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AIS CRESCE 20,31%

O número de trabalhadores na
construção civil no País cres-
ceu 12,86% no primeiro tri-

mestre de 2010, se comparado ao mes-
mo período do ano passado, segundo
pesquisa mensal do Sindicato da
Indústria da Construção Civil do Esta-
do de São Paulo (Sinduscon-SP) e da
Fundação Getulio Vargas (FGV). São
mais 147.517 contratações formais.
Em 12 meses, o nível de emprego no
setor aumentou 14,19% (ou 323.639
empregados). O setor tinha, em março,
2,604 milhões de trabalhadores com
carteira assinada na construção brasi-
leira, um recorde. “Está até faltando

mão de obra, desde engenheiros até a
menos especializada. Começou um
crescimento expressivo e o mercado
não estava totalmente preparado”,
explica o vice-presidente de imobiliá-
rio do Sinduscon, Odair Senra.

E, para o especialista, não se trata
de uma bolha. “O mercado imobiliário
está numa situação privilegiada. O
País reuniu condições econômicas
interessantes, houve aumento de renda
da população, oferta de crédito imobi-
liário.” Ele ressalta que há uma deman-
da reprimida desde a faixa mais popu-
lar, de 0 a 3 salários mínimos, até para
imóveis de R$ 400 mil ou R$ 500 mil.
“Os bancos tinham, no passado, o cré-
dito imobiliário como o patinho feio,
mas passou a identificar no cliente do
longo prazo um consumidor de muitos
outros serviços oferecidos pelas insti-
tuições, dos cartões de crédito aos
seguros, por exemplo.”

Para Senra, esse panorama deve
perdurar. “O Brasil está para ser cons-
truído e o grande sonho do brasileiro é
comprar seu imóvel.” Ele admite que,
com a crise, as construtoras deixaram
de lançar novos empreendimentos.
“Mas venderam muito estoque e, ago-
ra, o que é lançado tem muita liqui-
dez.” (M.F.)
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Uma mudança no padrão dos

imóveis da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional

e Urbano (CDHU) também está movi-
mentando o mercado de materiais de
construção. “Nossas unidades, por
exemplo, passaram a ter piso cerâmico
em todos os cômodos. Como vamos
entregar 100 mil unidades, de 50
metros quadrados cada uma em média,
em quatro anos de governo, será um
consumo de 5 milhões de metros qua-
drados de revestimento”, diz o secretá-
rio estadual de Habitação e presidente
da CDHU, Lair Krähenbühl.

Até agora estão prontas cerca de 58
mil casas e apartamentos do total a ser
concluído. “O orçamento também
aumentou bastante: dos R$ 690
milhões herdados no primeiro ano da
gestão, em 2007, temos uma previsão
de fechar este ano com R$ 1,8 bilhão.”

Outra novidade foi a instalação de
aquecimento solar. “Já compramos 15
mil unidades e licitamos mais 15 mil.”
Segundo o secretário, essa procura
pelo Estado “potencializou a indústria,
que não tinha escala, melhorou o con-
trole de qualidade e reduziu o preço de
cerca de R$ 3 mil para R$ 1,6 mil”.

O uso de esquadrias de alumínio,
em vez de madeira e ferro, também foi

adotado. “Além da durabilidade e
beleza maiores, têm preço semelhante
e até menor, porque as antigas ainda
precisavam de vidros e pintura e essas
vêm prontas”, afirma Krähenbühl. O
metal está sendo usado ainda nas estru-
turas do telhado. “Resolve um proble-
ma recorrente como os cupins.”

Em parceria com o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), a compa-
nhia, de acordo com o secretário, aper-
tou o controle da qualidade dos mate-
riais empregados. “Usando o poder de
compra do Estado para viabilizar bons
resultados, foram estabelecidas parce-
rias com setores produtivos da constru-
ção civil, que assumiram
o compromisso de
desenvolver programas
de qualidade junto às
empresas que represen-
tam.”

Além de construir, o
governo também com-
prou 3 mil unidades da
Caixa Econômica Fede-
ral. “Eram obras parali-
sadas, que se tornaram
inviáveis, e adquirimos,
demos subsídios para
serem concluídas e utili-
zadas.”(M.F.)
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