelente relação de po-
tência e facilidade de operação”, afirma 
Romagnoli.

|CuRTAs
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Os Incentivos fiscais sempre foram ferramentas importan-
tes para atrair investimentos industriais para o Nordeste. Com 
essa afirmação o Presidente da Associação Brasileira da Indús-
tria de Calçados, Milton Cardoso dos Santos Filho, abriu na 
noite de 11 de setembro, o 8º Fórum CIC de Debates, promovi-
do pelo Centro Industrial do Ceará, no auditório Luis Esteves, 
da Casa da Indústria. Redução das Desigualdades Regionais 
mediante Incentivos Fiscais foi tema da palestra que o Presi-
dente da Abicalçados ministrou para uma platéia formada por 
associados do CIC, e representantes de entidades de classe, en-
tre advogados, economistas e contabilistas.

A Presidente do CIC, Roseane Oliveira de Medeiros, des-
tacou a realização do Fórum como uma ação política do setor, 
capaz de alavancar propostas para o desenvolvimento da indús-
tria e expandir a economia.

Durante a palestra, Milton Cardoso traçou um diagnóstico 
da indústria nos últimos dez anos. Segundo ele, o que se pode 
ver é uma redução silenciosa de incentivos. O que é oferecido 
hoje não representa nem a metade daquilo que era dado em 
tempos de FINOR e SUDENE. Precisamos ser mais vigilan-
tes, disse ele aos representantes do setor. Precisamos mostrar 
que os incentivos estão sendo reduzidos e por isso o Nordeste 
não aumenta sua participação no PIB. E acrescentou que tam-
bém é necessário trabalhar melhor com essa relação de impor-
tância da indústria. A Indústria é o pólo dinâmico da econo-
mia. Ela transforma conhecimento em riqueza, por isso é de 
fundamental importância na sociedade moderna.

Não podemos abrir mão de atividades básicas, declarou 
Milton Cardoso, ao se referir ao peso da carga tributária. Hoje 
a indústria tem apenas 18% de participação no PIB e paga 37% 
de tributos. É preciso que o governo reconheça a necessidade 
de dar uma compensação ao setor, e avaliou como positivas as 
medidas do Programa Brasil Maior, anunciadas recentemente 
pelo Governo Federal.

O Grupo Jereissati construirá no Com-
plexo de Suape (foto), Pernambuco, uma 
fábriga de farinha de trigo orçada em R$ 
200 milhões. 

A planta do Grande Moinho Cearense 
começará a ser construida até março e tem 
inauguração prevista para dezembro de 
2013. A nova unidade terá capacidade de 
moagem de 1,3 mil toneladas de trigo por 
dia, volume 30% superior à do moinho do 
Porto do Mucuripe, em Fortaleza, cuja capa-
cidade produtiva é de mil toneladas diárias.

O presidente do Moinho Cearense, o 
engenheiro e bioquímico Roberto Schnei-
der, afirmou em nota à imprensa que, com 
a nova fábrica, espera intensificar o atendi-
mento aos mercados de Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe e Bahia.

O engenheiro civil Paulo André Holanda foi recon-
duzido ao cargo de Diretor-Presidente da Companhia.

O Ministro dos Portos, Leônidas Cristino, empossou 
na sexta-feira 09 de setembro, a nova Diretoria da Com-
panhia Docas do Ceará (CDC). A solenidade de posse 
aconteceu no auditório do Centro Vocacional Tecnoló-
gico Portuário (Avenida Vicente de Castro, s/n, Cais do 
Porto - depois da Praça Amigos da Marinha).

O engenheiro civil Paulo André Holanda e o admi-
nistrador de empresas Mário Jorge Cavalcanti (funcioná-
rio da Casa há mais de 25 anos) foram reconduzidos, res-
pectivamente, aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor 
Operacional (Infraestrutura e Gestão Portuária) - fun-
ções que já estavam ocupando desde maio de 2010. Assu-
mirão os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e 
Diretor Comercial, José Maria de Araújo e José Arnaldo 
C. Bezerra de Menezes, respectivamente.

Em 2010, o país registrou o menor número de fa-
lências decretadas desde 2005. No acumulado dos doze 
meses do ano passado, houve 732 decretos. 

De janeiro a dezembro de 2010, houve 653 decreta-
ções de falência de micro e pequenas, ante o resultado de 
831 visto no ano anterior, conforme revela o Indicador 
Serasa Experian de Falências e Recuperações.

Já as médias empresas somaram 64 decretos no perí-
odo, seis a mais que em 2009. As grandes empresas, por 
sua vez, tiveram 15 falências decretadas ao longo do ano 
anterior, número menor que os 19 verificados em 2009.

Os economistas da Serasa Experian apontam que os 
indicadores de insolvência das empresas recuaram em 
2010, em decorrência do ambiente econômico favorável 
aos negócios e investimentos.

“O mercado interno aquecido, as políticas de estí-
mulo econômico, que vigoraram parte do ano, a recupe-
ração da oferta de crédito, o alongamento dos prazos de 
financiamento, a maior disponibilidade de recursos via 
BNDES, o recuo da inadimplência e o desenvolvimento 
de obras de infraestrutura determinaram um ano mui-
to positivo para a geração de receitas e capitalização das 
empresas”, avaliam.

Incentivos fiscais podem atrair 
empresas para o nordeste

Grupo Jereissati quer 
inaugurar moinho em 

Suape até 2013

Nova Diretoria da Companhia Docas do Ceará 
foi empossada em 09 de setembro

Brasil registra menor 
número de falências em 

cinco anos

O maior edifício do Brasil

Perspectiva de 2011
Para os economistas, a economia cres-

cerá menos, em razão da política monetária 
restritiva, para controle da inflação e ajuste 
do crescimento do país, diante da pouca 
ociosidade existente na produção.

“De forma geral, mesmo com um cres-
cimento menor do país, as finanças empre-
sariais não serão comprometidas neste ano, 
o que pode levar a novas quedas nos indica-
dores de insolvência.”

O Ministro Leônidas Cristino aproveitou a opor-
tunidade para falar sobre a finalização da obra de dra-
gagem de aprofundamento do Porto de Fortaleza, e do 
processo de obtenção da Licença Prévia do projeto do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortale-
za. Estes dois investimentos serão realizados por meio 
da Secretaria de Portos (SEP), com recursos do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento (PAC).

A incorporadora 
paulistana JHSF, espe-
cializada em imóveis 
de alto padrão, vai lan-
çar neste ano o maior 
edifício do país, com 
pelo menos 85 000 
metros quadrados de área construí-da.

 O empreendimento também poderá ser o mais 
alto do Brasil, com mais de 170 metros de altura. Para 
que o prédio da JHSF saia do papel, serão necessárias 
autorizações especiais — uma limitação recente na ci-
dade de São Paulo impede a construção de torres com 
mais de 150 metros de altura. O imóvel ficará em uma 
área nobre da marginal Pinheiros, na zona sul de São 
Paulo, e terá pelo menos 35 andares com lajes de até 
3 500 metros quadrados de uso exclusivamente comer-
cial. O lançamento deve ocorrer até dezembro, e os 
preços ainda não foram definidos. Caso receba as au-
torizações, o novo edifício, que ainda não teve o nome 
revelado, ultrapassará o Palácio W. Zarzur, antigo edi-
fício Mirante do Vale, no centro da cidade, que, com 
seus 170 metros, é a torre mais alta do país.

|CuRTAs
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VLT dE FORTALEzA RECEbE 
LICENçA AmbIENTAL 
O Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) concedeu 
em 2 de setembro, licença prévia para projeto do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza. 

A obra é uma das previstas para a 
Copa do Mundo de 2014 e será 

executada pelo Governo do Estado. 
Na reunião para votação do parecer 
técnico sobre a obra elaborado pela 
Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente (Semace), 24 dos 35 con-
selheiros do Coema estiveram pre-
sentes, 17 votaram a favor do projeto, 
um contra e seis se abstiveram.

Com o Coema considerando o 
projeto do VLT ambientalmente 
viável, a Secretaria de Infra-estru-
tura do Estado (Seinfra) solicita-
rá a licença de instalação e visitará 
comunidade por comunidade para 
apresentar o projeto. Entre as reco-
mendações dadas com a licença pré-
via, a Semace sugeriu que as obras 
do VLT tenham um programa de-
talhado de comunicação para mini-
mizar as dúvidas da população afe-

tada e que as comunidades tenham 
liberdade para escolher se serão in-
denizadas ou reassentadas.

Representantes do Movimento 
de Luta dos Moradores do Trilho em 
Defesa da Moradia acompanharam a 
reunião e questionaram a aprovação 
da licença prévia. A Semace diz que 
acompanhará todo o processo e que 
os parâmetros sociambientais ainda 
serão levados em consideração na 
aprovação das outras licenças.

Governo apresenta plano para 
as famílias 

No plano encaminhado para o 
Coema e aprovado junto ao relatório 
técnico da Semace, o Governo do 
Estado propõe, para adequar as fa-
mílias que terão suas moradias com-
prometidas com as obras do VLT, a 
entrega de uma moradia e uma inde-
nização em dinheiro.

De acordo com a Seinfra, pelo 
projeto, as famílias que terão suas 
moradias totalmente utilizadas ou 
com uso do terreno que descarac-
terize o bem para moradia e avalia-
das em até R$ 40 mil, receberão um 
apartamento de 52 metros quadra-
dos totalmente quitado, além do va-
lor da indenização.

Para as famílias que vão receber 
valores de desapropriação acima de 
R$ 40 mil, a secretaria informa que o 
apartamento será entregue mediante 
compromisso dos moradores de pa-
gar prestações ao Programa Minha 
Casa Minha Vida, que variam de R$ 
50 a R$ 100 de acordo com a renda. 
As moradias serão construídas em 
terrenos na zona sul da Capital, pró-
ximo ao conjunto José Walter, com 
licença de instalação.

|mEIO AmbIÊNTE
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A Copa do Mundo trará 128 
oportunidades para as Mi-

cro e Pequenas Empresas (MPEs) 
do setor da construção civil nas ci-
dades-sede, segundo levantamento 
do Sebrae encomendado à Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). O mape-
amento é uma das ações do “Pro-
grama Sebrae na Copa 2014”, que 
receberá, até 2013, investimentos da 
ordem de R$ 80 milhões, recursos 
que serão destinados a programas de 
consultoria, inovação e acesso a mer-
cados, tudo para garantir a participa-
ção dessas empresas nos projetos. Os 
atrasos das obras no País, no entan-
to, podem prejudicar essa atuação. 

