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A exploração do operário da Construção
na Região Metropolitana de Fortaleza

03

Dedicado aos serventes Francisco Ivanilton e Francisco
da Silva, mortos em acidente de trabalho, em 3 de fevereiro
de 2012, numa obra em Fortaleza.
Para que ninguém esqueça que os belos apartamentos
à beira-mar estão alicerçados com o sangue, os músculos e
os ossos moídos de milhares de operários anônimos,
verdadeiros criadores da riqueza nesta sociedade.
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O peso da Construção Civil na economia brasileira

O setor que analisaremos aqui, Edificações,
ocupa um papel importante na economia
brasileira, sendo responsável por 5,3% do
PIB e 7 milhões de trabalhadores,
empregando, aproximadamente, 1 de cada
10 trabalhadores brasileiros, segundo o
IBGE (2010).
Já houve um tempo em que a Construção
teve um peso maior na economia brasileira.
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O auge da Construção Civil no Brasil se deu em 1988, quando sua produção correspondeu a 10,1% do PIB do

PIB - indústria - construção - valor adicionado - preços básicos - (% PIB) – IBGE
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Fonte: IBGE, elaboração ILAESE
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% Construção Civil no PIB do Brasil

De 1989 a 2004 houve uma estagnação na Construção Civil, principalmente na construção de moradias populares.
Mesmo com o crescimento espetacular que tivemos entre 2004 e 2011 na cadeia da Construção, chegamos a
metade do que representava a Construção Civil na década de 1980. Isto acontece porque o Governo Federal ainda investe
pouco na Construção Civil (obras de infraestrutura e construção habitacional).
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FFonte: Banco Central do Brasil e Banco Mundial – Elaboração ILAESE

Veja que o crédito imobiliário no Brasil alcança somente 5,1% do PIB, bem abaixo da média mundial, inclusive dos
países pobres.
Assim, nos países ricos, o total do crédito para comprar residências e prédios comerciais é superior a 50% do PIB,
dez vezes mais que o Brasil. Até o México, África do Sul e Coréia do Sul têm um índice muito acima do Brasil. Isto significa
que a Construção Civil no Brasil tem um amplo espaço para crescer já que há uma falta generalizada de moradias
populares (6 milhões de residências) e o crédito tem um juro tão alto que boa parte da população nos dias de hoje não
pode adquirir um imóvel.
Hoje, apesar da propaganda do Governo Federal com o Programa Minha Casa Minha Vida, se oferece menos casas
do que o necessário e com pagamentos de juros exorbitantes, cobrados pela Caixa, que é um banco do governo, onde na
maioria das vezes se paga de duas a três vezes o valor do imóvel, durante 20 anos.
A população trabalhadora brasileira deve exigir o que é um direito constitucional: ter uma habitação digna para
viver!
Para isso, o governo Federal deve disponibilizar muito mais investimento público em construção de casas
populares e crédito com juros baixos, para que a classe trabalhadora possa adquirir um imóvel sem ter que pagá-lo
durante quase toda sua vida.
07

O boom da Construção Civil no Brasil 2004-2011

Desde 2004, coincidindo com o grande
crescimento econômico internacional e com o
segundo ano do mandato de Lula, houve um salto na
Construção Civil brasileira.
Neste período a Construção Civil brasileira
cresceu mais que o crescimento da produção do país
(PIB, Produto Interno Bruto), que já foi alto, que deu a
base para a grande popularidade do governo Lula.
Veja, no gráfico, a relação entre o crescimento da
Construção Civil (no traço vermelho) e o crescimento
do Brasil (no traço azul):
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Observando um período mais longo, desde 1971 até hoje, fica nítido o grande crescimento da Construção Civil no
tempo da ditadura militar (“Milagre Brasileiro”). Veja que a Construção Civil tem uma longa estagnação entre 1981 e
2000 e o novo boom a partir de 2004.

Crescim en to do PIB da Con stru ção Civ il e d o Br asil – po r décadas – 1971/2010 - em %
PIB d a C on stru çã o C ivil

PIB d o Bra sil

1 971 a 1980

10, 3%

8, 7%

1 981 a 2000

0, 6%

2, 1%

2 001 a 2010

2, 9%

3, 6%

2004 a 20 10(b o o m da C o nstruç ã o )

5, 7%

4, 5%

D ados do IB GE – Elaboração ILA ES E

Mesmo assim, os índices atuais de crescimento do PIB da Construção e do Brasil só chegam à metade dos índices da
década de 1970.
2010 foi o ano de maior crescimento da Construção Civil brasileira desde 1986, há 25 anos atrás.
Apesar deste bom desempenho da indústria da Construção Civil isto não se reverte para o bem do trabalhador do
setor, sendo os ganhos deste trabalho indo para os bolsos das grandes construtoras.
O recorde de produção do setor em 2010 não melhorou as condições de trabalho nem no rendimento dos
trabalhadores da Construção Civil.
Prevalecem altos índices de informalidade e rotatividade, ferramentas na mão dos patrões para rebaixar o salário e
as condições de trabalho, aumentando os acidentes e os lesionados.
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Principais indicadores da Construção no Brasil – 2003/2010
PIB em R$ tri (preços de 2010) – emprego em milhões de trabalhadores
2003

PIB tota l do B rasil

2010

Taxa anual de crescimento
2003/201 0

2.720.598

3.674.694

4,4%

110.827

165.248

6,1%

Financiamento de imóveis SBPE+FGTS

8.995

83.911

104,1%

Desembolsos BNDES pa ra Construçã o

1.307

6.650

51,0%

84.034.981

96.647.139

2,1%

5.409.302

6.885.353

3,8%

1.072,80

1.219,00

1,7%

PIB da Construção

Emprego formal e informal no Brasil
Emprego formal e informal na Construção
Rendimento médio do tra balhador da
Construção (R$ de 2010)

O que gerou este grande
crescimento na indústria da
Construção nos últimos
anos?

