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   O que você deve fazer 
para crescer junto  
     com o Brasil
Além da Copa do Mundo e das 

Olimpíadas, as pequenas obras e 

reformas também vão gerar mais 

oportunidades para quem trabalha 

na construção civil. Mas é preciso 

estar preparado para fazer um 

serviço cada vez melhor.

2010 vem aí!
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Um acontecimento recente colocou a Votorantim Cimentos 

em contato direto com 850 pedreiros. A empresa foi uma 

das patrocinadoras do “4º Encontrão dos Profissionais da 

Construção”, em Itaberaí, GO, no dia 21 de outubro. A reunião 

foi realizada pela loja Ratinho Materiais para Construção para 

homenagear os profissionais da construção civil. 

Os 80 funcionários da loja receberam os pedreiros com muita 

atenção e alegria. Houve jantar, churrasco, shows musicais e 

sorteio de 60 prêmios, entre bicicletas, aparelhos de DVD, rádios  

e até uma betoneira de 400 litros avaliada em R$ 2.700,00.  

Rangel silva, vendedor da Votorantim Cimentos, fez uma 

apresentação da empresa  

e de seus produtos.  

Ele também sorteou camisetas 

e ferramentas.

Palestra show 
em Rondônia
Em Porto Velho, RO,  

no dia 30 de outubro, 

a Votorantim Cimentos 

promoveu uma “palestra 

show” com sorteio de 

diversos brindes. 

O evento reuniu cerca de 100 pedreiros. Eles assistiram 

a uma palestra técnica, onde receberam informações 

detalhadas sobre o novo cimento CP IV e suas diversas 

aplicações na construção civil. Foi uma boa oportunidade 

para conhecerem um pouco mais sobre a empresa, que 

recentemente inaugurou uma fábrica na cidade. 

Votoran e Poty são os mais 
lembrados pelo consumidor  
nos seus mercados
Pesquisas independentes confirmam: as duas marcas da 

Votorantim Cimentos são mesmo campeãs no coração dos 

consumidores, em seus respectivos 

mercados. A marca Cimento Votoran 

foi considerada a mais lembrada 

do Paraná na categoria Cimento na 

pesquisa da Revista Amanhã.  

O levantamento indica as marcas que 

não saem da cabeça dos paranaenses 

em mais de 60 segmentos de 

negócios. Já a marca Cimento Poty é 

a primeira que vem à memória dos 

pernambucanos e, por isso, recebeu 

prêmio do Jornal do Commercio.
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Votorantim Cimentos 
fortalece o relacionamento 
com pedreiros de Goiás

Profissionais aprendem a 
assentar peças de concreto para 
pavimentação
"Queremos que um excelente produto também tenha 

uma aplicação de qualidade", explica Cleuton Farias 

Gomes, coordenador da Blocolit (fábrica de blocos de 

concreto da Votorantim Cimentos), de Capivari de Baixo, 

SC. Por isso, a Blocolit apoiou o treinamento oferecido a 

40 profissionais, em Criciúma, SC, no dia 22 de outubro, 

sobre a qualidade do assentamento de peças de concreto 

para pavimentação. 

Vários temas foram abordados na ocasião por um técnico 

da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), e 

o pedreiro catarinense sérgio Defani, gostou do que 

aprendeu. Segundo ele, “foi de grande valia unir teoria e 

prática para mostrar que tem muito profissional fazendo 

coisa errada e nem sabe”. 

O curso foi composto de 
duas partes: conceitos e 

boas práticas de execução 
de obras de pavimentação 

intertravada e aula prática de 
assentamento das peças em 

uma praça da cidade.

   processo produtivo e controle de qualidade das peças  
de concreto para pavimentação;

  recomendações para execução de um bom pavimento 
intertravado;

   fatores que interferem na qualidade de uma obra de 
pavimentação intertravada;

  aula prática de execução de pavimento intertravado  
com utilização das técnicas recomendadas

As emissões de carbono, resultado do processo  
de impressão desse relatório, foram compensadas  

através de plantiode árvores nativas de Mata Atlântica.

