


Fundado em 09 de setembro de 1948, o Sindicato da Indústria da Construção 
no Estado de Goiás é um dos cinco primeiros sindicatos patronais em solo goiano. Des-
de então, o Sinduscon-GO vem parti cipando ati va e decisivamente do desenvolvimen-
to estadual, destacando-se por iniciati vas e acompanhamento das ações de interesse 
do setor da construção, um mercado que tem evoluído progressivamente desde então, 
mas que nos últi mos anos destacou-se por suas característi cas de dinamismo, pela visão 
empreendedora das empresas construtoras e de seus gestores, adquirindo um nível de 
exigência crescente que demanda um aprimoramento constante e ininterrupto.

Representante da categoria econômica da construção, o Sinduscon-GO dedi-
ca-se a defender e promover a ati vidade em seus vários segmentos – construção civil, 
construção pesada, construção de rede elétrica e de telefonia, montagens e estruturas, 
tendo em seu rol de associadas e fi liadas mais de 12 mil empresas. O Sinduscon-GO con-
grega os interesses de associados, empresários da construção, engenheiros e de todos 
aqueles que entendem que o trabalho em conjunto ganha em alcance e em representa-
ti vidade junto às esferas políti ca, econômica e social, atendendo aos anseios da própria 
categoria e identi fi cando-se com a coleti vidade, em benefí cio da sociedade goiana como 
um todo.

A missão da enti dade é prestar serviços de qualidade e defender os interesses 
do setor e da sociedade em geral nas questões relacionadas ao segmento da indústria 
da construção.

Sindicato forte. Indústria forte



SERVIÇOS
O Sinduscon-GO oferece uma gama de serviços às empresas associadas, com o 

objeti vo de apoiar e promover o crescimento e o fortalecimento da indústria da constru-
ção no Estado de Goiás. Veja alguns dos principais serviços oferecidos: 

Desenvolvimento Humano
• Seleção especializada de profi ssionais
• Cursos de qualifi cação e aperfeiçoamento
• Pesquisa salarial anual

Estragégia e Gestão
• Assessoria e consultoria na áreas ambiental, de segurança do trabalho e de qualidade e 
produti vidade

Cooperati va de Compras
• Compras conjuntas por meio da Coopercon-GO com preços exclusivos

Assessoria em Seguros
• Contratação de seguros nas modaliddes de vida em grupo, risco de engenharia, término de 
obra, entre outras

Assessoria Jurídica
• Orientações preventi vas nas áreas cível-contratua, trabalhista, tributária, previdenciária, fi scal 
e administrati va

Indicadores Econômicos
• Informações econômicas e do Custo Unitário Básico da Construção - CUB

Comunicação Social
• Notí cias e novidades do setor, por meio da revista Construir Mais, informati vo A Semana, 
portal, entre outros

Plano de Saúde
• Unimed com preços diferenciados

Inovação Tecnológica
• Acesso às melhores práti cas e produtos inovadores da indústria da construção

Eventos
• Locação de espaços para eventos
• Parti cipação em eventos técnicos, empresariais e insti tucionais

Diso
• Protocolo facilitado da documentação para emissão da CND

Práti cas Empresariais
• Troca de conhecimentos com os diversos agentes da cadeia produti va, por meio da 
Comunidade da Construção e de outros grupos de trabalho

Parceria Sinduscon-GO e Chevrolet
• Descontos exclusivos na aquisição de veículos



AÇÕES INSTITUCIONAIS
O Sinduscon-GO promove discussões de temas de relevância para o desenvol-

vimento da economia regional; parti cipa de debates de assuntos que impactam a socie-
dade, oferecendo propostas de soluções em sua área de atuação aos gestores públicos, 
órgãos legislati vos, se consolidando também como organismo consulti vo em casos que 
envolvem a engenharia e o desenvolvimento urbano das cidades.