A Ernest & Young, em parceria 
com a FGV, aponta que o valor in-
vestido em obras de infraestrutura e 
organização do País será de R$ 22,46 
bilhões. A competição deverá injetar 
R$ 112,79 bilhões na economia bra-
sileira, com a produção em cadeia de 
efeitos diretos, indiretos e induzidos. 
A expectativa é de que no período 
de 2010 a 2014 sejam movimentados 

R$ 142,39 bilhões adicionais no País. 
O levantamento do Sebrae iden-

tificou dois tipos de oportunidades 
para as MPEs: realização de negó-
cios e desenvolvimento empresarial. 
Na primeira, as empresas poderão 
se aprimorar, em termos de recei-
ta, de uma parcela do maior fluxo 
econômico e financeiro propiciado 
pelo evento. Já na segunda, terão a 
chance de se desenvolverem devido 
à proximidade com as grandes em-
presas, o que agrega aprendizado e 
criação de novos recursos e capa-
cidades para atender clientes com 
maior grau de exigência. 

O gestor do “Programa Sebrae 
na Copa 2014”, Dival Schmidt Fi-
lho, acredita que é no segundo tipo 
de oportunidade que reside o legado 
dos esforços do Sebrae. “Os peque-
nos poderão se beneficiar na cadeia, 
com a chance de adquirir os requisi-
tos para que possam atuar nos pro-
jetos. Nosso trabalho visa garantir 
o desenvolvimento organizacional e 
capacitação das MPEs”, diz. 

Segundo o presidente do Se-
brae, Luiz Barretto, a ideia do 
trabalho é permitir que as MEPs 
ocupem um espaço maior na eco-
nomia, não apenas no período até 
2014, mas no futuro. “Atualmente, 
99% das empresas brasileiras são 
micro ou pequenas, e respondem 
por 20% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Em países como a Alema-
nha, a participação no PIB chega a 
40%”, afirma. 

As 128 oportunidades prevêem 
a contração direta de MPEs e a sub-
contratação por parte das grandes 
empresas. Isso porque os contratos 
de licitação de obras de preparação 
do País para sediar a Copa costu-
mam ser vencidos por empresas de 
maior porte, o que dificulta a atua-
ção das pequenas no primeiro nível 
de contratações do setor. Assim, as 
oportunidades para as MPEs esta-
rão disponíveis do segundo nível 
em diante, como fornecedores ou 
prestadores de serviço para empre-
sas maiores.

OPORTuNIdAdEs à VIsTA

|COPA 2014

RecifeRiO De JANeiROsALVADORsÃO PAULO

PORTO ALeGReNATALMANAUsfORTALeZA

cURiTiBAcUiABÁBRAsÍLiABeLO HORiZONTe

Por Aline Cunha
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CAsA COR CEARá 2011 
INVEsTIRá CERCA dE 
R$ 3 mILhõEs
A proposta é utilizar o espaço para mostrar 
novidades do setor e promover a revitalização da 
Praia de Iracema

Um pedaço da cidade na 
Praia de Iracema, antes es-

quecido até pela própria população, 
deve tomar novos ares. Com a vinda 
da Casa Cor Ceará 2011 para a anti-
ga casa de shows Alfândega (avenida 
Almirante Tamandaré, 22, Praia de 
Iracema), ao lado da Caixa Econô-

mica Federal, a expectativa é de que 
as famílias voltem a frequentar a re-
gião e vejam as intervenções feitas 
atualmente. O evento será realizado 
de 06 de outubro a 22 de novembro 
e tem um investimento estimado de 
R$ 3 milhões.

De acordo com a diretora execu-

tiva do evento, Neuma Figueiredo, 
a prefeita Luizianne Lins, fez o pe-
dido para a realização ser no local 
dando força ao Projeto de Requalifi-
cação da Praia de Iracema da prefei-
tura de Fortaleza. 

Conforme Neuma, a questão 
da sustentabilidade é praticada em 

todas as edições da Casa Cor tanto 
na conscientização dos profissionais 
quanto do público. “A gente esse ano 
está com a empresa fazendo previa-
mente um estudo do gasto de carga 
elétrica para que se use o mínimo 
possível de energia. Por exemplo, 
o uso de equipamentos que gastem 
menos energia e tenha o aproveita-
mento melhor de iluminação”, ex-
plica Figueiredo. Ela conta que ano 
passado foram gerados 1.440 empre-
gos diretos e este ano a expectativa 
é de 1.500.

Neuma Figueiredo diz que o 
tema nacional é “a tecnologia no 
nosso cotidiano, facilitando a vida 
da gente sem sermos um escravo 
disso”. A valorização da cultura local 
e das artes também é outro atrativo 
da nova edição. “Vamos também fa-
zer um resgate de alguns espaços da 
Praia de Iracema que marcaram mui-
to a nossa vida como o Café Estoril, 
Cais Bar e Largo do Mincharia”. 

Para Neuma a “missão” do evento é 
trazer a população para a área.

A Casa Cor 2011 permanece com 
os mesmos valores para os ingressos. 
O dia custará R$ 30 (inteira) e meia 
entrada R$ 15.

O coordenador de Projetos Es-
peciais da Prefeitura de Fortaleza, 
Geraldo Accioly, diz que o evento 
vem para somar e reforçar o proces-
so de Requalificação da Orla. “Essa 
parceria faz bem para a cidade. O 
espaço (Alfândega) também está 
no hall de desapropriações da PMF, 
mas o importante é que nesse mo-
mento a Casa Cor qualifica todo esse 
espaço”, afirma Accioly.

Estrutura
Serão 3.000 m² de área constru-

ída e duas “Casas” simuladas, uma 
delas com 320m² na área do prédio 
e a outra sob uma estrutura metáli-
ca com 180m². E ainda, dois livings, 
duas salas de jantar, duas suítes do 
casal e quatro do bebê.

|INVEsTImENTO
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|FEIRAs E EVENTOs 

ExPOCONsTRuIR: 
APREsENTA TENdÊNCIAs 
dA CONsTRuçãO CIVIL
A exposição reune empresas de todo o Brasil que 
estarão na capital cearense para demonstrar seus 
produtos e serviços.

Reunir as principais empresas 
da construção civil, apresen-

tar novas tendências e novidades do 
mercado, além de possibilitar a troca de 
experiências, difundir conhecimento, 
divulgar e tornar acessível novas tecno-
logias, com foco na sustentabilidade, e 
aproximar o mercado de produção ao 
público consumidor. Esses são os prin-
cipais propósitos da segunda edição da 
ExpoConstruir, que acontece entre os 
dias 21 e 24 de setembro, no Centro de 
Convenções, em Fortaleza. 

A exposição reune empresas de 
todo o Brasil que estão na capital ce-
arense para demonstrar seus produ-
tos e serviços. Ao todo, são cerca de 
200 marcas representadas nesta edi-
ção. A expectativa dos organizado-
res é receber mais de 100 mil visitan-
tes, entre construtores, engenheiros, 
arquitetos, mestres de obras, deco-
radores, paisagistas, distribuidores, 
estudantes, profissionais e represen-
tantes de empreendimentos ligados 
à área da construção civil em geral. 

No quesito negócios realizados, o 
objetivo é ultrapassar a cifra de R$ 
100 milhões. Toda a programação 
da feira é gratuita.

A ExpoConstruir teve sua pri-
meira edição realizada no ano de 
2009, fruto da parceria entre a Iko-
ne Eventos e a Artepiso, envolven-
do segmentos de tecnologia, meio 
ambiente, responsabilidade social, 
inovação e segurança. Naquele ano, 
o evento, que reuniu 120 exposi-
tores, ganhou amplo destaque por 

Por Karlla Gadelha

apresentar produtos e serviços de fácil 
utilização, aliados às necessidades dos 
consumidores, sustentabilidade am-
biental e produtividade. A movimenta-
ção financeira foi superior a 70 milhões 
de reais entre negócios concretizados e 
prospecções. O número de visitantes 
superou 8000 pessoas que conferiram, 
inclusive, in loco aplicação e utilização 
de novos materiais e tecnologias.

Desta vez, a feira de exposição tem 
o patrocínio da Cerbras e Hidracor, e 
apoio do Sindicato da Construção Ci-
vil do Ceará (Sinduscon - CE), da Fe-
deração das Indústrias do Estado do 
Ceará (Fiec), do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(Confea), do Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Ceará (CREA-CE), da Universida-
de Federal do Ceará (UFC), do For-
taleza ConventionVisitors Bureau, da 
Associação dos Profissionais de Com-
pras do Estado do Ceará (APCC), do 

Instituto de Arquitetos do Brasil - De-
partamento Ceará (IAB-CE), da Asso-
ciação dos Comerciantes de Materiais 
da Construção do Ceará (Acomac - 
CE), da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) e do Sindicato 
das Empresas Locadoras de Equipa-
mentos, Máquinas e Ferramentas do 
Ceará (Sindileqce).

HabConstruir: seminário debate 
habitação

As discussões em torno das 
políticas para a área da habitação 
também estarão inseridas na pro-
gramação da ExpoConstruir, assim 
como na edição anterior da feira. O 
seminário Regional sobre Políticas 
Públicas e de Ensino para a Habita-
ção de Interesse Social, o HabCons-
truir, discutirá as oportunidades 
que estão surgindo e surgirão com o 
advento dos grandes eventos, como 
a Copa do Mundo. Estes promove-
rão melhorias na infraestrutura de 

toda a cidade e por, consequência, 
na vida da população. A responsa-
bilidade da construção civil na de-
gradação do Meio Ambiente tam-
bém será debatida no encontro.

Com o tema “A Copa de 2014 como 
vetor para a melhoria da qualidade na 
habitação”, o seminário acontecerá nos 
dias 22 e 23 de setembro, das 17 às 21 
horas, também nas dependências do 
Centro de Convenções. A ideia é reunir 
cerca de 300 participantes, entre profes-
sores, estudantes, técnicos e instituições 
de classe ligadas ao tema da habitação 
social. A iniciativa é uma promoção da 
Associação Técnico-Científica Enge-
nheiro Paulo de Frontin (ASTEF). O 
apoio é da Secretaria de Cidades, do Go-
verno do Estado de Ceará, e o patrocínio 
do Banco do Nordeste do Brasil (BNB).

Também ocorre, paralelo ao evento, 
palestra com o tema “Manutenção Pre-
ventiva = Segurança para todos” pro-
movida pelo Sindleq-CE.
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mINhA CAsA, mINhA VIdA
A meta atual é fechar o ano de 2011 com o total de 
350 mil residências entregues.

Em 2009 o Governo Fede-
ral, através do presidente 

Lula, criou o programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, visando pos-
sibilitar a aquisição de casas pró-
prias à famílias com renda de três 
a dez salários mínimos. A iniciativa 
fez parte das ações políticas de in-
clusão social do Plano de Acelera-
ção do Crescimento - PAC, tendo 
como objetivo principal diminuir o 
déficit habitacional no Brasil, que, 
na época, alcançava cerca de 91% 
das famílias com renda de zero a 
três salários mínimos, segundo da-
dos do IBGE.

A meta inicial do programa era 
construir 1 milhão de moradias nas 
diversas regiões do país, principal-
mente no Sudeste. Para realização 

do plano estava previsto o investi-
mento de R$ 34 bilhões, destinados 
à construção de 400 mil moradias 
para famílias com renda de até três 
salários mínimos, mais 400 mil 
unidades habitacionais para famí-
lias que ganhassem de três a seis 
salários mínimos, e outras 200 mil 
para famílias com rendimento mé-
dio de seis a dez salários mínimos.