Dados do PIB, Emprego e Renda sãop do IBGE. Dado s d o financiamento são da Caixa e d o BNDES – Elaboração ILAESE

A primeira causa do boom da Construção foi o salto do crédito imobiliário (financiamento público, através da Caixa
Econômica Federal e do BNDES). Entre 2003 e 2010, a cada ano dobrou o crédito da Caixa para aquisição de imóveis.O
BNDES também aumentou muito o investimento no setor, principalmente garantindo empréstimos às grandes empresas.
Porém, a primeira causa, ainda que muito importante, não é a principal causa do boom da Construção.Observem
que a criação de riqueza na Construção avançou a uma média de 6,1% entre 2003 e 2010, enquanto o emprego avançou
3,8% e a renda cresceu apenas 1,7%.
Isto significa que menos trabalhadores estão produzindo mais imóveis, ganhando menos que antes. Isto é o que a
patronal chama de “aumento da produtividade”: os lucros, que veremos no próximo ponto, vão de avião, enquanto o
emprego e o salário vão de bicicleta.
Também evidencia que, neste período, se deu um salto na terceirização e na precarização do emprego na
Construção Civil. Basta ver que dos 6,8 milhões de trabalhadores da Construção, 4,2 milhões (62% - 1/3 dos operários) são
trabalhadores informais, sem direitos previdenciários e trabalhistas.
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O ano de 2011 e as perspectivas para 2012

O que caracterizou o ano de 2011 tanto na economia geral do Brasil como na
Construção Civil nacional e no Ceará é a desaceleração.
Em 2010 tivemos recordes de produção em todos os níveis, portanto, é natural que
em 2011 não repita o crescimento espetacular do PIB brasileiro (7,5%), do PIB da
Construção no país (11,6%) ou na Construção do Ceará (15,6%).
Além disso, o governo federal, com medo da inflação e da crise internacional atingir
o Brasil, diminuiu os investimentos e dificultou o crediário.
Puxando o freio de mão desta forma, é natural que em 2011 haja uma
desaceleração geral da economia.As grandes empresas também estão diminuindo os
investimentos (Vale, Petrobras, etc.).
Isto é o elemento determinante que está levando uma diminuição geral dos índices
da economia brasileira.
Refletindo esta desaceleração, em 2011, houve uma queda das vendas e de
lançamentos de imóveis em SP, Porto Alegre e Belo Horizonte, que estão caríssimos.
Porém, apesar desta desaceleração, a Construção Civil continuará crescendo mais
que o PIB do país, devido à carência habitacional e o crédito fácil promovido pela Caixa
para adquirir imóveis.
O Governo Federal segue priorizando o PAC (com investimentos visando à Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016) e o Programa Minha Casa Minha Vida.
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Veja no gráfico abaixo o crescimento do Brasil e da Construção nacional e no Ceará, assim como as estimativas da patronal para 2012:

Há uma evidente desaceleração, porém os dirigentes
patronais da Construção Civil avaliam que:

“

O maior volume de crédito imobiliário, as obras do
segmento imobiliário, a forte demanda reprimida, as obras
de infraestrutura, a construção industrial e comercial
advindas de investimentos privados, as obras de habitação
popular, sem contar as obras direcionadas aos eventos
esportivos, podem continuar mantendo o ritmo de
expansão entre 4% e 5% para a construção nos próximos
anos.¹

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção e Sinduscon Ceará

”

A patronal aposta em que aumente o crédito imobiliário, enquanto utiliza novas tecnologias de construção em larga
escala (principalmente pré-moldados para construção de casas populares) e aumentar o ritmo de produção nos
canteiros, aumentando a exploração.
O Produto Interno Bruto (PIB) no setor de construção civil no Ceará cresceu 5,5% em 2011, de acordo com o
Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).
O resultado é considerado positivo pelo Sinduscon, apesar da desaceleração do resultado anterior.
¹ Informativo Econômico da Construção Civil: desempenho e perspectivas – Banco de Dados CBIC – Dezembro de 2011
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De acordo com o sindicato, os fatores que mais contribuíram para a elevação são o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa Minha Vida.

“Somente em Fortaleza e sua região metropolitana, o número de
canteiros de obra passou de 380, em 2009 para 659, em 2011,
proporcionando a criação de 15 mil novos postos de trabalho, somando
assim 60 mil trabalhadores com carteira assinada no Estado”, disse o
presidente do Sinduscon, Roberto Sergio”. ²

A estimativa do Sinduscon para 2012 é de crescimento da Construção Civil no Estado em torno de 5%, estimulado
principalmente por obras estruturantes para eventos como a Copa do Mundo.
Os investimentos da Caixa no crédito imobiliário apontam para um crescimento da Construção Civil no Brasil, pois
pretende aumentar o crédito proveniente da poupança de R$ 80 bilhões em 2011 para R$ 90 bilhões em 2012.
O crédito é o elemento determinante para continuar o crescimento do setor da Construção Civil no Brasil.
O governo e a burguesia (principalmente os banqueiros) estão entre a cruz e a espada: para garantir um
crescimento sustentado da Construção tem que garantir crédito fácil.
Porém, com a crise internacional ameaçando penetrar no Brasil, aumenta o risco de um calote no pagamento das
prestações da casa própria. Isso segura o Governo Federal, que está cortando gastos públicos para economizar dinheiro e
“enfrentar a crise”, enquanto os banqueiros fecham os cofres dos bancos para os pobres, deixando o governo segurar a
onda.
A Construção Civil só não vai crescer forte nos próximos anos se a crise internacional chegar ao Brasil e ocorrer uma
recessão, corte de crédito, diminuição da produção e demissão. Não é esta a hipótese mais provável. A patronal trabalha
com três hipóteses e na pior delas, haveria um crescimento de 3,2% na Construção Civil.
² Publicado no site da Rede Globo Ceará em: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/01/pib-da-construcao-civil-no-ce-cresce-acima-da-media-do-pais-diz-sindicato.html
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Vendas e lucros das grandes empresas do Brasil e da
Região Metropolitana de Fortaleza
Até agora estávamos trabalhando com um crescimento importante da Construção Civil, com índices que variavam
de 3% a 15% no máximo de crescimento anual.
Assim podemos ver o crescimento do PIB da Construção no Brasil entre 2008 e 2011:

Nestes 4 anos, a Construção Civil no Brasil
cresceu a uma taxa anual média de 8,5%, que por si
já é um crescimento de nível chinês.
Porém, quem está verdadeiramente
ganhando dinheiro neste negócio são as grandes
construtoras.
Elas cresceram as vendas entre 2008 e 2010
em 48% ao ano! 5 vezes o crescimento da China!
A PDG Realty, a maior construtora do Brasil da
área de Edificações, cresceu a uma média de 114%
nestes 4 anos. A cada ano ela dobra de tamanho
nas vendas.
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Vale a pena analisar a situação de cada empresa:
Faturamento das 7 maiores construtoras do Brasil - em R$ bilhões 2008/2011
Ve n d a s 2008

Ve nd a s
20 09

Ve nd a s
2010

Ve nd a s
201 1*

C re sc ime n to a n ua l %

1. 231.159

1. 983. 819

5. 229.815

6. 825.10 0

114%

2. 847.441

4. 087. 825

4. 890.105

5. 524.30 4

24%

1. 740.402

3. 022. 346

3. 720.860

3. 832.25 3

30%

1. 110.748

1. 647. 580

3. 020.951

3. 795.64 9

61%

792. 323

1. 812. 012

3. 284.129

3. 749.95 8

93%

1. 233.133

1. 572. 285

2. 495.830

2. 875.53 2

33%

827. 523

1. 168. 205

1. 955.931

1. 783.06 1

29%

9. 782.729

15.29 4.072

24.597. 621

28.381. 857

49%

PDG R EA LTY
C YR ELA
GA FI S A
M RV
BRO O KFI E LD
RO SS I
RE SI DE N C IA L
EV E N
TOTA L
F onte: relatórios f in an ceiros das emp resas, disp oníveis na BM & F B OVES PA – elaboração IL AES E. * Es tim ativa em base aos 9 primeiros
meses d e 201 1.