O selo FSC garante que este jornal foi impresso em 
papel feito com madeira de reflorestamento certificados 
de acordo com rigorosos critérios sociais, ambientais 
e econômicos estabelecidos pela organização 
internacional FSC (Conselho de Manejo Florestal)  
e outras fontes controladas
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CalçaDa Da FaMa 

Craque no campo 
e na profissão

Bom de bola, colecionador 
de medalhas, José Paulo  
é líder no gramado  
e na obra, onde trabalha 
como encarregado.

Copa Cimento Itaú: 10 anos de integração  
na construção civil
A empolgante final da Copa Cimento Itaú/SindusCon-SP de futebol society agitou o 
pessoal da construção civil em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os jornais da 
cidade comentaram a vitória da Construtora Habiarte sobre a Construtora Copema, nos 
pênaltis, por 5 x 4. Nem bem o churrasco de confraternização havia terminado e já se 
falava da preparação dos times para a Copa do ano que vem. Desde janeiro,  
as construtoras participantes vão treinando seus times para fazer bonito na disputa 
promovida nos meses de outubro e novembro. 

Realizada desde 1999, a competição já criou tradição e fica melhor a cada ano. Desta vez 
reuniu 16 times e 160 jogadores, entre pedreiros, serventes, mestres-de-obras, engenheiros, 
diretores e proprietários de construtoras locais. Novos participantes são esperados em 2010, 
ampliando a integração entre os profissionais da construção civil na cidade.  

O evento é patrocinado pela Votorantim Cimentos, em parceria com o SindusCon – 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, Regional de Ribeirão 
Preto. O sucesso alcançado pela Copa foi tão grande que, em 2007, a Votorantim 
Cimentos levou o mesmo modelo de disputa para as lojas de comércio de material de 
construção da cidade. Neste final de ano será realizado o jogo dos campeões, reunindo 
os vencedores das duas competições.

Craque no campo 
e na profissão

Profissionais aprendem a 
assentar peças de concreto para 
pavimentação
"Queremos que um excelente produto também tenha 

uma aplicação de qualidade", explica Cleuton Farias 

Gomes, coordenador da Blocolit (fábrica de blocos de 

concreto da Votorantim Cimentos), de Capivari de Baixo, 

SC. Por isso, a Blocolit apoiou o treinamento oferecido a 

40 profissionais, em Criciúma, SC, no dia 22 de outubro, 

sobre a qualidade do assentamento de peças de concreto 

para pavimentação. 

Vários temas foram abordados na ocasião por um técnico 

da ABCP (Associação Brasileira de Cimento Portland), e 

o pedreiro catarinense sérgio Defani, gostou do que 

aprendeu. Segundo ele, “foi de grande valia unir teoria e 

prática para mostrar que tem muito profissional fazendo 

coisa errada e nem sabe”. 

O curso foi composto de 
duas partes: conceitos e 

boas práticas de execução 
de obras de pavimentação 

intertravada e aula prática de 
assentamento das peças em 

uma praça da cidade.

   processo produtivo e controle de qualidade das peças  
de concreto para pavimentação;

  recomendações para execução de um bom pavimento 
intertravado;

   fatores que interferem na qualidade de uma obra de 
pavimentação intertravada;

  aula prática de execução de pavimento intertravado  
com utilização das técnicas recomendadas

Lance da  Copa Cimento 
Itaú/Sinduscon   

em 2009

José Paulo da Silva, 48 anos, encarregado da área civil de  
uma construtora, em Ribeirão Preto, SP, é um dos 

personagens mais conhecidos da Copa Cimento Itaú/Sinduscon. 
Quando a copa começou, há 10 anos, ele reconhece que 

tinha fôlego suficiente para enfrentar adversários bem mais 
jovens, jogando de volante no time de sua empresa. Não 
faltam testemunhas para dizer que ele era craque. Mesmo 

atuando no meio-de-campo, chegou a ser artilheiro 
da competição, com 14 gols. A idade foi 

avançando, a correria no campo foi 
aumentando e José Paulo achou que 
não dava mais para correr atrás da 
molecada. Deixou a equipe, mas não 
a copa e as amizades. Sua presença 
hoje continua importante para o time 
e para a própria competição.

