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Proposta para criação de um novo modelo construtivo 

imobiliário para o Brasil 

 

Vivemos hoje um momento mágico no Rio de Janeiro, com o setor 

alcançando recorde após recorde de venda de unidades, com comercialização de 

grandes empreendimentos, muitas vezes antes do lançamento, sendo que no ano 

de 2010 alcançamos o recorde absoluto de lançamentos a mercado de perto de 

20.000 unidades, sendo 16.000 residenciais e 4.000 comerciais, sem contar com 

Minha Casa Minha Vida que comercializou cerca de 32.000 unidades em 2010. 

 

No Brasil o setor saiu de uma produção de 8 anos atrás de cerca de 

100.000 unidades com o SBPE emprestando R$ 3 bilhões para o ano passado 

financiar a produção de 470.000 imóveis com um total de recursos superior a 60 

bilhões de reais, somadas as unidades financiadas com recursos da caderneta de 

poupança e do FGTS a CAIXA financiou 550.000 unidades, grande parte com o 

programa Minha Casa Minha Vida. 

 

A economia brasileira tem crescido à taxas superiores a 5% ao ano, 

trazendo uma enorme faixa de população de cerca de 35 milhões de brasileiros 

para a classe C, e a diminuição dos juros e alargamento dos prazos têm tornado 

a compra desses grupos um desejo possível. 

 

Infelizmente o setor que é excelente no marketing imobiliário com 

lançamentos fantásticos sem igual no mundo, não se deu conta que com o país 

praticamente a pleno emprego e com um volume crescente de novos  
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empreendimentos não criaria  mão-de-obra suficiente para atender a nossa 

demanda. 

 

O setor é fortemente terceirizado por pequenos empreiteiros que não se 

programaram para o crescimento de novas contratações que vieram crescendo 

especialmente nos últimos anos. 

 

A formação e treinamento de mão-de-obra do setor que deveria ser 

promovido pela FIRJAN com cobrança do SINDUSCON-RIO, infelizmente há 

muito tempo não se faz e os recursos que repassamos através o SENAI não tem 

tido o seu destino adequado para a formação de mão-de-obra do setor. 

 

Estamos atentos a nível nacional a este problema que somente não 

acontece no estado de Pernambuco onde o presidente da FIEPE é um ex-

presidente do SINDUSCON-PE e, eventualmente, no Rio Grande do Sul, onde 

existem programas intensivos de formação de mão-de-obra para o setor. 

 

Hoje estamos contando com uma força de trabalho de 3.000.000 pessoas 

no setor e com um déficit de 25.000 operários da construção civil no Rio de 

Janeiro – quadro que irá se agravar com grandes obras para a Copa de 2014, 

Olimpíada de 2016 para as obras de COMPERJ e PORTO MARAVILHA, além de 

grandes projetos privados como Porto de Açu novas plantas siderúrgicas de 

Itaguaí e tantos outros projetos que hoje tornam o Estado do Rio de Janeiro, um 

dos estados que mais crescem no País. 

 

Estamos tentando postergar o problema criando soluções paliativas, como o 

alargamento de prazo que era de 24 meses de entrega das  obras, para um prazo  
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de carência de inicialmente de 3 meses e hoje de 6 meses, e já estamos 

colocando um prazo 6 (seis)  meses para início das obras, totalizando prazo 

inicial de entrega de 30 meses. 

 

Todas essas medidas são evidentemente paliativas e teremos a nível 

nacional de nos mobilizarmos para contando com o apoio do Ministério do 

Trabalho, podermos garantir os recursos necessários  para investirmos 

rapidamente em canteiro escolas para formação e treinamento de mão-de-obra, 

inclusive usando a mão-de-obra feminina na construção. 

 

Tudo que fizemos até hoje não será suficiente para colocarmos o setor com 

um número suficiente de mão-de-obra para a forte demanda atual. 

 

O país continuará certamente crescendo a taxas próximas a 5%  ao ano e o 

mercado que tanto sonhávamos não poderá ser atendido a não ser que 

venhamos a tomar medidas de grande impacto que terá que contar com o apoio 

do governo federal, estando certo porém, que certamente teremos que mudar o 

nosso modelo construtivo, inovando fortemente em tecnologia, visando fomentar 

novos métodos construtivos baseados no uso nacional de materiais e insumos 

básicos, para baixar custos finais das unidades produzidas, com substantivos 

ganhos em tempo de entrega de obra.     

 

Os exemplos dos países do 1º mundo, onde se usa métodos construtivos 

paletizados, equipamentos especiais, painéis de piso e paredes prontas, paredes 

hidráulicas, painéis externos colocadas com acabamentos e esquadrias, tudo isso 

permitido que possamos construir prédios no prazo de 12 meses com um número 

infinitamente menor de mão-de-obra não especializada e com aprimoramento  
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crescente da mão-de-obra especializada para construir estruturas metálicas 

limpas e rápidas. 

 

Estamos levando esta nossa proposta ao governo federal através do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, as Universidades (PUC-RIO e FGV-SP) e 

junto a CBIC estaremos buscando pessoal no exterior para que tragam 

experiências vividas nos seus países, muitos dele com forte recessão neste 

momento, o que nos possibilitará a importação de técnicos e operários para esta 

nova jornada. 

 

Gostaríamos que a ADEMI que sempre esteve à frente de seu tempo, 

introduzindo A Lei de incorporarão, no final dos anos 60, trabalhando nos 

fundamentos de criação do BNH e dos funding de recursos para o setor com a 

criação do FGTS e da Caderneta de Poupança, possa neste momento, liberar a 

nível de Brasil este movimento de criarmos um novo modelo construtivo para a 

construção imobiliária em nosso país.    

  

 

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2011. 

 

 

José Conde Caldas 

Presidente da ADEMI 