Elas estão vendendo cerca de R$ 30 bilhões em imóveis por ano e a cada dois anos elas dobram as vendas.
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A tabela abaixo mostra o lucro destas 7 empresas entre os anos de 2008 e 2011. Repete a mesma situação que
vimos com o faturamento:
Lu cro d a s 7 m a iores con strut ora s do Bra sil - em R$ m ilhõ es 20 08/2011
Luc ro 2 0 0 8

Lu c ro 2 0 0 9

Lu c ro 2 0 1 0

Luc ro 2 0 1 1 *

C re sc im en to a nu a l %

1 8 2 .4 6 3

338.132

789.552

9 8 7 .2 3 8

110%

3 2 5 .5 4 1

826.898

685.066

4 9 8 .1 0 1

13%

2 4 4 .4 2 3

142.962

439.980

1 4 7 .0 9 2

-10%

2 5 1 .6 7 7

374.066

675.199

7 9 0 .0 7 2

54%

1 0 2 .8 3 7

201.887

363.669

3 3 5 .6 1 2

57%

1 1 8 .6 3 8

203.563

349.770

3 3 0 .9 4 1

45%

71.587

135.638

255.044

2 4 3 .6 1 6

60%

1 . 2 9 7 .1 6 6

2 .2 2 3 . 1 4 6

3 .5 5 8 . 2 8 0

3 .3 3 2 . 6 7 2

39%

P DG RE A LTY
C YRE LA
GA FI SA
M RV
BRO OK FI ELD
ROS S I
RE SI DE NC I A L
EV EN
TO T AL
F ont e : re la t ório s fina nc e iros d as e m pre sa s, disponív e is na B M &F BOV E S PA – e lab oraç ã o ILA E SE . * E st ima t iv a e m ba se ao s 9 p rim e iros

A PDG Realty dobra os lucros todo ano e o conjunto do G7 dobra o lucro a cada dois anos. A que está pior das pernas
é a Gafisa, que diminuiu o lucro entre 2010 e 2011, pois está muito endividada.
Porém, onde mais se demonstra a injustiça deste regime capitalista é na hora em que vai se distribuir a riqueza
produzida pelos operários nos canteiros de obras.
Esta riqueza é distribuída para os donos da empresa, para os banqueiros (que emprestaram dinheiro para os donos),
para o Governo (através dos impostos) e, finalmente, para os operários que produziram toda esta riqueza.
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Veja como se distribui esta riqueza entre as classes sociais:
Riqueza criada (Valor adicionado) pelos operários e como foi distribuída – em % 2010
Acionistas

Banqueiros

Governo

Trabalhadores

% do salário sobre
faturamento

51%

16%

20%

14%

4,2%

46%

5%

23%

20%

5,4%

29%

22%

27%

22%

8,4%

42%

19%

25%

14%

3,7%

47%

16%

21%

16%

7,6%

40%

23%

19%

19%

6,6%

43%

12%

28%

17%

5,3%

PDG REALTY
CYRELA
GAFISA
MRV
BROOKFIELD
ROSSI
RESIDENCIAL
EVEN
Fonte: relatórios financeiros das empresas, disponíveis na BM&F BOVESPA – elaboração ILAESE.

O primeiro que se deve observar nestes números é que o salário é o que pesa menos nos gastos das construtoras:
representam apenas 5% dos gastos totais das grandes construtoras.
Elas choram de barriga cheia quando reclamam da mão de obra que estaria cara. Na Gafisa, onde o gasto com
pessoal é mais alto, chega somente a 8% dos custos totais da empresa.
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Na distribuição da riqueza, os empresários e banqueiros ficaram com 65%, o governo com 20% e os trabalhadores
com 15%.
Distribuição da riqueza criada pelo operário
das 7 grandes Construtoras ano 2010 – em %

Quem produziu tudo fica com a menor
parte, sendo uma ampla maioria, já que
os patrões e banqueiros são um
punhado de magnatas.

Fonte: Relatório anual de 2010 das 7 grand es C onstrutoras – disp oníveis na BM&F BOVESPA
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Quem são os donos destas grandes empresas?

Os principais acionistas da PDG Realty são: BlackRock Inc, Vinci Partiners,
Marsico Capital Management, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Credit Suisse. A
PDG incorporou a AGRE, do empresário espanhol Bañuelos, que se tornou
sócio da PDG. O BlackRock é um fundo de investimento americano, que
também é acionista da Petrobrás, Vale, AmBev e das maiores construtoras
do Brasil, como a PDG(maior do Brasil), a Cyrela(segunda maior), a MRV(a
quarta maior) e a Rossi(sexta maior). O BlackRock tem cerca de 2,8 trilhões
de dólares no seu cofre para comprar empresas pelo mundo afora. Não é à
toa que ele é um dos principais acionistas das grandes construtoras do
Brasil.

A Cyrela, segunda maior construtora do Brasil tem como
principal acionista o fundo de investimento BlackRock. Além
disso, participam como acionista o grupo Eirenor (uruguaio) e o
Carmignac (francês), Tarpon, além do BlackRock. A firma ainda
tem como principal acionista a Elie Horn, fundador da empresa.
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A Gafisa/FIT/Tenda tem como principal acionista o grupo norte-americano Equity Group
Investments, LLC, um dos maiores investidores no mercado imobiliário mundial, que possui
diversos investimentos no setor imobiliário fora dos Estados Unidos, prioritariamente na América
Latina. O dono da Equity é o multibilionário Sam Zell, que até 2007 era o principal empresário da
construção dos Estados Unidos. Além da Equity, os outros acinistas da Gafisa são o Bank of
America, Citibank, Morgan Stanley, Vanguard Emerging Markets, Franklin Templeton Funds,
Oppenheimer Markets Fund e o Norges Bank

A MRV é sócia do Autonomy Capital LLC, que comprou 16,7% do seu capital. 35% das
ações continuam nas mãos do seu fundador, Rubens Menin, associado com o BlackRock e
o Janus Capital Management Llc e tem como acionistas o Barclays Global Investor, Fidelity
Investment Trust, Merril Lynch, Microsoft Global Finance e o Bank of Japan.