Sem pendurar as chuteiras
Nascido em Batatais, interior de São Paulo, a 45 km  

de Ribeirão Preto, José Paulo passou a maior parte da vida 
profissional trabalhando como pedreiro autônomo, até entrar 
para a construtora Copema, em 1999.

Embora não jogue mais na Copa, não pendurou as 
chuteiras. Ele faz parte da Turma do Horto, um grupo de 
velhos amigos que se reúne todo domingo para bater uma 
bola. É uma oportunidade de não deixar o corpo enferrujar,  
de mostrar que ainda sabe das coisas e de pôr a conversa em 
dia com os amigos. 

“Adoro futebol”, comenta José Paulo. “Não é só pelo jogo, 
é pela convivência. O ambiente do futebol é alegre. Pode até 
acontecer alguma discussãozinha por causa de uma canelada, 
mas depois tudo se acerta”, diz o corintiano.

Colecionador de medalhas
A paixão pelo futebol vem desde menino. 

Muito hábil e inteligente, era chamado para 
disputar torneios pelas cidades do interior 
do Estado. Chegou a ser convidado para se 
profissionalizar, mas os pais não permitiram, pois 
era muito jovem e não queriam que ele morasse 
longe. O que passou, passou. Não se fala mais 
disso. Mesmo não tendo sido profissional, José 
Paulo construiu uma bela história com o futebol, 
uma paixão compensada por 110 medalhas 
e 12 troféus que ele conquistou e exibe 
orgulhosamente em sua casa.



EsPECIal 2010

O Brasil deve se transformar 
num imenso canteiro de obras. 
Essa é a expectativa de várias 
lideranças do setor  
da construção entrevistadas 
pelo Jornal do Pedreiro.  
Pelo jeito, vai ter muito 
trabalho pela frente.  
Saiba como aproveitar  
as oportunidades.

Vem aí 2010 e outros anos de 
crescimento para a construção civil

Sergio Watanabe, presidente do 
Sindicato da Indústria da  
Construção Civil do Estado de  
São Paulo (SindusCon-SP)

Jornal do Pedreiro: Podemos esperar 
crescimento para o setor da construção 
civil em 2010?

sergio Watanabe: Para a indústria da construção 
civil, ficaram para trás os efeitos da crise financeira 
internacional iniciada no ano passado e que atingiu 
o setor pesadamente no último trimestre de 2008 e 
primeiro trimestre de 2009. O setor recuperou sua 
atividade e deverá encerrar 2009 com um ligeiro 
crescimento, em relação a 2008.

Esperamos que, se o PIB do 
Brasil crescer 5% em 2010,  
a construção vai crescer mais 
de 7%. Isso sinaliza a retomada 
do crescimento no patamar 
anterior à crise do ano passado. 
Esperamos que a indústria de materiais de construção 
esteja devidamente preparada para atender ao 
aumento da demanda.

Reformas e ampliações de estádios 
serão importantes para receber em 
2014 os jogos da segunda Copa do 
Mundo de Futebol a se realizar aqui

Reformas e ampliações de estádios 
serão importantes para receber em 
2014 os jogos da segunda Copa do 
Mundo de Futebol a se realizar aqui

Reformas e ampliações de estádios 
serão importantes para receber em 
2014 os jogos da segunda Copa do 
Mundo de Futebol a se realizar aqui

Reformas e ampliações de estádios 
serão importantes para receber em 
2014 os jogos da segunda Copa do 
Mundo de Futebol a se realizar aqui

PIB (Produto 
Interno Bruto) é a 
soma de todas as 
riquezas produzidas 
no País.
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Vem aí 2010 e outros anos de 
crescimento para a construção civil
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Luiz Roberto Gasparetto, 
Coordenador Técnico da 
escola de construção “Orlando 
Laviero Ferraiuolo”, do 
Senai – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial.