Segundo a Caixa Econômica 
Federal, da meta de construção de 
um milhão de moradias, foram en-
tregues apenas 333.209 na primeira 
edição do programa. Porém, a meta 
atual é fechar o ano de 2011 com 
o total de 350 mil residências en-
tregues. “É neste ano que a maior 
parte dos imóveis será entregue”, 
afirmou a ministra do Planejamen-

to, Miriam Belchior.
Miriam justificou que a demora 

na entrega das casas era compreen-
sível, tendo em vista que o tempo 
médio de construção das mora-
dias era de 1 ano e oito meses, mas 
acrescentou que daqui para frente 
o ritmo de entrega das residências 
seria mais acelerado, podendo che-
gar à meta de até 600 mil unidades 
prontas no próximo ano, depen-
dendo do comportamento da eco-
nomia do país. 

Dando continuidade ao projeto, 
em 16 de junho deste ano, a presi-
dente Dilma Roussef anunciou 
mudanças para a segunda edição 
do programa “Minha Casa, Minha 
Vida”. Nesta nova fase estima-se 
a entrega de 2 milhões de habita-

ções até 2014. “Os imóveis serão 
maiores, terão acabamento de azu-
lejo, cerâmica e aquecimento solar”, 
afirmou a presidenta. 

Dilma quer ainda expandir a 
linha de financiamento para o se-
guimento de eletrodomésticos, a 
fim de incentivar os beneficiários 
do programa a adquirirem bens 
como fogão e geladeira. Além 
disso, o limite de renda para in-
clusão no perfil do programa será 
ampliado de R$ 1.395 para R$ 1,6 
mil na Faixa 1 de beneficiários. Na 
Faixa 2 subirá de R$ 2.790 para R$ 
3,1 mil e na Faixa 3 passará de R$ 
4.650 para R$ 5 mil. 

Um dos fatores que ocasiona-
ram ajuste na renda familiar exi-
gida aos beneficiários foi o fato 
de que algumas pessoas da região 
Sul, principalmente no estado de 
Santa Catarina, estavam saindo 
de seus empregos formais para se 
enquadrarem dentro do limite de 
crédito permitido, no valor de R$ 
1.395. Com a ampliação da renda 
para R$ 1,6 mil, Dilma acredita 
que na segunda etapa do progra-
ma não haverá mais este proble-
ma, tendo inclusive anunciado 
que, dos 2 milhões de imóveis es-
timados para o ano de 2014, 1,2 
milhões serão destinados às famí-
lias que vivem com essa faixa de 
renda.

Outro problema combatido 
pelo Governo foi a venda irregular 
das unidades habitacionais. Mui-
tas famílias no estado da Bahia 
que estavam inadimplentes com 
suas mensalidades acabaram aban-
donando e vendendo suas casas. 
Agora, a nova edição do programa 
prevê que o imóvel só poderá ser 
vendido após dez anos de moradia 
pelo adquirente ou quando houver 
a integral quitação do bem.

O governo do Ceará aderiu ao 
programa “Minha Casa, Minha 
Vida” em abril de 2009, visando a 
construção de 51.800 moradias no 
estado, dando maior enfoque às 
famílias com renda de até três sa-
lários mínimos. Uma parceria entre 
o governo estadual, o Sindicato da 
Construção Civil (SINDUSCON 
CE) e a Caixa Econômica Federal 
(CEF) anunciou a isenção integral 
do ICMS (Imposto Sobre Circula-
ção de Mercadorias) de todos os in-
sumos utilizados na construção das 
casas para famílias integrantes da 
faixa de renda 1 do programa, que 
implica em uma redução de 6% do 
preço dos imóveis, representando 
uma economia de R$ 113 milhões 
para os beneficiados.

Dr. Guaracy Aguiar, engenhei-
ro civil, destacou que dois objetivos 
principais afloram do referido pro-
grama habitacional: a dinamização 
da economia, através da geração 
de emprego e renda, uma vez que 
a construção civil absorve gran-
de quantidade de mão de obra, e 
a redução do déficit habitacional. 
“Nesse contexto, o Estado do Ce-
ará é altamente beneficiado por ter 
os maiores índices de desemprego 
e uma grande demanda reprimida 

de habitação nessa faixa de renda”, 
afirmou Guaracy.

Acerca do público beneficiado 
com esta iniciativa do Governo 
Federal, Vanda Maria de Lima, 
correspondente bancária do seg-
mento imobiliário da CEF no 
Ceará, disse que a faixa de cliente 
que mais busca o subsídio habita-
cional é a que dispõe de renda não 
superior à R$ 1.390, ganhando até 
R$ 17 mil por ano. “O programa 
até hoje tem atingido as suas ex-
pectativas”, ressaltou.

 Atualmente, na conjuntura 
nacional brasileira, o programa 
“Minha Casa, Minha Vida” tem 
beneficiado milhares de famílias, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento socioeconômico do país. O 
sonho da casa própria se tornou 
realidade para várias pessoas que 
antes viviam na dependência do 
aluguel. Empresários do ramo da 
construção civil também imple-
mentaram o projeto, aquecendo o 
mercado imobiliário interno. Deste 
modo, a parceria entre instituições 
públicas e privadas tem apresenta-
do excelentes resultados, gerando 
expectativas de crescimento para 
toda a nação.

Por Arnaldo Mota
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COmbATE à CORRuPçãO
Presidente do CIC defende maior estrutura para 
órgãos de controle no combate à corrupção

A presidente do Cen-
tro Industrial do 

Ceará (CIC), Roseane Oli-
veira de Medeiros, defende o 
fortalecimento dos órgãos de 
controle - interno e externos 
- no combate aos desvios de 
verbas públicas.

As entidades fiscalizadas 
precisam de maior estrutu-
ra para fiscalizar as inúmeras 
possibilidades de mau uso dos 
recursos públicos, como res-
salta Roseane no texto a seguir.

A velocidade e frequência 
com que surgem as denúncias 
de corrupção em todas as esfe-
ras de governo cria para a so-
ciedade um desafio extra. Está 
cada vez mais difícil assimilar 
tamanho volume de irregula-
ridades que tomam conta do 
noticiário, agora potenciali-
zado pelas redes sociais. De 
cima a baixo sobram casos de 
desvios de dinheiro público 
para enriquecimento ilícito, 
fins eleitorais e tantos outros. 
Nesse sentido, é louvável a 
iniciativa do senador Pedro 
Simon (PMDB-RS), idealiza-
dor da frente suprapartidária 
de combate à corrupção e à 
impunidade, lançada no Sena-
do, mas que, para ter efetivi-
dade na ação, precisa muito do 
apoio da sociedade.

Apesar de ter subido para 
o 69º lugar em comparação a 
75ª posição do ano passado 

no ranking da Transparência 
Internacional, a corrupção no 
Brasil grassa de Norte ao Sul. 
No Ceará, o escândalo dos 
banheiros fantasmas chama 
atenção. Parte dos recursos do 
Fundo Estadual de Combate 
à Pobreza foram parar não se 
sabe onde. É fundamental o 
papel da imprensa que abre o 
debate, dando oportunidade 
a todos de manifestarem-se, 
como fez uma emissora local 
com uma cobertura especial 
no caso dos tais kits sanitários. 
O combate à corrupção deve 
ser um compromisso dos go-
vernantes, mas principalmente 
da sociedade.

É preciso ter clareza de 
que o combate aos desvios 
não pode se dar pelo cance-
lamento de programas sociais 
destinados à população caren-
te. Combater à corrupção sub-
traindo-lhe melhorias, possibi-
lidades de uma vida um pouco 
melhor, é penaliza-la nova-
mente. É preciso fortalecer os 
órgãos de controle - internos e 
externos - dando-lhes estrutu-
ra para fiscalizar as inúmeras 
possibilidades de mau uso dos 
recursos públicos. E sobretu-
do fomentar o controle social, 
verdadeiramente capaz de for-
talecer a democracia acima de 
interesses de qualquer ordem.

Roseane Oliveira 
Medeiros, presidente 
do Centro Industrial 

do Ceará (CIC)

|OPINIãO
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Ser bom negociador não 
é uma tarefa fácil para 

a maioria das pessoas. Ainda 
mais, quando o dia-a-dia re-
quer atenção e dedicação para 
o desempenho de outras ativi-
dades e funções. Como cum-
prir todas as suas responsabili-
dades, atendendo as demandas 
profissionais e pessoais, ob-
tendo sucesso? Marcos Nova-
es, presidente da Cooperativa 
da Construção Civil do Ceará 
(Coopercon – CE) e sócio-

presidente da C. Rolim En-
genharia, tem a resposta. Tal-
vez não seja aquela aceita por 
todos. No entanto, é a receita 
que faz o engenheiro civil, de 
41 anos, uma pessoa feliz e de 
bem com a vida. 

Formado em 1992, pela 
Universidade Federal do Ce-
ará (UFC), o gaúcho Marcos 
Novaes começou a demons-
trar seu potencial no começo 
da carreira quando passou em 
duas seleções para estagiário 

ao mesmo tempo. Precisava 
decidir em qual lugar ficar. 
Com ajuda do seu “guru” – o 
pai, um general do exército, 
que aconselhou o filho a seguir 
pelo caminho “onde teria mais 
oportunidade, onde poderia 
crescer” -, optou pela C.Rolim 
Engenharia. Foram seis meses 
de trabalho sem remuneração, 
um ano e meio morando so-
zinho em Sobral ajudando a 
construir a Grendene – perí-
odo em que ele sinaliza como 

mARCOs NOVAEs: 
O EmPREENdEdOR 
quE CONsTRóI

A difícil missão de realizar negociações justas para todas 
as partes envolvidas, incluindo fornecedores. Essa é uma 
fórmula que acompanha o engenheiro Marcos Novaes, pres-
idente da Coopercon, em todos os grupos de negociações 
que a entidade administra. Diferente do que se vê no mer-
cado, a compra de insumos para os cooperados não busca o 
menor preço, mas sim o melhor valor para todos. Provavel-
mente, essa é a fórmula do sucesso dos negócios realizados 
pela Coopercon. 

Por Karlla Gadelha

Marcos Novaes: 
“Nas negociações 

não buscamos o menor 
preço, mais, o melhor 

valor para todos.”.

|PERFIL
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aquele que “deu a autoconfiança e 
postura como homem” -, até que, 
em 2008, Marcos ingressou na so-
ciedade da empresa. Para ele, tal fei-
to foi “uma honra já que era prata 
da casa”. Neste intervalo de tempo, 
o processo de capacitação e a com-
petência foram aprofundados pelo 
título de mestre em Engenharia de 
Produção, pela Universidade Federal 
da Paraíba. O mestrado possibilitou 
desenvolver mais uma atividade em 
seu cotidiano, aquela que Marcos de-
fine como “o grande prazer da sua 
vida”, a docência. 