A Brookfield tem como principal acionista a Brookfield Brasil, que detém 42% do capital da
empresa e é uma subsidiária da Brookfield Asset Management Inc, um banco de investimento

Os principais acionistas da Rossi são os fundos de investimento BlackRock, Alliance
Berstein, Carmignac Gestion, Newton Investment e o Credit Suisse.
Os principais acionistas da Even são grandes investidores estrangeiros
como Fip Genoa e Bny Mellon Arx Investimentos.
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Algumas conclusões importantes
sobre as grandes construtoras
A primeira grande conclusão é que estas empresas operaram uma grande transformação empresarial no setor da
Construção Civil:

1)

Contando com muito capital estrangeiro, elas se transformaram em conglomerados que praticamente não
operam os canteiros de obras, somente administram (com terceirizações) os grandes empreendimentos,
enquanto milhares de construtoras locais constroem os empreendimentos, muitas vezes utilizando trabalho
semi-escravo, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas, trabalhando mais de 44 horas semanais.

2)

Durante esta transformação, que se realizou em nos últimos 5 anos, houve uma violenta concentração de capital
em poucas empresas, onde as grandes engoliram as pequenas e médias. Entre 2006 e 2009, houve 78 fusões
entre empresas.

3)

Durante esta revolução no setor, houve uma abertura do capital das construtoras na Bolsa de Valores, que
venderam suas ações para conseguir dinheiros para grandes investimentos. Conseguiram muito capital, a maioria
de capital estrangeiro, que comprou estas empresas brasileiras, provocando uma verdadeira desnacionalização

4)

Na maioria dos casos, os bancos de investimentos estrangeiros (especuladores internacionais) deixaram a gestão
da empresa com os antigos donos, que se transformaram em administradores ou sócios menores.
21

Estas sete maiores construtoras do Brasil estão
monopolizando o mercado da construção no Brasil, se
“modernizaram” deixando de ser construtoras no
verdadeiro sentido da palavra e se tornando
“gerenciadoras de empreendimentos”, acentuando a
utilização de serviços terceirizados e trabalhadores
informais, como forma de aumentar sua lucratividade.
22

Quanto se necessita investir para que todos tenham
onde morar dignamente no Brasil?
A falta de moradia em números no Brasil e no Ceará
Um dos problemas mais angustiantes da classe trabalhadora
brasileira é falta de moradias para uma parte considerável da
população e as condições inadequadas de moradia (sem banheiro,
esgoto, água, luz) em favelas ou palafitas.
O quadro mostra o déficit habitacional brasileiro, segundo o
Sinduscon de SP, apoiado na PNAD do IBGE de 2009.
Segundo estas estatísticas, de cada 10 famílias no Brasil e no Ceará, 1
família não tem onde morar ou mora em condições precárias. São
quase 6 milhões de famílias sem-teto no Brasil e 352 mil famílias no
Ceará.
Considerando que cada família está composta por 4 pessoas em
média, isto significa que temos 24 milhões de pessoas sem-teto ou
morando em barracos no Brasil. No Ceará são mais de 1 milhão de
pessoas na condição de sem-teto ou morando em condições precárias.
Deve-se acrescentar a este déficit a quantidade de famílias que
pagam aluguel acima da sua capacidade financeira: são quase 2
milhões de famílias no Brasil e 60 mil famílias no Ceará.
O verdadeiro absurdo no Brasil capitalista é que com tanto semteto, existiam em 2008, segundo o IBGE, 7,2 milhões de imóveis vazios
no Brasil, utilizados para especulação imobiliária. No Ceará eram 328
mil imóveis vazios e na Região Metropolitana de Fortaleza 97.656 casas
vazias.
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6% do PIB para resolver o problema habitacional do Brasil em 12 anos
A Fundação Getúlio Vargas realizou um estudo para determinar os investimentos necessários para acabar com o déficit
habitacional do Brasil em 12 anos. Além do déficit habitacional, deve-se considerar que a cada ano se constituem mais 1,5
milhão de famílias que necessitam de moradia.

Isto significa que, a cada ano, deve-se entregar
cerca de 2 milhões de casas.
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Para garantir estas moradias, se necessita, a cada ano, os investimentos estipulados abaixo:

Segundo a FVG, se o Governo Federal gastar cerca de
6% do PIB ao ano, durante 10 anos, resolveria o
problema habitacional do país.
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Necessita-se então, oferecer 2 milhões de
casas populares por ano e o governo só oferece
cerca de 500 mil por ano, via o Programa Minha
Casa Minha Vida.
Na primeira fase do programa, segundo
informações da Caixa Econômica Federal, se
contratou 816.268 casas populares entre 2009 e
2010.
A segunda fase do programa já anunciado
por Dilma, ofereceria 2 milhões de casas entre
2011 e 2014. Isto é, manterá a mesma quantidade
de casas ofertadas, cerca de 500 mil por ano,
representado ¼ das necessidades habitacionais do
Brasil.
A oferta total de imóveis em 2010 chegou a 1
milhão de residências, quando se necessita 2
milhões por ano para acabar com o déficit
habitacional.
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A FGV apresentou um planejamento de investimentos anuais em relação ao PIB entre 2010 e 2022, de uma média de 6%
do PIB por ano, que reproduzimos abaixo:
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Esta bandeira de 6% do PIB para habitação popular deve ser encampada pela classe trabalhadora, como uma das
suas principais reivindicações.
O governo Federal faz demagogia com o Programa Minha Casa Minha Vida com intenções eleitoreiras. Devemos
exigir do Governo que garanta essa verba carimbada para acabar com o déficit habitacional do Brasil.
Boa parte da ação do governo ajuda mais aos empresários da construção que à população trabalhadora brasileira.
Enquanto cobra juros de 0,5% ao ano às grandes construtoras com seus empréstimos do BNDES, o programa
MINHA CASA MINHA VIDA, cujo financiamento é voltado para famílias de baixa renda, a taxa de juros praticada é em
torno de 8% ao ano.
Apesar de financiar as grandes construtoras como um pai, não exerce um controle dos preços dos imóveis. Elas
recebem muito financiamento para a produção e mais financiamento voltado ao consumo, e ainda ficam livres para
aumentar preços e lucros.
Na primeira fase do Programa Minha Casa Minha Vida, as 13 maiores construtoras pegaram R$ 22,8 bilhões do
financiamento público da CEF.
As 7 grandes construtoras tiveram lucros de R$ 3,5 bilhões de reais em 2010, boa parte deles proveniente do
Programa Minha Casa Minha Vida.
Não podemos permitir que todo dinheiro público vá para grandes construtoras privadas.
Um investimento de tal monta exigiria a montagem de uma empresa estatal de construção, para evitar
superfaturamento e utilização de materiais de construção inadequados para gerar lucro. O governo federal poderia
encampar estas 7 grandes construtoras (que hoje tem boa parte dos seus donos banqueiros estrangeiros), constituindo
uma única empresa estatal de Construção que garantiria a aplicação de um Plano Nacional de Habitação.
O Governo Federal pode argumentar que não há dinheiro para estes investimentos. Isso não é verdade! No ano de
2011, o governo Federal pagou R$ 708 bilhões de reais da Dívida Pública para os banqueiros. Mais de 3 vezes o que se
necessitava em 2011 para oferecer 2 milhões de casas populares.
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A exploração do operário:
emprego e renda na Construção Civil do Brasil e do
Subcont
rotativid ratação e
ade
obra à s da mão de
erviço d
a
explora
ção!