Jornal do Pedreiro: Por que a mão-de-obra bem 
qualificada é tão importante para o crescimento da 
construção civil?

luiz Roberto Gasparetto: A mão-de-obra qualificada 
é um dos três pilares que sustentam o crescimento 
da moderna construção civil, além de materiais 
certificados e projetos bem elaborados. Nesse sentido, 
o Senai vem buscando se organizar e atuar de forma 
proativa para a preparação da mão-de-obra, pensando 
a sua formação de maneira estruturada e apoiada  
no que existe de mais moderno e inovador na 
construção civil. Isso pode ser conseguido por 
meio de parcerias com empresas ou entidades 
de representação dos fabricantes de materiais e 
equipamentos para a construção civil. 

Considerando a exigência cada vez maior do 
mercado em relação à qualidade das construções, 
o cenário esperado é de muita cobrança quanto 
ao respeito às normas e aos critérios de qualidade 
estabelecidos para materiais e serviços de construção. 
Com isso, a cobrança maior deverá recair na gestão de 
obras, que, por sua vez, exigirá maior qualidade dos 
serviços praticados pelos profissionais que trabalham 
na construção civil.

Assim, se estes profissionais 
quiserem se manter nas frentes 
de trabalho e prestar um bom 

serviço, terão que se preocupar com 
a sua qualificação, aumentando suas 

competências na aplicação de novos 
materiais, no controle dos processos 
internos e na garantia da qualidade 
do que fazem na obra. 

Cláudio Elias Conz, presidente da 
Anamaco – Associação Nacional 
dos Comerciantes de Material  
de Construção

Jornal do Pedreiro: Como os 
comerciantes de material de 

construção estão se preparando para a expectativa de 
crescimento a partir de 2010?

Cláudio Conz: As nossas expectativas são as melhores 
possíveis. Fecharemos 2009 com um crescimento 
de 6,5% sobre 2008, quando tivemos recorde de 
faturamento. Para 2010, esperamos um crescimento 
nesta faixa (de 6% a 8%). É importante ressaltar que 
o ano que vem terá uma série de projetos, o próprio 
Minha Casa, Minha Vida e já o início das obras para 
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Tudo 
isso vai movimentar o nosso setor e vai demandar 
investimentos, sobretudo de logística e capacitação de 
mão-de-obra (um ponto a reforçar). 

A Anamaco mantém parcerias com instituições 
bancárias para viabilizar o 
financiamento de materiais de 
construção e para que as lojas 
possam investir também em sua 
infraestrutura. A nossa expectativa  
é a de que, com a prorrogação do 
IPI, nosso setor continue vendendo 
mais materiais de construção  
e que as linhas de crédito tragam 
mais oxigênio para a nossa  
cadeia produtiva.
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EsPECIal 2010

Segundo a Anamaco, no Brasil 77% do 
material de construção são vendidos para 
autoconstrução ou reforma, e os restantes 
23%, para o governo ou para construtoras. 
Portanto, além das grandes obras também 
são boas as perspectivas para quem  
trabalha por conta própria e atende o 
mercado das pequenas obras.

A pira olímpica vai chegar ao Brasil dentro de seis anos, por isso, o país 
precisa correr para preparar a estrutura da sua primeira Olimpíada em 2016 

e mais acessíveis com o uso correto de produtos, com 
segurança e boas técnicas de construção.

Um pedreiro que produz mais, no mesmo tempo,  
sai ganhando. Quem entrega o serviço com mais 
qualidade e prazo menor está melhorando a 
produtividade nas obras.

Da parte da Votorantim Cimentos, fizemos e 
continuamos fazendo a lição de casa. Investimos 
na produção, aumentando a oferta de produtos. 
Inauguramos nove fábricas entre 2008 e 2009, vamos 
abrir mais uma em 2010 e duas em 2011.

Por isso, garantimos que não vai faltar produtos  
para quem quiser construir ou reformar, em qualquer 
lugar do Brasil.

Marcelo Chamma,  
diretor Comercial  
da Votorantim Cimentos

Jornal do Pedreiro: Qual a 
expectativa da Votorantim Cimentos 
para 2010?

Marcelo Chamma: A Votorantim Cimentos 
está otimista. Há uma tendência que está se realizando 
de que a crise econômica será mais leve entre nós. No 
Brasil, as camadas de baixa renda puderam se manter 
com recursos como o Bolsa Família e a geração de 
emprego está se recuperando.