Como um ser humano com tan-
tas atividades diárias consegue obter 
sucesso em tudo que faz? E quando 
a família recebe atenção diante de 
tantas demandas do lado profissio-
nal? Uma base familiar sólida, pla-
nejamento, determinação, equilíbrio 
e amor pelo que faz. Esses são os 
principais ingredientes que Marcos 
Novaes, um “apaixonado pela vida”, 
utiliza. O dia do engenheiro começa 
bem cedo, antes das 6h30, quando 
faz corrida, acompanhado por dois 
de seus quatro cachorros. Os turnos 
da manhã e da tarde são preenchidos 
com demandas da Coopercon, entre 
reuniões, viagens e compromissos 
volantes, e da C. Rolim Engenharia. 
Quando chega a noite, duas vezes 
por semana, é a vez de exercer o lado 
professor ministrando disciplinas 
na pós-graduação da Universidade 
de Fortaleza (Unifor). E a família? 
A esposa – Alexandra Novaes -, os 
três filhos – Gabriel, Manoela e uma 
outra menina que nascerá em breve 
-, pais – Nilton e Astrogilda Nova-
es - e irmão recebem atenção e ca-
rinho integral sempre aos sábados e 
domingos. É o que ele denomina de 
“atendimento qualitativo”, menos 
tempo, mas com intensidade e quali-
dade. Destinar seu horário livre dos 

negócios e empreendimentos para 
aqueles que são seu sustentáculo é 
primordial. 

A forma como sabe administrar 
bem o tempo deve ser um dos segre-
dos do seu sucesso. Além de deter-
minação e organização, aqueles que 
vencem na vida têm sempre outros 
ingredientes para adicionar a sua 
fórmula, por exemplo, a figura de 
um herói, exemplo de vida. E com 
Marcos Novaes não podia ser dife-
rente. A referência que sempre leva 
consigo é de um homem de origem 
humilde que venceu na vida, o pai. 
Figura que ensinou o que é ter reti-
dão, caráter e respeito pelos outros. 
Aquele que Marcos Novaes procla-
ma como a “grande base da boa con-
duta que tem hoje”. Para ele, o pai 
e toda a família representam ainda 
muito mais. “São os grandes moti-
vadores dos sonhos e conquistas”, a 
mola que o motiva acordar e procu-
rar o melhor para dia que segue.

Chegar ao sucesso profissional e 
pessoal também teve seus percalços. 
O começo e o desenrolar da sua his-
tória tiveram suas dificuldades. Fa-
zer engenharia foi a primeira delas, 
pois na época havia o questionamen-
to da falta de aptidão e de base finan-
ceira para cursar a faculdade. Além 
disso, também foi difícil adequar o 
ritmo de cobrança excessiva da UFC 
com o estágio na C.Rolim, ficar lon-
ge da família ao morar sozinho um 
ano e meio em Sobral e conciliar o 
mestrado com o trabalho. Essas são 
as principais dificuldades apontadas 
pelo engenheiro em sua caminhada. 
O que deveria representar motivos 
para a desistência tornou-se uma 
série de oportunidades bem apro-
veitadas por Marcos que podem ser 
conferidas no trabalho desenvolvido 
a frente da Coopercon e da C. Rolim 
Engenharia. Posturas e decisões que 
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o tornam um exemplo de admi-
nistrador e negociador que “rom-
peu barreiras e conseguiu estabe-
lecer a confiança recíproca entre 
diretoria e cooperados”.

Coopercon: União de em-
presas concorrentes faz a força 
para o êxito das negociações

A Coopercon-CE foi fundada 
em 1997, pelo engenheiro João 
Carlos Sales de Lima. A ideia era 
consolidar junto aos construtores 
que através da união as empresas 
seriam mais fortes nas negocia-
ções. A iniciativa obteve êxito 
e a Coopercon-CE tornou-se a 
primeira cooperativa da constru-
ção civil do Brasil. Desde então, 
a entidade promove ações coo-
perativas que contribuem para a 
competitividade empresarial dos 
associados intermediando ações 
de compra e venda, além de ser 
um espaço permanente de refle-

xões e discussões do setor. Atual-
mente, a cooperativa pioneira no 
país, possui 75 cooperados, que 
representam o chamado “PIB 
da construção civil cearense”, e 
administra quinze grupos de ne-
gociações de PVC, esquadrias de 
madeira, geradores, elevadores, 
porcelanato, cerâmica, funda-
ções, fios e cabos, louças, metais 
sanitários, elevadores de crema-
lheira, cimento, aço e softwares. 

É nesse panorama que Mar-
cos Novaes assumiu a presidência 
da Cooperativa no último mês de 
maio. O convite para integrar a 
gestão veio do ex-presidente, Ota-
cílio Valente, e foi recebido como 
uma grande missão. “Senti-me 
desafiado, comprometido, pois 
ali tinha pessoas bem mais ex-
perientes. Conquistei a confiança 
de todos demonstrando que tam-
bém trazia contribuições concre-
tas para a Coopercon”, explica o 

novo presidente. E os resultados 
da sua gestão somados aos es-
forços feitos anteriormente pelos 
seus sucessores podem ser perce-
bidos facilmente com as conquis-
tas da cooperativa.

Pela influência que exerce, 
graças ao pioneirismo e o em-
preendedorismo, a Coopercon já 
rompeu as fronteiras cearenses 
e inspirou outros estados, como 
São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Maranhão, Amazonas, entre ou-
tros, a implantarem o sistema 
de negociação onde empresas 
concorrentes estão unidas para 
facilitar o sistema de compras e 
intermediar seus negócios. Ago-
ra, a cooperativa ganha o mundo 
com a participação no Industry 
Transformation Day, um dos 
principais eventos mundiais da 
área de engenharia, na Inglaterra. 
Na ocasião, o presidente Marcos 
Novaes apresentará o case de su-

cesso com aplicação dos preceitos de 
construção enxuta. O convite reflete 
os resultados da construção civil no 
Ceará e o trabalho desenvolvido pela 
Coopercon e toda sua diretoria.

Além das negociações de su-
cesso, a Coopercon – CE também 
trabalha com foco na sua sustentabi-
lidade e para isso investe em outros 
negócios. É o caso da Cimenteira 
e Concreteira Apodi, empreendi-
mento onde, de acordo com Marcos 
Novaes, a Coopercon é sócia com 
uma participação de 25%. Esse in-
vestimento garante o equilíbrio nos 
preços do cimento e concreto, maté-
rias de grande importância na cadeia 
construtiva. Em breve, a produção 
do cimento deve aumentar. “Em 
2014, em parceria com Cimenteira 
Apodi, abriremos a Unidade Indus-
trial de Quixeré quadruplicando a 
produção”, conta o presidente. Além 
disso, já está em pleno funciona-
mento uma moageira de cimento no 
Complexo Industrial e Portuário do 
Pecém, com capacidade de produzir 
1500 toneladas por dia.

Outro investimento com vistas 
na sustentabilidade da Cooperativa 
é a unidade de Belgo Pronto, loca-
lizada em Maracanaú, onde 1500 
toneladas de aço dobrado e corta-
do são produzidas a cada mês. E 
mais avanços e investimentos em 
negócios desse porte vêm por aí. 
É o que anuncia Marcos Novaes. 
“No final do 1º trimestre de 2012, 
avançaremos mais ainda ao colocar 
uma nova unidade de Belgo Pronto 
em Parnamirim, no Rio Grande do 
Norte. Com isso, queremos garantia 

de abastecimento dos insumos e es-
tabilidade de seus preços”, conta o 
presidente da Coopercon. O novo 
empreendimento prevê ainda aten-
der às empresas cearenses que atuam 
no estado do Rio Grande do Nor-
te, bem como os construtores deste 
estado.

E o trabalho da Cooperativa não 
para por aí. Metas são o que não 
faltam e em, sua maioria, seguem o 
pensamento proposto por Marcos 
Novaes de “trabalhar firmemente 
com toda a energia possível para que 
a Coopercon garanta sua estabili-
dade econômica e financeira”. Para 
isso, a intenção é aumentar o leque 
de atuação dentro do mercado do 
aço. Segundo o presidente da coo-
perativa, esse ano a movimentação 
financeira em torno dos negócios 
envolvendo o aço serão da ordem de 
R$ 130.000.000. Com a unidade de 
Parnamirim e outros negócios, esse 
valor atingirá, em 2 anos, a casa dos 
150 milhões de reais.

Estreitar os laços com os coope-
rados é outro objetivo. Para alcançar 
tal meta, a Coopercon vem realizan-
do momentos de interlocução direta, 
por meio de café da manhã com seus 
associados. Além disso, de acordo 
com o presidente Marcos Novaes, 
“toda terça-feira a cooperativa está 
de portas abertas para quem quiser 
contribuir com ideias e sugestões”. 
Outra iniciativa, anunciada pelo 
presidente da Cooperativa, para 
promover essa aproximação com o 
associado será a 1ª Corrida Rústica 
da Coopercon, onde cada empresa 
poderá inscrever quantas equipes de 

5 corredores quiser. Para participar, 
cada grupo deve doar uma cesta bá-
sica que será doada ao Lar de Clara. 
O objetivo é aliar incentivo à prática 
de esportes, as atividades em grupo 
e solidariedade. 

As metas da Cooperativa não 
cessam. “Como uma entidade de 
classe deve contribuir objetivamen-
te com a sociedade, vamos trabalhar 
mais com a sustentabilidade da cons-
trução civil”, é o que garante Mar-
cos Novaes. Para ele, é importante 
incentivar o uso de materiais de 
reciclagem ou reflorestamento nas 
construções, por isso seus coopera-
dos dispõem do Manual de Gestão 
Ambiental de Resíduos Sólidos na 
Construção Civil, que leva para as 
empresas o conhecimento do bom 
uso de materiais. 

“De que adianta termos os me-
lhores insumos, senão tivermos 
mão-de-obra qualificada?” É com 
essa indagação que Marcos No-
vaes demonstra a preocupação da 
Coopercon com a qualificação dos 
trabalhadores da construção civil. 
Pensando nisso, a cooperativa está 
oferecendo cursos capacitação para 
eletricistas, bombeiros e pedreiros, 
no Instituto CVT Portuário. São 
25 pessoas selecionadas para cada 
turma que já saem com emprego 
garantido nas empresas da Coope-
rativa. Marcos Novaes afirma que é 
preciso reunir todas as entidades de 
classe para capacitar a mão-de-obra 
e formar novos profissionais com o 
intuito de suprir a enorme deman-
da. “Acho que faltam representantes 
no Ceará e no Brasil. Temos pouca 
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Esse ano a movimentação financeira envolvendo o aço serão 
da ordem de R$ 130.000.000. Com a unidade de Parnamirim e 
outros negócios, esse valor atingirá, em 2 anos, a casa dos 150 
milhões de reais.
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representatividade política. Não te-
mos interlocutores para a área da 
construção civil nas esferas”, é o que 
aponta o presidente da Coopercon 
como umas das principais dificulda-
des para execução de políticas públi-
cas no setor.