No Brasil há um alto índice de informalidade da
mão de obra. Embora tenha melhorado a número de
empregos com carteira assinada nos últimos 8 anos,
ainda restam 57,4% dos trabalhadores que não tem
carteira assinada. Isto significa que de cada 10
trabalhadores no país, 6 não tem carteira assinada e
não contam com os direitos trabalhistas (13º.
salário, férias, aposentadoria, FGTS e outras
conquistas trabalhistas).

PESSOAL OCUPADO E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL BRASIL

É uma manobra da patronal
para cortar custos pela metade
pois os encargos sociais em geral
dobram os custos da mão de obra
e boa parte deve ser coberto pela
patronal.

Total de ocupados no Brasil

Total com carteira assinada

% com carteira assinada

2003

84.034.981

29.544.927

35,2%

2004

88.252.473

31.407.576

35,6%

2005

90.905.673

33.238.617

36,6%

2006

93.246.963

35.155.249

37,7%

2007

94.713.909

37.607.430

39,7%

2008

96.232.609

39.441.566

41,0%

2009

96.647.139

41.207.546

42,6%

Fonte: IBGE – sistema de Contas Nacionais do Brasil. Emprego formal: RAIS/M.T.E
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Se no conjunto da classe trabalhadora brasileira já é alta esta proporção de Sem-Direitos, na Construção Civil é pior.
Veja na tabela abaixo essa situação de informalidade na Construção Civil no conjunto do país.

PESSOAL OCUPADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL - TOTAL DO BRASIL
Total de ocupados no total

Total de trabs com carteira assinada

% com carteira assinada

2003

5.409.302

1.0 48.251

19,4%

2004

5.613.659

1.1 18.570

19,9%

2005

5.872.879

1.2 45.395

21,2%

2006

5.932.767

1.4 38.713

24,3%

2007

6.217.892

1.6 74.483

26,9%

2008

6.906.679

1.9 87.131

28,8%

2009

6.885.353

2.2 21.254

32,3%

Fonte: IBGE – sis tema de Contas N acionais do Brasil. Emprego formal: RAIS/M.T.E

Vejam que na Construção Civil, 67,7% dos trabalhadores não tem carteira assinada. Isto é, de cada 10 trabalhadores,
7 não têm direitos trabalhistas. Essa é a primeira manobra da patronal para ganhar dinheiro superexplorando o operário.
Segundo o DIEESE, na Região metropolitana de Fortaleza 66,5% dos trabalhadores da Construção Civil não tinham
carteira assinada, seguindo, mais ou menos, os índices nacionais.
No caso da Construção Civil, de acordo com estudo da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o
Sinduscon Ceará, os gastos com encargos sociais e trabalhistas alcançam 135% do salário do operário.
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Porque os empresários incentivam a informalidade na Construção Civil?

A resposta é simples: os
trabalhadores com carteira
assinada ganham 20% a mais
que os Sem-Direitos, como
atesta o Dieese:

Fonte: Dieese/ SEADE, M.T.E./FAT
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A outra manobra que a patronal utiliza contra os trabalhadores é a
rotatividade da mão de obra.
O quadro abaixo do próprio Ministério do Trabalho, partindo dos dados da RAIS, mostra que há uma rotatividade na
Construção Civil de 86,2% a cada ano. Praticamente toda a categoria muda de emprego todo ano. Esta situação não é
igual em todas as categorias.
Esta é uma forma da patronal aumentar a
precarização e a exploração do trabalhador já que
o trabalhador demitido vai receber menos
quando é contratado em um novo emprego.
De acordo com informações do Ministério
do Trabalho, havia em 31 de dezembro de 2010
51.114 trabalhadores com carteira assinada na
Construção Civil de Fortaleza, 61.164 na Região
metropolitana de Fortaleza, 81.138 no conjunto
do Estado do Ceará e 2.539.259 trabalhadores
com carteira assinada no Brasil.
Assim, em 2010, 84% dos trabalhadores
com carteira assinada de Fortaleza trocaram de
emprego de um ano para outro, 83% fizeram o
mesmo na Região Metropolitana de Fortaleza,
81% no Ceará e 86% no conjunto do Brasil.
Isto é uma demonstração da precarização da mão de obra do setor que, junto com a informalidade mostram o
regime de semiescravidão vivido pelo setor.
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Segundo dados do DIEESE, quem permanece apenas 1 ano na empresa, ganha 22% menos que os trabalhadores que
ficam mais tempo:

O Dieese sintetiza assim a situação:
“Ou seja, a rotatividade na construção civil é
funcional ao empregador na medida em que
segura o aumento de renda dos trabalhadores,
que poderia ser trazido por uma relação de
trabalho formalizada.”³

Esta situação pode e deve mudar como parte da luta para recuperar os direitos dos trabalhadores da Construção
Civil.
Podemos conseguir impedir ou diminuir a informalidade e a rotatividade na Construção Civil.
As outras categorias não têm estes níveis de precariedade, que tanto prejudicam o operário da Construção.
A estabilidade no emprego e a assinatura da carteira, junto com a redução da jornada, são temas fundamentais para
desenvolver na campanha salarial e em todo o ano.
A patronal da Construção Civil utiliza a contratação sem carteira assinada como forma de precarizar a mão-de-obra
no setor e rebaixar o salário.
Isto é uma verdadeira chaga no setor e contrasta com o abundante financiamento público para os empresários do
setor.
Isto quer dizer que o governo é cúmplice desta precarização, já que permite que as grandes construtoras terceirizem
ou subcontrate as obras com pequenas construtoras, que não garantem os direitos dos trabalhadores.
³Salários na Construção Civil nos anos 2000: entre a formalização e a rotatividade – DIEESE DEZ 2011
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O Boom da Construção Civil se alicerçou na exploração do operário
A manobra da patronal da patronal neste terreno é simples: enquanto aumentam de forma vertiginosa os preços
dos imóveis, segura o salário e aumenta a jornada.
Para dar uma ideia desta exploração, basta ver que as construtoras aumentaram os preços dos imóveis em 2011 em
26,3% enquanto a inflação (INPC) foi de 6%. O aumento salarial em Fortaleza foi de 6,4%.
Por isso, as grandes construtoras cresceram seus lucros em 2011 em 39%. Estão chorando de barriga cheia e não
querem dar reajustes salariais dignos aos seus operários.
Estas 7 grandes empresas ou atuam
diretamente na Região Metropolitana de Fortaleza
ou se associaram com empresas locais.
A C y re l a é s ó c i a d a M a rq u i s e n o
empreendimento Mandara, a MRV atua com a
Magis, a Rossi é sócia da Diagonal e a Brookfield é
sócia da Construtora Castelo Branco. A PDG e a
Gafisa atuam diretamente com empreendimentos
próprios.
Para comprovar nossa afirmação que este
salto da Construção se baseou na exploração dos
operários mostraremos a seguir a Pesquisa Anual da
Indústria da Construção (PAIC), que é realizada
anualmente pelo IBGE. Uma pena que o IBGE
demora muito para atualizar os dados e contamos
somente com a tabulação dos dados até 2009.
Como é o documento oficial no que se refere à
Construção Civil no Brasil, achamos mais adequado
trabalhar com tais dados, mesmo que atrasados.
Dado da Fundação Ins tituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
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Estes números demonstram o alto grau de precariedade e exploração dos trabalhadores
PESQUISA ANUAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - IBGE - 2002 2009