Parti cipa ati vamente trazendo ao debate temas como a segurança jurídica e a 
melhoria do ambiente de negócios, desburocrati zação, éti ca, proteção ao meio ambien-
te, promoção da segurança do trabalho, manutenção e aumento da geração de emprego 
e renda; etc.

Atua junto aos órgãos reguladores na elaboração das políti cas públicas, como: 
Plano Diretor da Cidade, Plano Estadual de Resíduos, Plano Municipal de Gestão Integra-
da de Resíduos Sólidos, Plano Diretor de Drenagem, Consolidação das Leis Ambientais, 
dentre outras. Acompanha Projetos de Leis em andamento na Assembleia Legislati va e 
na Câmara Municipal, com emissão de pareceres.

Para informar seu público e a sociedade sobre as iniciati vas que desenvolve o 
Sinduscon-GO publica bimestralmente a revista Construir Mais, com informações técni-
cas e de gestão, que tem obti do desde 2010 – ano que iniciou sua veiculação – avaliação 
extremamente positi va de seus leitores. 



REPRESENTATIVIDADE
Mensalmente, realiza Reuniões de Diretoria, visando abordar sempre assuntos 

de interesse coleti vo do setor. Nestas ocasiões, procura trazer renomados especialistas, 
secretários de governo, presidentes de agências e de enti dades de classe, abrindo espa-
ço para a construção conjunta de soluções.

Registro da presença do governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, quando
tratou sobre as prioridades em infraestrutura para o Estado em sua gestão



OFICINA DA NORMA DE DESEMPENHO DAS 
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS

Criada pela Comunidade da Construção de Goiânia, organismo nacional com 
polo sediado no Sinduscon-GO, em parceria com a Associação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP), a Ofi cina consti tui-se em um fórum qualifi cado para debater e qualifi -
car o segmento produti vo para a aplicação da NBR 15.575. Pioneira no Brasil, a ideia foi 
replicada por diversos polos no País.

03 de abril de 2014, a primeira edição abordou os “Aspectos Jurídicos da NBR 15.575
e os desdobramentos e impactos nas empresas construtoras”

A segunda edição discuti u o “Desempenho Acústi co”, nos dias 07 e 08 de maio de 2014



Em 18 de setembro de 2014, foi realizado o módulo sobre “Projetos”

Em 05 de fevereiro de 2015, foi realizado módulo sobre “Esquadrias e Guarda-Corpos”



Em 17 de junho de 2015, o módulo abordou a “Segurança Contra Incêndio”

Em 03 de setembro de 2015, o tema foi “Incorporação Imobiliária”



Em 22 e 23 de junho de 2016, foi realizado o XI Módulo da Ofi cina da Norma de Desempenho, 
com o tema "Desempenho das Edifi cações, Sustentabilidade e Efi ciência Energéti ca"

Em 25 de fevereiro de 2016 “Sistemas de vedações verti cais em alvenaria”
foi o tema abordado



EVENTOS TÉCNICOS
Visa promover o desenvolvimento da indústria da construção, agindo por meio 

da oferta de qualifi cação técnica, com objeti vo de contribuir com a melhoria dos siste-
mas e métodos construti vos, melhoria da qualidade dos insumos, entre outros.

Reunião para tratar sobre o destravamento de obras rodoviárias na
Região Metropolitana de Goiânia (RMG), com destaque para a retomada

da obra do Contorno Viário da BR-153 (Anel Viário)

Fórum sobre Tecnologia do Concreto 
e Desempenho das Estruturas (Concretar)

3º Encontro sobre Construção e Sustentabilidade 
(Ecos)



Encontro Empresarial – Tendências em Gestão, Inovação 
e Sustentabilidade na Construção

Diálogo com o TCU, promovido para sanar dúvidas
e alinhar questões confl ituosas

ENCONTROS EMPRESARIAIS
Visa promover a melhoria do ambiente de negócios, avaliação de mercado, de-

senvolvimento da gestão empresarial, etc.