Copa 2014
Quando o assunto é o impulso 

que a área da construção civil vai 
receber com as obras da Copa do 
Mundo de 2014 e a concretização 
desses projetos, Marcos Novaes afir-
ma que “o Ceará é um grande can-
teiro de obras e confia na execução 
e qualidade de todas elas”. A ponto 
de vista positivo do presidente parte 
do pressuposto de que o “Governo 
do Ceará está fazendo a sua parte 
contribuindo para a qualificação da 
mão-de-obra, combatendo os au-
mentos especulativos e garantindo 
insumos”.

Além da Copa, outras grandes 
obras incentivam o crescimento da 
construção civil como Porto do Pe-

cém e o projeto Minha Casa, Minha 
Vida, que vem combatendo o enor-
me déficit habitacional que ainda 
existe no Brasil.

Missão à China
Em 2012, mais especificamente, 

no próximo mês de abril, a Cooper-
con realizará uma missão à China 
para visitar a maior feira de cons-
trução civil do mundo. O objetivo, 
de acordo com Marcos Novaes, é 
também ir até as fábricas de porcela-
nato, vidros, esquadrias de alumínio, 
metais e portas e sair com negócios 
fechados. A comitiva passará ainda 
por Dubai para conhecer inovações 
tecnológicas aplicadas à construção 
civil, por meio de visitas técnicas aos 
empreendimentos do local.

Recorde Nacional
A Coopercon obteve um recor-

de nacional neste primeiro semes-
tre com a compra de 150 elevado-
res. Para assinar o contrato com 
a empresa Thyssen, o presidente 
Marcos Novaes vai até o Rio Gran-

de do Sul acompanhado de um 
representante dos cooperados que 
não faz parte da diretoria da coo-
perativa, como uma forma de es-
treitar os laços entre a direção e os 
associados. Além da celebração do 
contrato, Novaes vai apresentar a 
forma transparente de fazer negó-
cios adotados pela Coopercon.

Qualificação de fornecedores
Estreitar as relações com os for-

necedores da Coopercon também 
está dentro das expectativas da co-
operativa. Para isso, está capacitan-
do 30 fornecedores, indicados pelos 
cooperados, em gerência empresa-
rial e qualificação de mão-de-obra e 
análise de fluxo. ”Nosso propósito é 
proporcionar um intercâmbio entre 
os fornecedores, pois muitas vezes 
não conversam entre si. Além disso, 
queremos mostrar uma melhor for-
ma de qualificar seu produto para ser 
melhor apresentado no mercado”, 
explica o presidente da Coopercon. 
A capacitação, uma parceria com a 
Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (FIEC), Instituto Euvaldo 
Lodi (IEL) e Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas do Es-
tado do Ceará (Sebrae), ainda prevê 
rodadas de negócios com os coope-
rados e visitas às empresas para con-
ferir as boas práticas.

C.Rolim Engenharia
A C.Rolim Engenharia atua, 

principalmente, no mercado de 
incorporações imobiliárias. Atual-
mente conta com 12 torres residen-
ciais em construção e 820 funcioná-
rios, entre eles 12 engenheiros. Seu 
Valor Geral de Vendas (VGV) é de 
R$ 150 milhões.

“O Governo do Ceará está fazendo a sua parte contribuindo 
para a qualificação da mão-de-obra, combatendo os aumentos 
especulativos e garantindo insumos”.

NÃO IMPORTA O SEGMENTO EM MATERIAIS ELÉTRICOS
NÓS TEMOS A SOLUÇÃO

A Recpel é uma empresa que atua no segmento de 
materiais elétricos há oito anos no mercado cearense, 
sempre trabalhando com as melhores marcas.

Sintonizada com as evoluções tecnológicas, a 
Recpel mantem-se sempre atualizada, oferecendo aos 
seus clientes produtos de alta qualidade, segurança e 
confiabilidade.

85 3252-5588 | www.recpel.com.br
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Uma das áreas que mais 
cresceram nos últimos 

anos foi a indústria da construção 
civil. Programas voltados, especifi-
camente, para a habitação e a reali-
zação de grandes obras em prol do 
desenvolvimento do país aqueceram 
o mercado gerando lucro, além de 
vagas de emprego em diversas 
áreas - produção, vendas e comércio 

de materiais. De acordo com dados 
do Informativo Tributário Contábil 
(ITC - Informação da Construção), 
em 2009, os investimentos do setor 
somaram mais de 400 bilhões de re-
ais, crescendo no ano seguinte, cerca 
de 30%, com investimentos distri-
buídos por todo o Brasil.

Para o presidente do Sindicato 
da Indústria da Construção Civil 

do Ceará (Sinduscon - CE), Rober-
to Sérgio, o amplo crescimento da 
construção civil teve início, em 2009, 
quando o Governo Federal resolveu 
financiar a produção de imóveis, 
além de expandir o leque de insti-
tuições aptas a financiar um imó-
vel. A partir dessa iniciativa, bancos 
privados passaram a oferecer este 
tipo de serviço. Antes os financia-

AsCENsãO dA 
CONsTRuçãO 
CIVIL AquECE 
A ECONOmIA 
CEARENsE

Em 2008, o crescimento 
da construção civil no 
Ceará foi de 1,5%. Já 
em 2009, o número 
chegou aos 7%. Ano 
passado, o avanço 
quase que dobrou, 
atingindo os 13% no 
índice de crescimento.

mentos eram desempenhados ape-
nas por instituições públicas. “Com 
os incentivos e o mundo aquecido 
houve um grande desenvolvimento 
e o Brasil acompanhou isso, pos-
sibilitando rápido crescimento da 
construção civil e geração de empre-
gos nas mais diversas áreas”, avalia 
Roberto. Carlos Fiúza, diretor da 
Diagonal Engenharia, aponta ainda 

o crescimento da economia interna 
e o aumento da oferta de crédito, o 
que transformou um grande conti-
gente de pessoas em compradores 
de imóveis, como outros fatores que 
impulsionaram o setor.

Dados do Sinduscon - CE de-
monstram o rápido crescimento 
apontado pelo seu presidente. Em 
agosto de 2008, a construção civil 

do Ceará empregava 25 mil traba-
lhadores. Hoje são 41 mil pessoas 
com emprego assegurado na área. 
O Sindicato aponta ainda a exis-
tência de 500 canteiros de obras 
no primeiro semestre deste ano, 
número bem superior aos 200 exis-
tentes há três anos. 

O balanço dos números gerais, 
apresentados pelo Sinduscon cea-

Por Karlla Gadelha
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rense, confirma o desenvolvimento 
extraordinário do setor. Em 2008, 
o crescimento da construção civil 
no Ceará foi de 1,5%. Já em 2009, 
o número chegou aos 7%. Ano pas-
sado, o avanço quase que dobrou, 
atingindo os 13% no índice de cres-
cimento. De acordo com o presi-
dente do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Ceará, “o setor 
hoje está numa posição de equilí-
brio, de manutenção do mercado”. 
Para Carlos Fiúza, o crescimento do 
setor nos próximos anos é um fato. 
“Temos, seguramente, ainda bas-
tante crescimento certo pelos pró-
ximos anos. O Brasil apresenta in-
dicadores confortáveis para o setor, 
economicamente falando”, explica 
o diretor da Diagonal Engenharia. 
Otacílio Valente, sócio-diretor da 
Construtora Colméia, já acredita 
que “o mercado tende a reduzir o 
nível de crescimento. A intensidade 
será menor por conta das crises que 
o mundo enfrenta”.

Atualmente, inúmeros são os fa-
tores que vieram alavancar os novos 
investimentos na área da construção 
civil. Crescimento do salário em ter-
mos reais, o maior poder de compra 
e o crescimento da classe média, in-
flação em nível controlado, taxa de 
desemprego menor, aumento das 
operações de crédito imobiliário são 
alguns dos fatores que impulsiona-
ram o setor, segundo especialistas.

Com a aproximação da Copa 
do Mundo de Futebol de 2014, as 
grandes obras aquecerão ainda mais 
o mercado da construção, principal-
mente, nas cidades que sediarão os 
jogos do campeonato mundial - Rio 
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo 
Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba 
(PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), 
Natal (RN), Recife (PE) e Salvador 
(BA). Aqui pode ser ressaltado que 
não são apenas as obras de constru-
ção e reforma dos equipamentos que 
movimentarão e estão movimentan-

do o setor, as intervenções acontece-
rão também em vias, hotéis e pontos 
turísticos, absorvendo muitos traba-
lhadores e insumos. 

Além do campeonato mundial, 
outras intervenções movimentam a 
construção civil e a economia como 
um todo no Estado do Ceará. O Por-
to do Pecém e a Refinaria são exem-
plos. Otacílio Valente aponta que 
outras indústrias serão atraídas para 
suprir as demandas dessas grandes 
obras. “São Gonçalo do Amarante 
e Pecém vão passar por um boom 
imobiliário. Vão experimentar um 
crescimento fantástico com a migra-
ção de trabalhadores que se estabe-
lecerão nos dois lugares”, analisa. A 
estes dois grandes projetos, pode ser 
acrescentado o programa, do Go-
verno Federal, “Minha Casa, Minha 
Vida”, que tem por objetivo reduzir 
o déficit habitacional do país. O di-
retor da Diagonal Engenharia, Car-
los Fiúza, indica o programa federal 
como “um excelente veículo para o 
segmento econômico” da constru-
ção civil. Para ele, várias pessoas e 
empresas estão sendo beneficiadas 
com a iniciativa e a movimentação 
que provoca no mercado.

A ascensão das obras acarreta 
também o crescimento do mercado 
de trabalho para os diversos profis-
sionais ligados à área da construção. 
Importantes agentes no processo 
como engenheiros, pedreiros, mes-
tre de obras e outros trabalhadores 
são os grandes responsáveis pela 
concretização dos projetos. Assim, o 
número de vagas de trabalho no se-
tor da construção cresce a cada dia. 
E a tendência é absorver mais e mais 
pessoas. No panorama atual, alguns 

trabalhadores já precisam ser impor-
tados de outros estados para o Ceará 
para dar conta da demanda. 

Para enfrentar problemas como 
a carência da mão de obra qualifi-
cada, entidades e empresas já estão 
buscando soluções, afinal o volume 
de obras deve aumentar bastante nos 
próximos anos. A estratégia agora é, 
principalmente, treinar o pessoal que 
já está trabalhando na área, garante 
o presidente do Sinduscon - CE. “A 
gente qualifica nossos trabalhadores 
e depois promove para uma função 
melhor. A partir daí, contratamos 
outras pessoas para essas vagas que 
ficam abertas com a promoção”, 
explica Roberto Sérgio. “Fazer um 
trabalho forte no sentido de formar 
mão de obra e desonerar impostos 
para fortalecer o parque industrial, 
além de investir na educação” são as 
principais iniciativas apontadas por 
Carlos Fiúza, que devem ser adota-
das pelo Governo, para combater 
possíveis complicações no setor.