PESQUISA ANUAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO - IBGE - 20 02 2009 - Dados de emprego 2010/2 011 s ão do MTE/CAGED - Salário
Médio é do MTE/RAIS - **I nclui honorários dos patrões, chefes, engenheiros e Cia.
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Este quadro demonstra que:

1) Os trabalhadores com carteira assinada representavam somente 32% do total de trabalhadores do setor. Isto
2/3 da categoria ou são informais ou trabalham por conta

significa que

própria.

2) Que os gastos com pessoal estão por volta de 20% do faturamento das empresas. Nas 7 grandes construtoras
o gasto com pessoal chega a apenas 5% dos custos totais das empresas.

3)

Que o rendimento médio nacional do setor representava 3,8 salários mínimos em

2002 e caiu para 2,5 salários mínimos em 2009.

36

Com base no quadro podemos ainda mostrar a exploração do trabalhador da construção do Brasil e do Ceará no ano de
2009. Divide-se o gasto com pessoal e o número de trabalhadores formais, conseguindo o salário médio (com encargos)
anual e mensal:
No Brasil o custo anual de um trabalhador da Construção foi de R$ 23.753,58 ou R$ 1.813,35 por mês ou R$ 10,30
por hora. No entanto, ele rendeu para a empresa R$ 99.483,94 anual, R$ 7.652,61 mensal ou R$ 43,48 por hora.
No Ceará, o trabalhador da Construção custou por ano, contando salários e encargos, R$ 15.636,52 ou R$ 1.202,80
por mês ou R$ 6,83 a hora. Porém, ele rendeu para a empresa R$ 73.566,99 anual R$ 5.658,99 mensal ou R$ 32,15 por
hora.
Portanto, o trabalhador da construção civil brasileira paga seu salário em 5 dias de trabalho,
considerando uma jornada de 44 horas semanais ou 7 horas e meia por dia, durante seis dias. Trabalha, portanto, 19 dias
de graça no mês para o empresário.
O trabalhador cearense paga seu salário em 4 dias de trabalho, portanto, entrega grátis 20 dias de trabalho
para seu patrão.
Se você está assustado com estes números, saiba que a exploração nas grandes empresas é maior ainda. Vamos dar
o exemplo da Gafisa em 2009 para comprovar nossa tese (em geral, todas as grandes empresas reproduzem, mais ou
menos, a situação da Gafisa):
No ano de 2009, a GAFISA faturou R$ 3.144.880.000,00 com 12.199 trabalhadores, dos quais, 7.738 terceirizados.
Cada trabalhador rendeu para a empresa R$ 259.500,00, enquanto o gasto anual com este trabalhador foi de R$
24.083,83.
Cada trabalhador rendeu por mês, R$ 21.625,00 e por hora R$ 122,86, considerando uma jornada de 44 horas
semanais.
No entanto, a empresa gastou com este funcionário por mês R$ 1.852,60 e por hora R$ 10,52.
Portanto, em 15 horas de trabalho o operário da Gafisa pagou seu salário em 2009. Em dois dias de trabalho,
este trabalhador rendeu seu salário mensal. Portanto, trabalhou de graça para os donos da Gafisa 22 dias restante
do mês.
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A situação não é muito diferente se analisamos os números de uma grande construtora do Ceará, a Marquise:

Em 2010, os salários representaram 23,9% dos custos e 15,6% do faturamento total. O grosso dos gastos da
Marquise não é com mão de obra.
A empresa tinha 3.000 funcionários em 2010 e cada um deles rendeu R$ 117.666,66 enquanto custou somente R$
18.358,66 por ano, contando tudo (salário e encargos).
O operário rende R$ 9.051,28 por mês ou R$ 51,42 por hora.
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A pobreza campeia o Ceará
Os dados estatísticos do Ceará
revelam uma situação econômica e social
devastadora para a população trabalhadora.
Veja a realidade dos índices de 2008
(últimos disponíveis), informados pelo
próprio governo do Ceará:
Somente 1/3 dos domicílios são
ligados à rede de esgotos.
A taxa de analfabetismo chega a quase
20% e o analfabetismo funcional chega a
quase metade da população adulta.
¾ da população ocupada ganha até 2
salários mínimos.
51% da população é considerada
pobre, que ganha menos da metade do
salário mínimo e 19% da população é
indigente, isto é, ganha menos de ¼ do
salário mínimo por mês.
A distribuição da renda entre a burguesia e o proletariado no Estado é uma das piores do Brasil.
Em números aproximados, temos o proletariado, todos os assalariados, que são 50% da população (4.225.263),
duas vezes a população de Fortaleza.
Temos a burguesia, 1% da população (84.505 pessoas), gente suficiente para encher pelas tampas o Castelão.
Estes dois grupos sociais se apropriam, mais ou menos, da mesma riqueza.
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Isto não devia ser assim, já que o Ceará é um Estado que gera muita riqueza, inclusive sua produção de riquezas cresce
mais que o bom crescimento econômico que o Brasil vem tendo nos últimos 8 anos:
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Na Construção Civil do Ceará a vantagem é maior ainda, quando comparamos a produção da Construção Civil do Estado
com a produção da Construção no Brasil.
PIB da Construção do Brasil e do Ceará – 2003/2011 – em %
Construção Brasil

Construção Ceará

15,6%
12,4%

11,6%
8,8%
7,9%

6,6%
4,9%

4,7%

5,5%
4,8%

5,1%
4,9%
2, 3%

2,2%
1,8%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-0,7%

2009

2010

2011

-3,3%
-4,6%

Fonte: IBGE - Coordenação de Contas Nacionais, Contas Regionais do Brasil. 2011 é projeção da CBIC e Sinduscon. Elaboração ILAESE

O gráfico acima demonstra que a Construção Civil do Ceará cresceu mais que a do Brasil nos últimos 7 anos. Notem
que o crescimento da Construção no Brasil já se dá com índices superiores ao crescimento do PIB brasileiro.
Isto significa que crescimento da Construção Civil no Ceará é espetacular. Tem um crescimento médio anual de
6,3%.
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Porém, quando se trata de remunerar estes trabalhadores que produzem tão bem, a patronal não ta nem aí.