Quando há emprego, há confiança. E o crédito 
também continuou irrigando a economia, facilitando 
as vendas. Com a sociedade confiante e a facilidade 
de financiamento nas compras de material de 
construção, tivemos um impacto menor do que em 
outros países.

No mercado da autoconstrução, tanto de baixo 
como de alto padrão, esperamos que o cenário 
continue a melhorar, como vem acontecendo. 

No mercado das construções não residenciais, 
que envolve infraestrutura, como portos, estradas 
e habitação popular, também há boas perspectivas. 
No Brasil inteiro, há um movimento de aumento da 
metragem construída e isso significa que os pedreiros 
vivem um momento muito positivo.

Mas quero deixar um recado aos profissionais da 
construção, porque o momento é também propício para 
que eles busquem o conhecimento e a qualificação para 
elevar a produtividade nas obras.

Produtividade não quer dizer trabalhar mais com custo 
menor, mas tornar os empreendimentos mais baratos 
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Canal abERto 

Bom pedreiro é aquele que tem facilidade de entender e 
colocar em prática a informação que passamos sobre o 

projeto ou a explicação de um determinado serviço”, comenta 
Elza Marques França, técnica em edificação de São José do 
Rio Preto, SP, com mais de 25 anos de profissão. 

Segundo Elza, outras características do bom pedreiro são manter o canteiro 
organizado e limpo, planejar o serviço, pensar bem em quantas pessoas precisará 
para tocar a obra e saber definir a quantidade de material a ser utilizado em cada 
etapa, além de não trabalhar com dúvidas. 

Bom pedreiro, na avaliação de Elza, é também aquele que “cumpre à risca 
o prazo e o preço dado em orçamento”, pois atrasos e pedidos de reajustes, 
segundo ela, comprometem a imagem de seriedade do profissional. O Gerente 
Geral da construtora JB Andrade, de Recife, PE, Célio neiva, também pensa 
assim. Para ele, o bom profissional tem uma série de “qualidades”, como 
responsabilidade, organização, asseio, agilidade no cumprimento das tarefas 
diárias. “Também é importante não desperdiçar material e realizar o serviço com 
o melhor acabamento possível”, diz. 

Janaína lima, publicitária de São Paulo, está reformando e como não entende 
nada de obra, chamou o pedreiro-eletricista, Isaque Carlos, que já atende a família 
dela há tempos. “A gente confia nele”, diz. Além de confiança, na opinião dela, o 
profissional precisa ser “transparente” nas informações sobre a obra e orientações 
ao cliente a respeito dos procedimentos necessários, além de “saber fazer um bom 
trabalho”. O Isaque, segundo Janaína, tem essas características.

Entregar o serviço com qualidade, 
no prazo acertado e dentro do 
orçamento, sem desperdício de material, 
são algumas características valorizadas 
pelos clientes.

Se o seu objetivo é conquistar e manter os clientes satisfeitos, você precisa ter certeza que isto está 
acontecendo. E a melhor forma é perguntando ao próprio cliente. Faça uma lista de alguns pontos 
importantes e converse com o cliente. A opinião dele é muito importante para você melhorar cada 
vez mais o atendimento. 

Pergunte se ele está satisfeito com:

Saiba ouvir o cliente

Um profissional que ganha respeito é aquele 

que melhor atende as expectativas de quem 

o contrata. Para saber se você está nessa 

condição, faça um exame dos seus pontos 

fortes e fracos. Procure responder com 

sinceridade estas perguntas:

1.  O prazo da obra foi cumprido conforme 

eu havia previsto? 

2.  Eu consegui usar o material solicitado, 

sem desperdício?

3.  Houve necessidade de fazer pedidos de 

compras do mesmo material, dando mais 

trabalho e despesas ao cliente?

4.  A obra se manteve organizada durante 

o serviço, com cada coisa (ferramenta, 

material etc) no seu lugar?

5.  O cliente demonstrou satisfação ao longo 

da obra e no seu término?

6.  Houve momentos de tensão no 

relacionamento com ajudantes por  

algum motivo?

7.  Meu preço pode ser considerado justo 

pela qualidade do trabalho que ofereci?