O Sinduscon-GO sediou encontro promovido pelo Fórum Goiano da Habitação,
quando o mestre em Economia, Marcos Lisboa, apresentou o

“Cenário Econômico 2015 para o segmento da indústria da construção”

Primeiro “Panorama Econômico e Jurídico: análise do cená-
rio para a indústria da construção em 2015”; com presença 
de renomados advogados e economistas brasileiros como 

Eduardo Gianetti   da Fonseca e Adriano Pitoli

“2º Panorama Econômico e Jurídico – Perspecti vas para a 
Indústria da Construção 2016”, contando com exposição do 
cienti sta políti co Leonardo Barreto, e do sócio fundador da 

Tendências Consultoria Integrada, Nathan Blanche



CODESE
O Sinduscon-GO atuou decisivamente junto com a Câmara Brasileira da Indús-

tria da Construção (CBIC) para implantar o projeto “O Futuro da Minha Cidade”, em 
Goiânia. Por meio deste projeto foi criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese) com o propósito de melhorar a renda e 
a qualidade de vida da população do município de Goiânia, elevando sua posição no 
ranking do IDH nacional da 45ª posição para constar entre as 10 melhores.

Contando atualmente com mais de 40 enti dades parceiras, o Codese elaborou 
documento para subsidiar as decisões governamentais neste período com propostas 
para o desenvolvimento, chamado “Goiânia 2033 – O Centenário”. A proposta foi entre-
gue a todos os candidatos a prefeito da Capital.

Desenvolvimento do projeto “O Futuro da Minha Cidade”, na sede do Sinduscon-GO

Reunião para formação do Codese, realizada na 
sede da Ademi-GO

Reunião com membros fundadores do Codese na 
sede do Sebrae-GO, para desenvolvimento

dos projetos prioritários



EVENTOS INSTITUCIONAIS
O Sinduscon-GO representa insti tucionalmente as empresas de seu segmento e 

busca desenvolver parcerias que promovam o bem estar da sociedade e o crescimento 
econômico não só de sua região, bem como do País.

86º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC), realizado em Goiânia, de 21 a 23 de maio de 
2014, no Centro de Convenções, com o tema “Cresce, Brasil. Com a nossa parti cipação sempre!”

Parceria do setor da indústria da construção e Governo do Estado de Goiás com a Embaixada da 
Espanha, visando aproximar as empresas espanholas das empresas goianas. Objeti vo: parti cipação nos 

processos de PPPs e Concessões a serem lançados pelo Estado de Goiás. Foram realizados encontros 
com parti cipação ati va do Sinduscon-GO, com a presença do Embaixador da Espanha no Brasil

Reunião com o governador Marconi Perillo e o 
embaixador da Espanha Manuel de la Cámara 

Hermoso, no Palácio das Esmeraldas

Reunião na Embaixada da Espanha, em Brasília, 
com delegação de empresários espanhois



AÇÕES SOCIAIS
O Sinduscon-GO estabeleceu em sua políti ca de Responsabilidade Social o apoio 

ao Núcleo de Proteção aos Queimados (NPQ). Em parceria com Sinduscon Jovem estão 
sendo realizadas diversas ações:

Palestra na sede do 
Sinduscon-GO sobre
“Os distratos na
construção civil”

Primeira edição da Campanha Natal Solidário em dezembro de 2014,
no Clube de Engenharia de Goiás

A segunda edição do “Natal Solidário” aconteceu em dezembro de 2015 com entrega a de
300 brinquedos para os benefi ciários do Núcleo de Proteção aos Queimados (NPQ)



Realização da 13ª edição da “Festa Junina 
sem Queimaduras”, promovida pelo NPQ, em 
junho de 2015, na área de estacionamento 

do Goiânia Shopping

Realização da 14ª edição da Festa Junina do NPQ,
em junho de 2016

Realizado anualmente na Unidade Integrada Sesi/Senai Aparecida de Goiânia, o
Dia Nacional da Construção Social benefi cia os trabalhadores do setor e seus familiares

com um dia de serviços gratuitos nas áreas de lazer, cidadania, saúde e educação




