10 AÇÕES DO SINDUSCON-DF
NEGOCIAÇÃO SALARIAL
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Anualmente, o Sinduscon-DF debate a Convenção Coletiva de Trabalho, em
negociação junto ao sindicato laboral e o sindicato dos engenheiros, buscando
harmonizar anseios e interesses dos dois lados para que o fruto do trabalho de
um e de outro gere riqueza para ambos e à sociedade. A convenção é tão
conhecida, que todas as empresas do DF, independente do porte, a acatam, o
que evita o risco da concorrência predatória, e restringe as possibilidades de
acionamento da empresa na justiça trabalhista. Enquanto o empresário gera
riquezas para o DF, o sindicato trabalha em prol do setor e da sociedade.

COMITÊ DE CRISE COVID-19
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Desde o início da pandemia da Covid-19, o Sinduscon-DF criou
protocolos de segurança para adoção nos canteiros, atuou para que o
trabalho no setor fosse considerado essencial no DF e engajou-se na
luta para auxiliar o empresário a superar os obstáculos impostos pela
Covid-19. Este trabalho foi determinante para que demovêssemos o
governo de manter a proibição das atividades do setor no segundo
lockdown declarado no início de março de 2021.

AÇÕES CONJUNTAS CONTRA O AUMENTO DE PREÇO
DE MATERIAIS E PARA IMPORTAÇÃO DE INSUMOS
O Sinduscon-DF atuou junto à CBIC, entidade nacional do setor, em
prol das empresas contra o aumento de preços de materiais. Também
ajudou a viabilizar a importação de insumos junto à Coopercon Brasil.

ASSESSORIA PARLAMENTAR
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A atuação do Sinduscon-DF junto à Câmara Legislativa do DF é uma referência.
Enquanto os empresários trabalham, o sindicato está sempre alerta para
desarmar projetos que poderiam prejudicar o setor e a sociedade. Sem contar
a credibilidade que a entidade alcançou, sendo consultada para aprimorar a
redação dos Projetos de Lei relevantes, como o Desenvolve-DF, LUOS e
Código de Obras, que estão no radar diário do Sinduscon-DF.

PESQUISA IVV
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A pesquisa do Índice de Velocidade de Vendas (IVV), iniciativa conjunta do
Sinduscon-DF e Ademi DF, gera índices que permitem o acompanhamento
da comercialização dos imóveis novos no DF, garantindo uma análise
conjuntural do mercado local e implementar o planejamento de novos
lançamentos. O indicador é tão signiﬁcativo que, sempre que novo dado é
lançado, coloca o setor em evidência positiva na mídia.

PGRCC
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Sinduscon-DF ﬁrmou parceria com a Concreta - Empresa Júnior de
Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da UnB, para garantir
desconto exclusivo na elaboração de um Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos da Construção Civil para Associados. A ação garantirá à
construtora, seja qual for o porte, operar dentro da lei, sem multas e com
economia na gestão dos resíduos gerados, podendo até obter lucro com a
comercialização do material reciclável. Vale lembrar que o PGRCC será
requisitado para a obtenção do Habite-se.

INDICADORES DO CONCRETO
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Os dados governam nossas vidas mais do que nunca. Por meio deles, somos
capazes de medir nosso desempenho para que possamos melhorá-lo. O
Indicadores do Concreto mapeia a logística de fornecimento e a qualidade do
concreto usinado utilizado no DF e disponibiliza indicadores ao setor, para
consulta pública e gratuita, e ainda envia às obras participantes um relatório
de desempenho que as auxilia na gestão do processo de concretagem.

BOLETIM CUB/m2
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O Sinduscon-DF, ciente da relevância do CUB para o setor, lançou o Boletim
CUB/m², um relatório mensal personalizado e gratuito enviado a cada
empresa respondente da pesquisa. O documento permite à empresa avaliar
a sua posição diante dos valores máximos e mínimos pesquisados relativos
aos principais insumos utilizados nas obras. A iniciativa é uma forma de
retribuir a contribuição dos empresários ao indicador. Quanto mais
empresas participantes, mais próximo da realidade será o CUB.

BIM COLABORATIVO
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BIM

O projeto BIM Colaborativo busca viabilizar a introdução da Modelagem
da Informação da Construção (BIM) no cotidiano das empresas de Brasília.
A 1ª edição iniciou em outubro de 2018, contando com o apoio de
consultoria especializada e os principais desenvolvedores BIM do
mercado. A iniciativa foi tão exitosa e benéﬁca para empresas e
proﬁssionais, que o grupo permanece trabalhando colaborativamente,
agora em um projeto do Adote uma Praça do GDF.

CONSTRUINDO LAÇOS
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Lançada em abril de 2020, por ocasião do aniversário de Brasília, a
campanha ''Construindo Laços'' teve o objetivo de unir construção civil +
Brasília + cultura, e, em tempos de Covid, + saúde também. Foram
realizadas uma série de lives para criar estas conexões durante a
pandemia. O projeto segue, agora, com a realização de eventos técnicos
com empresas do setor, promovendo um ciclo de relações com empresas
que desenvolvem produtos, serviços e sistemas inovadores e que podem
elevar o patamar tecnológico e a produtividade da construção.