Na opinião de Otacílio Valente, 
“o mercado vai dar a solução para 
esse possível problema”. Para ele, 
a indústria da construção civil está 
começando a ser atraente para aque-
les que começam a vida profissional 
agora. “O mercado melhorou muito. 
Tem gente ganhando entre R$1500 

e R$2000 por mês com o trabalho 
diário dentro das obras. Os profis-
sionais têm uma melhor auto-estima 
em assumir sua ocupação. Tudo isso 
mostra a evolução profissional e fi-
nanceira que o mercado proporcio-
na”, detalha o sócio-presidente da 
Colméia.

Destaque no setor
O segmento residencial foi o se-

tor responsável pelo maior volume 
de obras no país. É o que aponta a 
pesquisa do ITC. A construção de 
edifícios, condomínios e casas mo-
vimentou mais de R$ 58 bilhões em 
2010. Neste ano, a expectativa é que 
esses valores sejam superados por 
fatores como o avanço da segunda 
etapa do Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida - que teve seus subsídios 
ampliados, pelo Governo Federal, 
em 75% - e a busca pela redução do 
enorme déficit habitacional que ain-
da existe em todo o Brasil.

Em Fortaleza
“Diferentemente dos demais 

mercados, em Fortaleza ainda existe 
a dificuldade de concorrer com em-
presas que lançam empreendimen-
tos que não estão 100% regulares 
juridicamente. Hoje ainda sofremos 
com a herança, de muitos anos atrás, 
das empresas que deixaram seus 
clientes na mão e não possuíam ne-

nhuma segurança jurídica. Acho que 
o setor público tem que estar mais 
atento para isso. Quem vai comprar 
um imóvel deve exigir o devido Re-
gistro Imobiliário, no cartório de re-
gistro do imóvel, que é uma garantia 
que o empreendimento está total-
mente regular”. Carlos Fiúza, diretor 
da Diagonal Engenharia.

“O Brasil apresenta indicadores confortáveis para o setor, 
economicamente falando”. Carlos Fiúza, diretor da Diagonal Engenharia.
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Otacílio Valente: 
“São Gonsalo do Amarante 
e Pecém, vão passar por um 

boom imobiliário”.

Roberto Sérgio: 
“A estratégia é treinar o pessoal 

que já está trabalhando na área”.
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ANUNCIO

Responsáveis pela circulação 
de 60% das cargas movi-

mentadas no país, as rodovias de-
verão receber R$50,6 bilhões entre 
2011 e 2014 em investimentos, 71% 
acima do apurado entre 2006 e 2009, 
segundo recente estudo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) elabo-
rado pelos economistas Fernando 
Pimentel Puga e Gilberto Borça Jr.

Os recursos previstos estão di-
vididos em três segmentos: R$ 33 
bilhões de investimento público, 
principalmente do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
em conservação e manutenção de 
trechos existentes e elaboração de 
projetos; R$13,6 bilhões em conces-
sões rodoviárias em fase de investi-
mento ou que ainda serão licitadas, 
com destaque para os programas 

dos governos federal e paulista e a 
construção dos trechos leste e sul do 
Rodoanel; R$ 4 bilhões das conces-
sionárias atuais para melhoria dos 
seus trechos.

A Copa de 2014 e a Olimpíada 
de 2016 abrem oportunidades para 
maiores investimentos, um cená-
rio positivo para os fornecedores. 
“Estamos bastante otimistas com 
o ciclo que se abre, com os eventos 
esportivos e o PAC ampliando os 
investimentos na área rodoviária. E 
ainda há o pré-sal, que elevará a apli-
cação de recursos em logística rodo-
viária”, diz Antonio Carlos Bonas-
si, presidente da câmara setorial de 
máquinas rodoviárias da Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq).

“Nunca se vendeu tanta máqui-
na para o setor como agora”, diz. De 

olho na demanda em alta, o otimis-
mo está fazendo com que empresas 
possam investir mais de R$ 500 
milhões no segmento, o que pode-
rá fazer o consumo de máquinas e 
equipamentos rodoviários aumentar 
ainda mais no país.

Outro segmento aquecido é o 
de fabricação de implementos rodo-
viários. Entre janeiro e maio, a área 
teve alta de 21% em comparação a 
igual período do ano passado. O vo-
lume de reboques, semirreboques e 
carrocerias sobre chassi licenciados 
ao mercado interno alcançou 74.572 
unidades em relação aos 61.804 dos 
mesmos meses de 2010.

O ritmo acelerado de obras ci-
vis, ditado tanto pelos investimen-
tos públicos como pelos negócios 
privados, sustentou o crescimento. 
“A construção civil representa hoje a 

ImPuLsO A TOdA A 
CAdEIA PROduTIVA
Estradas devem receber investimentos de R$ 50,6 
bilhões até 2014 e ampliar a demanda por insumos 
e equipamentos

grande mola propulsora de negócios 
de implementos rodoviários e isso 
exige do setor agilidade no atendi-
mento”, afirma Mario Rinaldi, dire-
tor-executivo da Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Implementos 
Rodoviários (Anfir).

Além de investimentos nas ro-
dovias, que exigem obras civis, 
máquinas de terraplenagem e pavi-
mentação e até geradores de energia, 
a tecnologia ganha espaço nas estra-
das brasileiras.

Os centros de controle operacio-
nal das concessionárias monitoram 
o tráfego 24 horas por câmeras, en-
quanto já há estudos entre empresas 
do ramo de implementar cabos de 
fibra óptica ao longo das estradas, de 
forma a interligar todos os setores de 
uma rodovia.

As demandas do setor são eleva-
das: a última edição da pesquisa da 

Confederação Nacional dos Trans-
portes (CNT), divulgada em 2010, 
aponta que, dos cerca de 90 mil 
quilômetros vistoriados pela equipe 
da entidade, 14,7% das rodovias ava-
liadas são classificadas como ótimas; 
26,5% como boas; 33,4% regulares, 
17,4% estão ruins e 8%, péssimas.

O resultado é bem melhor que 
o verificado há 12 anos: em 1997, 
mais de 80% da extensão analisada 
pela entidade estava em condições 
regular, ruim ou péssima para ro-
dagem; em 2010, esse número caiu 
para 59%.

Se houve avanços, as rodovias 
brasileiras ainda têm muito espaço 
para melhorar. Hoje, o país possui 
1,7 milhão de quilômetros de estra-
das, mas apenas 12% delas são pavi-
mentadas. O custo do transporte de 
carga por rodovias, no Brasil, é, em 
média, 28% mais caro do que seria 

caso as estradas apresentassem con-
dições ideais de pavimentação.

As condições inadequadas de 
boa parte dos trechos rodoviários 
são um dos elementos que contri-
buem para a alta taxa de acidentes: 
entre 2004 e 2009, o número de 
acidentes em rodovias federais apre-
sentou elevação de 41,7%.”Há muita 
demanda represada no setor”, afirma 
Bonassi, da Abimaq.

Segundo estudo do Instituto de 
Pesquisas Econômicas Aplicadas 
(Ipea), órgão ligado ao Ministério 
do Planejamento, o setor demanda-
ria R$ 183 bilhões em investimentos 
para corrigir as deficiências atuais, 
sendo que R$144 bilhões deveriam 
ser aplicados em recuperação, ade-
quação e duplicação de trechos; R$ 
38,5 bilhões em construção e pavi-
mentação e outros R$830 milhões 
em obras especiais.

|ROdOVIAs

Por Roberto Rockman
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Segundo o Consórcio Fujita-
Módulo, as obras do estádio 

municipal Presidente Vargas foram 
concluídas em julho, dentro do pra-
zo estipulado. O projeto contemplou 
a recuperação e reforço de toda a es-
trutura da praça esportiva, além da 
construção e modernização de no-
vos espaços.

 “Nosso desafio foi modernizar 
uma estrutura já existente, que se en-
contrava muito comprometida. Tive-
mos que refazer todo o estádio para 
que se adequasse às exigências de 
uma praça esportiva do século XXI, 
sem perder de vista a importância de 
conservar o patrimônio arquitetôni-
co” explica Carlos Fujita, diretor co-
mercial da Fujita Engenharia.

 Segundo Luís Carlos Montene-
gro, diretor técnico da Módulo Enge-
nharia, toda a estrutura das arquiban-
cadas foi reforçada com armaduras 

complementares e concreto projetado. 
“Como se tratava de uma arquibanca-
da, o concreto jateado proporcionou 
uma rápida execução nos elementos 
estruturais já existentes. Além disso, a 
qualidade do material, que somado à 
sílica ativa, resultou em um concreto 
com alta resistência e durabilidade”, 
relata Montenegro afirmando que as 
arquibancadas receberam ainda reves-
timento de microconcreto modificado 
com polímero, visando previnir fissu-
ras e desplacamentos. 

 Técnicas modernas de constru-
ção, como LeanConstruction, e de 
gestão, baseadas na Corrente Crí-
tica de Gerenciamento de Obras, 
somadas a aplicação da Norma 
de Qualidade ISO 9001, também 
foram utilizadas pelo Consórcio 
Fujita-Módulo.

 “A logística da obra foi desafia-
dora. A qualidade do gerenciamento 

de pessoal e de suprimentos, bem 
como a participação de tantas enti-
dades envolvidas no projeto foram 
pontos importantes, que possibilita-
ram o sucesso de uma obra tão com-
plexa”, comemora Liana Fujita, di-
retora técnica da Fujita Engenharia.

 A fachada do estádio foi total-
mente recuperada, preservando sua 
identidade, mas sem abrir mão do 
uso de elementos atuais como pai-
néis e forro metálico.

 Para aproximar o público dos 
eventos, foram instalados alam-
brados de vidro de alta resistência, 
permitindo maior interação entre 
arquibancada e campo. Os muros 
externos foram reconstruídos e, 
parte deles, foi substituída por gra-
dis com o objetivo de aproximar o 
equipamento urbano da comunida-
de que o rodeia.

 Entre os diferenciais tecnológi-
cos do novo estádio estão a instala-
ção de 105 câmeras de segurança e 
a construção de uma sala de CFTV, 
garantindo ao PV um dos mais mo-
dernos sistemas de vigilância do país.

 O sistema de setorização do es-
tádio, que passa a ser dividido em 
quatro alas distintas, com 32 bilhe-
terias e 37 catracas independentes, 
facilita o trabalho das equipes de se-
gurança, além de melhorar o acesso 
do público.

 A capacidade do estádio foi au-
mentada com a construção de mais 
cinco degraus de arquibancada. A 
acessibilidade foi melhorada em 
todo o novo PV, inclusive com es-
paços reservados para portadores de 
necessidades especiais.