VALORES DA MÃO DE OBRA, COMPARATIVO POR ESTADO E VALOR MÉDIO DO BRASIL DEZEMBRO DE 2011
VALOR
LOTE BÁSICO

UN

AL

AM

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

PA

PB

PE

PR

RJ

RO

RS

SC

SE

SP
MÉDIO

MÃO DE
OBRA

REAJUSTE
EQUIPARAÇÃO
CEARÁ/BRASIL

%

PEDREIRO

h

9,43

11,68

12,32

9,40

11,61

11,28

12,03

9,73

12,84

8,70

9,32

10,57

9,94

11,24

15,69

13,52

9,18

11,57

15,52

9,59

SERVENTE

h

6,30

8,62

7,22

6,18

7,66

7,04

8,77

6,62

8,56

6,40

7,14

7,60

7,52

8,45

10,71

9,96

7,35

8,72

10,63

6,22

ENGENHEIRO

h

22,30

69,00

79,83

22,75

80,00

44,05

41,36

31,50

42,16

33,53

53,28

19,72

24,55

43,40

40,67

38,25

19,64

50,74

21,80

40,55

11,36

20,8%

11,15

8,04

30,0%

31,07

40,48

77,9%

Fonte: Sinduscons Estaduais e Banco de Dados da CBIC.

Notem que se necessita de um reajuste de 20,8% para equiparar o salário do pedreiro no Ceará com o pedreiro no
Brasil. O pedreiro cearense tem o salário mais baixo do Brasil (só é superior ao salário do pedreiro de MS, MT e RO).
Já o servente este mesmo reajuste deve ser de 30% para garantir igualdade entre o salário do Ceará e do Brasil. O
servente cearense tem o salário mais baixo do Brasil.
O engenheiro cearense deve ter um reajuste de 77,9% para igualar com seus colegas do Brasil. Ele tem um dos
salários mais baixos do Brasil, só ganha de AL, RO e SC.
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Reajuste necessário na campanha salarial 2012/2013

Contas para índice em 2012
INPC de fevereiro de 2011 a janeiro de
2012 foi de 5,6%
Valores dos Pisos é da Convenção
Coletiva 2008/2011
Dados do PIB CE e da Construção
Civil CE são do anuário estatístico do CE
(Governo Estadual). Dados do INPC RM FTZA
de 2008, 2009 e 2010 também.
Dados do Salário Mínimo do Brasil e
do INPC são do IBGE
Dados da Cesta Básica é do DIEESE

O Produto Interno Bruto (PIB) no setor de Construção Civil no Ceará cresceu 5,5% em 2011 e a estimativa do
SINDUSCON CEARÁ para 2012 é de um crescimento em torno de 5%, estimulado principalmente por obras estruturantes
para eventos como a Copa das Confederações e a Copa do Mundo.
O quadro revela os reajustes salariais do piso da categoria nos últimos anos (2008/2011) em 5 profissões (servente,
meio profissional, profissional, encarregado, mestre e funcionário administrativo).
Em geral, todos os setores tiveram reajuste acima do índice inflacionário, o INPC da Região metropolitana de
Fortaleza desde 2008. Inclusive, está tendo um reajuste próximo do reajuste do Salário Mínimo, que é superior à inflação
do período.
Assim, é interessante reivindicar o reajuste agora na data-base igual ao reajuste do Salário Mínimo que foi de
14,1%. Seria um bom objetivo para convencer a categoria a lutar até arrancar este índice.
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Caso a patronal opine que é um exagero, podemos mostrar-lhes alguns números do crescimento das vendas de 3
grandes empresas que foram de 105% a 241% de crescimento em 4 anos, enquanto que o reajuste salarial foi de cerca de
30%.
Também podemos mostrar o crescimento das vendas de imóveis na Região metropolitana de Fortaleza que cresceu
121% em 4 anos, portanto cresceu 4 vezes mais que o reajuste salarial no mesmo período.

Ou podemos mostrar que o crescimento do emprego, do PIB do Ceará e do PIB da Construção do Ceará, cresceram
mais que os reajustes salariais oferecidos à categoria nos últimos 4 anos
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Portanto, é bem realista pedir 20% de reajuste salarial agora na campanha 2012/2012. Podemos trabalhar com a
categoria para não aceitar menos que o reajuste do Salário Mínimo, que foi de 14% em 2012.
Ainda com este reajuste, o piso do servente com aumento de 14% (R$ 658,92) não seria suficiente para adquirir a
Cesta Básica alimentar, já que tal cesta básica para 1 pessoa em Fortaleza estava em R$ 218,06 em janeiro de 2012.
Uma família de 4 pessoas gastaria R$ 872,24 somente para comprar os alimentos necessários.
Por outro lado, o Salário Mínimo Necessário, segundo o DIEESE, em dezembro de 2011 era igual a R$ 2.329,35, valor
que nem o Mestre de Obras consegue atingir tendo o reajuste de 14% agora em março de 2012.

O que é Salário Mínimo Necessário?

Saiba mais!

Salário mínimo necessário é o salário mínimo de acordo com o preceito
constitucional "salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de
atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo,
vedada sua vinculação para qualquer fim" (Constituição da República Federativa
do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV).
Foi considerado em cada Mês o maior valor da ração essencial das
localidades pesquisadas. A família considerada é de dois adultos e duas crianças,
sendo que estas consomem o equivalente a um adulto. Ponderando-se o gasto
familiar, chegamos ao salário mínimo necessário. (DIEESE)
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Saúde e segurança do trabalho na Construção Civil no
Brasil e na Região Metropolitana de Fortaleza
Segundo a OIT, ocorrem anualmente no mundo 270 milhões de
acidentes de trabalho, além de aproximadamente 160 milhões de casos de
doenças ocupacionais. Essas ocorrências chegam a gastar 4% do PIB
mundial.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) informa da morte de 2
milhões de trabalhadores anualmente em razão de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais. São 3 mortes por minuto em todo o planeta. No
Brasil não é diferente.
Com a terceirização e quarterização, com a informalidade e com o
aumento da jornada (às vezes se trabalha de segunda a segunda) há um
salto nos acidentes de trabalho (inclusive fatais) na mesma intensidade do
boom da Construção Civil brasileira.
A intensificação do ritmo de trabalho está ocasionando LER [Lesão
por Esforço Repetitivo], Dort [Distúrbios Osteo-musculares Relacionados
ao Trabalho] e hérnia.
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O quadro abaixo, fornecido pela Previdência Social revela um número expressivo de mortes, mutilações e lesões:
Acidentes de Trabalho no Brasil 2006/2010
Ano
2006
2007
2008
2009
2010