ESTRUTURA
- Recuperação e reforço de toda a es-
trutura do estádio para garantir o uso 
com segurança;
- Realização de ensaios dinâmicos pela 
Poli-USP, antes da liberação das arqui-
bancadas para uso das torcidas.
 - Corte da estrutura para a construção 
de 16 vomitórios e túnel único;
- Consolidação de algumas juntas de 
dilatação e reforma das remanescentes;
- Adequação dos desníveis dos degraus;
- Regularização das arquibancadas;
- Construção de cinco novos degraus 
na parte inferior da arquibancada;
- Novas instalações elétricas, hidro-sa-
nitárias, voz e dados, de gás, de preven-
ção e combate a incêndio e frigoríficas;
- Remoção de todo o piso da circula-
ção de torcedores em calçamento, con-
creto e asfalto para instalação de piso 
intertravado;
- Construção de uma nova subestação, 
com grupo gerador;
- Construção de uma casa de bombas, 
com sistema de pressurização da rede 
de água;
- Recuperação de dois poços 
profundos;
- Instalação de novas estruturas de 
contenção: guarda-corpos, corrimãos e 
alambrados;
- Instalação de 2 placares eletrônicos 
(LED);
- Remarcação do campo para as me-
didas recomendadas como ideais pela 
FIFA (105x68m);
- Nova estrutura de administração: 

salas de administração, juizado, segu-
rança e CFTV;
- Construção de duas áreas de reserva 
técnica com 58m² para uso posterior 
da administração do estádio;
- Estacionamento para autoridades, 
com 88 vagas;
SEGURANÇA
- Construção de posto de vigilância e 
monitoramento;
- Construção de espaço para Juizado 
Especial do Torcedor;
COMODIDADE PARA FREQUENTADORES
- Vinte novos banheiros com mais de 
80 m² cada, sendo nove femininos e 
onze masculinos, com entradas apro-
priadas para portadores de necessida-
des especiais;
- Construção de nove bares com área 
acima de 35 m², contando com depó-
sitos próprios;
- Nova estrutura de apoio aos torcedo-
res: ambulatório com consultório mé-
dico, sala de curativos, sala de espera 
e macas;
COMODIDADE PARA ÁRBITROS E 
EQUIPES
- Nova estrutura de apoio aos juízes: 
vestiário feminino e masculino, aqueci-
mento, massagem, espera, antidoping, 
bancos cobertos no campo;
- Nova estrutura de apoio aos jogado-
res: 4 vestiários, 4 salas de massagem, 
2 quadras de aquecimento, bancos de 
reserva;
- Instalação de um sistema de água 
quente (relaxamento muscular).

PV, mOdERNO E sEGuRO PRINCIPAIs INTERVENçõEs:

O equipamento foi modernizado e garante mais 
segurança e comodidade aos torcedores

|ARENA EsPORTIVA
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O aquecimento do mercado da construção civil tem movi   mentado e provocado o crescimento de outros 
negócios que giram em torno dele

CREsCImENTO dA CONsTRu   çãO CIVIL ALAVANCA O 
mERCAdO dA LOCAçãO  dE    EquIPAmENTOs

|EquIPAmENTOs

Um destes setores beneficia-
dos é o mercado de loca-

ção de equipamentos, máquinas e 
ferramentas, já que muitas das gran-
des, médias e pequenas obras pre-
cisam utilizar o serviço das rentals 
em algum período, mesmo que seja 
mínimo, da intervenção estrutural. 

O panorama de ascensão tende 
a desenvolver ainda mais com os 
incentivos voltados para a constru-
ção e as demandas de grandes obras, 
com destaque para aquelas ligadas 
à estrutura da Copa do Mundo de 
Futebol de 2014, que alavancaram 
a locação de equipamentos como 
betoneiras, andaimes, escoras, entre 
outros. Para o presidente do Sindica-
to das Empresas Locadoras de Equi-
pamentos, Máquinas e Ferramentas 
do Estado do Ceará (Sindileq - CE), 
Roberto Farias, o mercado de lo-
cação continua no mesmo patamar 
atingido em 2010 com tendência de 
crescimento. “A fase de insegurança 
no mercado internacional, por conta 
da crise, sempre leva os investidores 
a optarem pela locação dos equipa-
mentos, já que o investimento finan-
ceiro é bem menor”, explica. 

A expectativa de crescimento 
do setor pode ser encarada como 
fato quando pensamos nas inúme-
ras intervenções que obras de gran-
de porte vão inserir no mercado 
da construção. “Esperamos que a 
Copa proporcione movimentação 

para nosso setor e outros - como o 
do turismo. Grandes obras vão co-
locar o setor da locação para cima”, 
diz Roberto Farias. Pensamento 
como o do presidente do Sindileq 
- CE traduz uma das principais ex-
pectativas de todos que trabalham 
com locação de equipamentos: que 
o campeonato mundial de futebol 
de 2014 amplie as demandas das 
rentals e confirme a tendência de 
crescimento. 

Em vários setores da economia 
brasileira a grande demanda por 
determinado serviço, na maioria 
das vezes, acarreta a falta de mão 
de obra qualificada e principais in-
sumos da área. Esse problema não 
deve ser enfrentado pelas empresas 
do setor de locação de equipamen-
tos, máquinas e ferramentas. “A 
maioria das empresas tem suporte 
financeiro para abastecer o setor, ou 
seja, não precisando recorrer a ou-
tros mercados para suprir a necessi-
dade”, é o que afirma o presidente 
Roberto Farias. 

No que diz respeito à mão de 
obra ofertada para atender os clien-
tes, de acordo com o vice-presidente 
do Sindileq - CE, Gerardo Araújo, 
as empresas visualizam o aperfei-
çoamento maior dos profissionais, 
com cursos e treinamentos realiza-
dos por fornecedores de máquinas 
e equipamentos, seguindo rigoro-
samente a legislação de segurança 

Por Karlla Gadelha

42 43



ao trabalhador e ao meio ambiente, 
para melhor atender a demanda. 
Além da capacitação do pessoal, 
outras iniciativas devem ser toma-
das para qualificar o atendimento e 
os serviços frente à quantidade de 
intervenções. 

Para Elmano Júnior, gerente co-
mercial e sócio da Maqloc, a tendên-
cia do setor de locações é de ascen-
são, principalmente, por inúmeros 
projetos urbanísticos precisarem sair 
do papel para a prática com a aproxi-
mação de 2014, ano em que o Brasil 
receberá a Copa do Mundo de Fute-
bol. “O ano de 2010 foi espetacular. 

Este ano, tivemos problemas com as 
paralisações de obras, no primeiro 
semestre, provocadas pelas chuvas. 
No entanto, o segundo semestre é 
sempre melhor”, indica o gerente 
comercial. Essa é a mesma opinião 
de Fábio Cavalcante, sócio-adminis-
trador da Loquicenter, que trata com 
otimismo o panorama atual e o futu-
ro do mercado de locações. “O cres-
cimento do nosso mercado em 2010 
foi em torno de 10%. E neste ano, as 
solicitações e cotações apareceram e 
estão aparecendo em maior quanti-
dade no segundo semestre por conta 
do período das chuvas. Mesmo com 
esses problemas o mercado sempre 
cresce”, afirma Cavalcante. Para 
Ana Karine Sobral, gerente comer-
cial da Magna Locações, “o merca-
do de locações está aquecido e muito 
competitivo em todo o Nordeste. A 
solução para se sobressair nesse mer-
cado é oferecer sempre um serviço 
de qualidade”.

Outros fatores impulsionam o 
negócio das empresas que trabalham 
com locações de equipamentos e 
máquinas. As vantagens oferecidas 

aos clientes que optam pelo aluguel 
ao invés da compra podem ser apon-
tadas como uma decisão de extrema 
importância para a movimentação 
do mercado. Equipamentos mo-
dernos e novos - frota renovada de 
dois em dois anos -, manutenção 
do equipamento feito pela empresa 
locadora, ou seja, custo de manuten-
ção zero, não precisar de local para 
estocagem são alguns dos pontos 
positivos apontados pelo gerente co-
mercial e sócio da Maqloc. “Alugar 
vale a pena, nesse momento, pois 
os equipamentos precisam de ma-
nutenção para uma maior vida útil. 
Os construtores nem sempre tem 
essa preocupação preventiva. Então, 
alugando os custos são menores”, 
explica. Fábio Cavalcante, da Lo-
quicenter, insere outras vantagens 
como a exclusão da depreciação do 
bem, preservação do capital de giro 
e baixo custo de investimentos. De 
acordo com a gerente comercial da 
Magna Locações, alugar equipamen-
to traz um baixo impacto financeiro 
para as construtoras e ainda possibi-
lita colocar o capital numa aplicação 

prorporcionando uma boa renda. 
A ascensão do mercado de loca-

ções também tem o lado das preo-
cupações. Devido o grande número 
de demandas, Cavalcante aponta 
que o mercado cearense talvez não 
tenha capacidade de atender a todas 
as obras. A solução para o possível 
problema também é proposto pelo 
sócio-administrador da Loquicen-
ter. Investir mais na aquisição de 
equipamentos, qualificar a mão-de-
obra dos prestadores de serviços em 
geral e fazer parcerias com empresas 
de outros estados são algumas estra-
tégias apontadas para atender todas 
as demandas do mercado da cons-
trução civil nos próximos anos.

Diversificação
Algumas empresas, além do 

ramo de locação, investem também 
na venda dos equipamentos para 
atender qualquer que seja a necessi-
dade do cliente. Na Loquicenter, o 
cliente é orientado se deve alugar ou 
adquirir determinado equipamento 
ou máquina. “Se a obra terá um ano 
de duração, a orientação é para alu-
guel. Caso ultrapasse isso, é o caso 
de analisar a possibilidade de com-
pra”, explica Fábio Cavalcante.

O foco do sindicato (Sindileq-
CE) traduz a expectativa do traba-
lho que a entidade exerce e pretende 
colocar em prática nos próximos 

anos, quando o setor será impul-
sionado, ainda mais, pelo avanço 
da construção civil. “Nossa força 
está alicerçada na união, com uma 
entidade forte de interesse múltiplo, 
voltada a dar melhores condições a 
todos os associados, sem distinção, 
e com perspectivas de crescimen-
to e fortalecimento de todos”, diz 
Gerardo Araújo. Com essa união, 
a categoria barganha mais êxito 
diante de uma demanda gigante, ga-
rantindo atendimento de qualidade; 
inovações tecnológicas, no que diz 
respeito à aquisição de equipamen-
tos e maquinários; e condições de 
atender às necessidades específicas 
de cada cliente.

Sobre o Sindileq - CE
Facilitar e tornar mais produti-

vo o contato com os fornecedores, 
aproximar os empresários os setor 
de locações e equipamentos e, por 
consequência, fortalecer o merca-
do. Foi com essas motivações que, 
em março de 2010, foi criado o Sin-
dileq - CE. “O Sindicato funciona 
com a associação de várias empresas 
de uma mesma categoria ou entida-
des que atuam em um mesmo ramo 
de atividades, tendo como objetivo 
principal a defesa dos interesses eco-
nômicos, profissionais, sociais e po-
líticos da classe”, define o vice-presi-
dente do sindicato, Gerardo Araújo. 