Brasil
Total acidentes
512.232
659.523
747.663
723.452
701.496

Óbitos
2.780
2.845
2.757
2.496
2.712

Construção Brasil
Total acidentes Óbitos
36.500
52.830
55.670
54.664

395
376

Estado do Ceará
Total acidentes Óbitos
5.965
47
8.333
40
10.153
54
11.936
47
12.135
60

ANUÁRIOESTATÍSTICO DA PREVIDENCIA SOCI AL AEPS 2010

Os acidentes de trabalho no Brasil cresceram 40% entre 2006 e 2010.
Os acidentes na Construção Civil do Brasil cresceram 50%, mesmo índice do aumento das vendas de imóveis das 7
grandes construtoras entre 2008 e 2011.
No Ceará, os acidentes cresceram 120% em 5 anos, índice muito mais alto que no resto do país.
De acordo com estes números, a cada 3 horas uma pessoa morre por acidente de trabalho no Brasil.
No Ceará são 5 mortes por mês.
Na Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza morreram 16 operários somente no primeiro semestre
de 2011.
O
mais dramático é que estas estatísticas estão piorando, já que a patronal está intensificando o ritmo de trabalho
para auferir mais lucros.
Estes números não refletem o conjunto da epidemia que são os acidentes de trabalho que afetam a classe
trabalhadora brasileira. Isso é só a ponta do iceberg. Há muita subnotificação. Há muita informalidade, revelando que
estes números são muito piores.
E sequer estamos falando das doenças ocupacionais, onde os operários adquirem doenças que não são
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relacionadas com seu trabalho.

As bandeiras dos trabalhadores na campanha salarial
2012-2013
A Campanha Salarial é um ótimo momento para a diretoria do Sindicato fazer campanhas educativas para sua base e
buscar o apoio do conjunto da população para sua luta. Afinal, a categoria produz um bem essencial a toda a população:
suas moradias.
Por isso, a população deve saber das condições de semiescravidão a que estão submetidos os operários da
Construção Civil no Brasil e no Estado do Ceará.
A campanha salarial deve ser um grito de guerra contra a patronal, mostrando para a população o salário miserável
pago ao operário, enquanto os imóveis são vendidos por 1 ou 2 milhões cada apartamento de luxo, que o operário jamais
poderá comprar.
Mostrando as jornadas de trabalho que chegam a 60 horas semanais, muitas vezes arriscando a vida por um salário
de R$ 600 reais.
Mostrando as péssimas condições de trabalho, onde a cada dia morre um trabalhador da Construção no Brasil.
Cada minuto da campanha salarial deve servir para desgastar a patronal e a exploração capitalista e para angariar apoio
da população para a luta do Sindicato da Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza.
A campanha salarial também é um ótimo momento para dialogar e educar os operários da base. A partir dos
acidentes de trabalho, que estão se tornando corriqueiros, mostrar a importância da Organização por Local de Trabalho,
elegendo um Delegado Sindical em cada canteiro de obra, exigir que na Campanha Salarial seja reconhecido pela patronal
a figura deste delegado (com estabilidade). Criar uma rede de cipeiros, que ajude também na Campanha Salarial.
Devemos buscar também a sindicalização dos operários durante a campanha salarial.
Em 2009 no Brasil, segundo o DIEESE, dos 6.885.000 operários da Construção no Brasil, apenas 594.372 (9%) dos
operários eram sócios de Sindicatos. Ou seja, de cada 10 operários, apenas 1 estava no sindicato.
A sindicalização é um passo importante para fortalecer a luta da classe, ao mesmo tempo que a Organização por Local de
Trabalho é a única forma de incorporar toda a classe na luta contra a patronal.
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As bandeiras dos trabalhadores!

Elencamos algumas bandeiras que acreditamos ser importante para uma campanha sindical e política:

1) Exigir um aumento salarial digno, que garanta as condições mínimas de sobrevivência da família. Sempre
relacionar o reajuste com o reajuste do Salário Mínimo e colocar como referência do que almejamos o Salário Necessário
do Dieese, que hoje está por volta de R$ 2.398,82 reais.

2) A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários, é uma bandeira
muito importante na luta para garantir boas condições de trabalho. Esta redução obrigaria a patronal contratar mais
6.116 operários, aumento de 10% da categoria, que passaria de 61.164 operários com carteira assinada para 67.280
trabalhadores (em números oficiais de dezembro de 2010). Considerando que os operários com carteira assinada são
cerca de 37% da categoria, caso incorpore o setor informal, a patronal teria que contratar mais 16 mil operários na
Construção Civil da Região Metropolitana de Fortaleza.
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3) Exigir o fim da informalidade na contratação de operários na Construção Civil. Esta medida obrigaria a
patronal a regularizar a situação de dezenas de milhares de operários em Fortaleza. Significa garantir direitos
trabalhistas para toda esta gente, que a patronal economiza 135% do que cada um ganha ao mantê-lo na
informalidade. Devemos exigir do Governo Federal, Estadual e Municipal que coloque como condição para financiar
ou aprovar licitação para construções do Plano Minha Casa Minha Vida a contratação com carteira assinada de todos
os operários que participam da obra, inclusive os terceirizados e quarterizados.

4) A campanha salarial deve reivindicar estabilidade no emprego por 2 anos (por exemplo) para acabar com a
rotatividade da mão de obra, que serve para precarizar e rebaixar o salário do setor.

5) Exigência ao Governo Federal e Estadual que pare de financiar as construtoras privadas, com isenções fiscais, já
que os empresários se aproveitam desses benefícios para lucro privado, inclusive aumentando acima da inflação o preço
dos imóveis. Devemos exigir dos governos o congelamento dos preços dos imóveis populares e a cobrança de juros, para
adquirir casa própria nas mesmas condições de crédito oferecido pelo BNDES às grandes construtoras.
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6) Por uma campanha nacional unificada pelo Piso Salarial Nacional: a disparidade de salários ao nível nacional
ajuda as grandes construtoras. Elas atuam no Estado do Ceará e em Fortaleza vendendo imóveis ao mesmo preço vendido
no Brasil com um custo 30% menor. Assim estas empresas alcançam uma lucratividade superior à custa da exploração do
operário cearense.

7) Uma campanha permanente do Sindicato deve exigir do governo Federal que utilize 6% do PIB para acabar com
o déficit habitacional no Brasil, no Ceará e na Região Metropolitana de Fortaleza nos próximos 10 anos.

8) Para isso, o Governo Federal deve nacionalizar e estatizar as grandes construtoras, formando uma estatal da
Construção, responsável por um Plano Nacional de Habitação que acabe com o déficit habitacional do país. Vamos exigir
do Governo Federal, Estadual e Municipal um Plano de Habitação que acabe com o déficit habitacional e garanta
infraestrutura para toda a população a preços subsidiados.
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