O Sindileq - CE, que a cada dia 
aumenta ainda mais seu grupo de 
associados, está ligado aos demais 
sindicatos da mesma categoria de 
outros estados, formando uma rede 
de informações intersindical, o que 
possibilita o fortalecimento da re-
presentação no âmbito da esfera 
federal. Dentre as metas traçadas 
pela entidade estão o favorecimento 
dos associados, incluindo a facilita-
ção, como as isenções tributárias, 
na aquisição de bens para locação; 
acompanhamento das melhorias 
da legislação por meio de assesso-
ria jurídica especializada; cursos, 
treinamentos e palestras com foco 
na qualificação; entre outras vanta-
gens, como as já alcançadas pelos 
sindicatos da mesma área espalha-
dos pelo país. 

|EquIPAmENTOs

Ana Karine,  
da Magna Locações:  

Alugar equipamentos 
traz um baixo 

impacto financeiro 
para as construtoras.

MAIS SOBrE O SEtOr

- Os equipamentos e máquinas mais locados, 
segundo os entrevistados, são compactadores, be-
toneiras, andaimes e materiais para escoramento;

- Construtoras representam a maior parte dos 
clientes;

- Empresas de pequeno, médio e grande porte, 
geralmente, alugam equipamentos em determina-
da fase da sua obra. Isso ocorre pelo fato de al-
gumas máquinas serem utilizadas em curto espaço 
de tempo dentro da execução do projeto. Assim, o 

custo com aluguel é bem menor.
- O período de locação depende do equipamen-

to e da necessidade daquele que aluga. Na Macloq, 
o contrato pode ser feito por diária, semana, quin-
zena ou mês. Já na Loquicenter, o aluguel pode ser 
feito por semana ou mensal. Em ambos os casos, 
o contrato pode ser renovado automaticamente. Já 
na Magna Locações, o contrato é firmado levando 
em consideração as necessidades do cliente.

Fábio Cavalcanti, 
da Loquicenter:  

Investir mais na aquisição 
de equipamentos e qualificar 

mão de obra é necessário 
para atender a demanda.

Elmano Junior, 
da Maqloc:  

Alugar vale a pena 
pois os equipamentos 

precisam de manutenção 
para uma vida útil maior.
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Para os próximos quatro anos, a estimativa é que se 
dobre o parque existente no País, ultrapassando 900 
mil unidades.

mERCAdO Em ExPANsãO 
ATRAI PLAyERs muNdIAIs

Para atender ao R$ 1,2 
trilhão de investimentos 

previstos para obras de infra-
estrutura no Brasil, fabrican-
tes mundiais de equipamen-
tos anunciam construção ou 
ampliação de fábrica no País

As vendas de equipamen-
tos de construção cresceram 
70% em 2010 quando com-
paradas ao ano anterior, de 
acordo com a Sobratema, 
cerca de 70 mil novas máqui-
nas ingressaram no mercado 
brasileiro e, para os próximos 
anos, as projeções também 

são animadoras: até 2015 
deve haver crescimento cons-
tante no volume anual de uni-
dades vendidas. Em 2011, por 
exemplo, a expectativa é que 
78 mil unidades sejam agre-
gadas, o que representa um 
crescimento superior a 10% 
sobre o volume vendido em 
2010. Para os próximos qua-
tro anos, a estimativa é que se 
dobre o parque existente no 
País, ultrapassando 900 mil 
unidades.

O volume crescente de 
máquinas pesadas comercia-

lizadas é reflexo dos investi-
mentos aplicados em grandes 
obras de infraestrutura nos 
últimos anos, caso dos Com-
plexos Portuários de Pecém 
(CE) e Suape (PE), da Fer-
rovia Transnordestina, do 
Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (Comperj) e 
da Transposição do Rio São 
Francisco, entre outros. Além 
desses projetos que já foram 
finalizados ou estão em anda-
mento, há um volume subs-
tancialmente maior de obras 
de grande porte que ainda 

não foram iniciadas e que deman-
darão diversos equipamentos. É o 
caso da Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte (PA) e das obras de mobili-
dade urbana para atender à Copa do 
Mundo e às Olimpíadas, o que nos 
remete a um cenário favorável para o 
setor nos próximos anos. Os incenti-
vos do BNDES, por meio do Finame 
para os fabricantes de máquinas com 
instalações locais e um nível mínimo 
de nacionalização, somam-se a es-
ses fatores. Em resumo: há espaço e 
oportunidades para a implantação de 
grandes players no Brasil.

A Case New Holland (CNH), que 
investiu recentemente R$ 1 bilhão na 
ampliação da fábrica de colheitadeira 
de grãos a rotor e na criação de um 
novo centro de distribuição de peças 
em Sorocaba (SP), anunciou outro 
aporte de R$ 1,7 bilhão para ampliar 
outras quatro fábricas no Brasil, cujo 
o investimento deverá ser realizado 
até 2014. Com isso, a empresa conso-
lida o maior investimento em amplia-
ção fabril para o setor de equipamen-
tos pesados realizado no Brasil nos 
últimos anos e atesta o otimismo por 
parte dos fabricantes desse segmento.

A Caterpillar, por sua vez, adqui-
riu fábrica em Campo Largo (PR), 
onde abrigará uma nova linha de 
produção, com 50 mil m² de área 
construída e destinada à montagem 
de retroescavadeiras modelo 416E e 
de carregadeiras de rodas modelos 
924H e 938H. Esses dois últimos 
equipamentos são produzidos na fá-
brica de Piracicaba (SP) atualmente 
e serão transferidos para a nova uni-
dade até 2012. Aliás, ao mesmo tem-
po em que ocorrer a transferência 
das linhas de produção para a nova 
fábrica, a empresa irá remodelar a 
planta de Piracicaba, visando uma 
futura expansão de outras linhas de 
produção de equipamentos. “Até o 
ano que vem, investiremos US$ 180 
milhões, os quais serão aplicados em 
parte na nova fábrica e em parte na 
modernização da unidade industrial 
de Piracicaba”, informa Luiz Carlos 
Calil, presidente da Caterpillar.

Outro player mundial que anun-
ciou investimentos para ampliar sua 
capacidade fabril no Brasil foi a Te-
rex por meio da sua divisão Road-
building. A nova fábrica da empresa 
está sendo construída no Distrito In-

dustrial de Guaíba (RS), em um ter-
reno de 50 hectares. Os investimen-
tos da empresa nesse projeto somam 
R$ 150 milhões e o início das opera-
ções da nova planta deve acontecer 
no segundo semestre de 2011, com 
geração de 650 empregos diretos.

Nessa nova unidade, a Terex 
produzirá equipamentos destina-
dos à construção e manutenção de 
estradas, caso das usinas de asfalto 
e das vibroacabadoras. A empresa 
também avalia a possibilidade de 
produzir outros produtos na mesma 
fábrica, incluindo plataformas aéreas 
de trabalho e guindastes.

A inglesa JCB igualmente anun-
ciou a criação de uma fábrica total-
mente nova para a produção de esca-
vadeiras hidráulicas, ampliando sua 
capacidade de produção de equipa-
mentos no Brasil, que inclui retroes-
cavadeiras e máquinas para compac-
tação de solo e asfalto. A produção 
anual prevista é de 10 mil unidades. 
Segundo a companhia, a nova insta-
lação está sendo construída em So-
rocaba e deve substituir as duas 
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unidades atuais da JCB, localiza-
das a 10 km do terreno da nova uni-
dade. A fábrica vai empregar cerca de 
300 funcionários, o que representa 
mais do que o dobro do quadro atual 
de colaboradores da JCB no Brasil.
Novos players desembarcam  
no País

Assim como as ampliações de 
fábricas, a entrada de novos compe-
tidores internacionais produzindo di-
retamente no País também cresceu de 
forma impressionante. O mais recen-
te anúncio foi da Hyundai, que inves-
tirá US$ 150 milhões na construção 
de uma unidade de máquinas pesadas 
no sul do Rio de Janeiro. “A produ-
ção anual será de cinco mil máquinas, 
entre escavadeiras, retroescavadeiras 
e carregadeiras”, informa Felipe Ca-
valieri, presidente da Brasil Máqui-
nas (BMC), distribuidora de bens de 
capital que será sócia minoritária da 
Hyundai no projeto. A ideia, diz Ca-
valieri, é destinar 60% da produção 
ao mercado doméstico e exportar 
40% para clientes na América Lati-
na. Segundo o executivo, a BMC terá 
entre 20% e 25% de participação na 
fábrica. Em troca, os sul-coreanos as-
sumirão fatia do capital da brasileira, 
dentro de uma operação de troca de 
ações que ainda será estruturada.

“É uma parceria onde as com-
petências se complementam”, diz 
Cavalieri, referindo-se à combinação 
da expertise da Hyundai na atividade 
industrial com o conhecimento da 
BMC na comercialização de máqui-
nas. De acordo com ele, o Brasil era 
apenas a terceira opção nos planos 
de expansão da Hyundai Heavy In-
dustries para fora da Ásia. “Os Es-
tados Unidos e depois a Rússia eram 
os alvos iniciais da abertura de fábri-
cas”, diz. As prioridades, no entanto, 
mudaram a partir da crise financeira 
internacional de 2008.

Já a chinesa Sany anunciou o se-
gundo maior investimento (atrás da 
CNH) em instalações fabris no Bra-
sil no que tange produtores de equi-
pamentos pesados para construção. 
Após confirmar a instalação da sua 
fábrica em Jacareí (SP), cujos investi-
mentos previstos são de US$ 200 mi-
lhões, a empresa já ampliou o leque 
de produtos que fabricará localmen-
te. Além das escavadeiras, que foram 
as primeiras confirmadas, a Sany 
também produzirá guindastes sobre 
caminhão e bombas de concreto. As 
duas primeiras classes de máquinas 
já são montadas no Brasil, em regime 
de CKD na cidade de São José dos 
Campos, e deverão entrar na linha 

de produção da Sany tão logo a sua 
fábrica na cidade vizinha do Vale do 
Paraíba estiver operante, algo previs-
to para o segundo semestre de 2012.

Fechando o ciclo de grandes 
investimentos, a também chinesa 
XCMG irá aplicar o mesmo mon-
tante da sua conterrânea e principal 
concorrente. Os US$ 200 milhões 
serão destinados à construção de 
uma fábrica para a produção de 
guindastes sobre caminhão, rolos 
compactadores, escavadeiras hidráu-
licas, pás carregadeiras e motonivela-
doras na cidade de Pouso Alegre, no 
sul de Minas Gerais.

Em visita ao Brasil, o presidente 
da companhia, Wang Min, assinou 
um protocolo de intenções com o 
governo mineiro, pelo qual se com-
promete a iniciar a operação da nova 
unidade ainda no próximo ano. O 
projeto representa o maior investi-
mento da companhia fora da China 
e, segundo Wang Min, a meta da em-
presa é que a nova fábrica atenda não 
apenas o mercado brasileiro, mas 
também a América Latina e África. 
“Após consolidarmos essa operação, 
todas as nossas exportações para a 
África serão realizadas por meio des-
sa unidade”, finaliza ele.
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