8.  O cliente tem bons motivos para me 

chamar novamente ou me indicar para 

seus amigos?

O bom pedreiro  
na visão 

do cliente

Faça sua própria avaliação

 prazo de entrega
 qualidade do serviço

 preço
 organização do canteiro

 atendimento
 serventes

Ouça com atenção e aceite as críticas com naturalidade. Muitas vezes elas são até mais importantes 
que os elogios. No final, se necessário, justifique um ou outro ponto e agradeça pela oportunidade 
de trabalhar para ele. 



DE bEM CoM a VIDa

Cuidar do lixo para viver 
num ambiente saudável

Como usar bem a máscara:
A qualidade de vida de uma 
cidade, de um bairro ou da 
nossa vizinhança depende, 
muitas vezes, apenas do 
comportamento de cada um 
em relação ao lixo.
O lixo pode provocar 
poluição, doenças e 
enchentes, mas não precisa 
ser assim, desde que se 
tomem certos cuidados. 
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O destino de tudo o que é descartado 
após o consumo, como embalagens 

e restos de comida é coisa séria. Dentro 
de casa, em geral, queremos distância 
do lixo, por isso, tratamos de colocá-lo 
para fora, para não provocar mau cheiro 
e contaminar o ambiente.

Mas ainda tem muita gente que 
nem no ambiente doméstico faz o 

Organização das Nações Unidas 
(ONU), quase metade da população 
mundial não tem coleta de lixo, o que 
provoca 900 milhões de registros de 
doenças e 2 milhões de mortes de 
crianças por ano. 

O lixo que provoca poluição
Os lixões emitem um temível 

poluente (gás metano) na atmosfera e 
soltam um líquido escuro (chorume), 
formado com a água das chuvas, que 
penetra na terra, contaminando o 
solo, a água subterrânea, córregos, 
rios e até os mares. 

O lixo que provoca enchentes
Toco de cigarro, saco plástico, 

garrafa pet, carteira de cigarro, saco 
de salgadinho, papel e outros objetos 
jogados nas ruas têm um destino certo 
quando vêm as chuvas. Eles vão parar 
nos córregos e rios ou vão entupir 
os bueiros e com isso aumentar as 
enchentes que causam prejuízos 
materiais, surtos de doenças e  
até mortes. 

Quem cuida sai ganhando
Para muita gente, porém, o lixo 

pode ser até uma boa fonte de 
recurso, pois os materiais reciclados e 
vendidos geram renda. 

Mas, mesmo quem não vive da 
reciclagem e cuida do lixo sempre sai 
ganhando, porque protege o próprio 
meio em que vive. Afinal, lixo jogado 
na rua, acaba causando transtornos 
na vida das pessoas, matando os 
rios e envenenando a água de que 
precisamos para viver. 

necessário para evitar que o lixo se 
transforme em foco de doenças e risco 
para a saúde pública. Outros acham 
que basta colocar na rua e pronto, a 
limpeza pública se encarrega, ou os 
vizinhos é que se virem com o entulho.

Cuidar do lixo é questão de 
cidadania. E de responsabilidade de 
cada um com a própria vida, com 
a saúde dos filhos, das pessoas da 
comunidade e do ambiente em  
que se vive.

O lixo que provoca doenças 
Os lixões são moradas de ratos, 

baratas, escorpiões, mosquitos e outros 
insetos transmissores de doenças 
como dengue e leptospirose, além de 
alergias, infecções intestinais e outros 
problemas. Quem mais sofre com isso 
são as comunidades sem serviço de 
coleta, pois o lixo acaba sendo jogado 
em barrancos, terrenos baldios e 
córregos, provocando doenças e mau 
cheiro perto de suas casas. As crianças 
são as maiores vítimas. Segundo a 
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Como podemos contribuir 
para reduzir o lixo?

1) Reduzir
Calcula-se que 40% de tudo aquilo 

que compramos é descartado. São 
embalagens, sacos plásticos, bandejas 
de isopor, papelão, papel e outros, 
que vão parar nos lixões. 

Dica: quando for ao supermercado 
leve sua própria sacola, para evitar 
o uso dos sacos plásticos, que 
representam um grande problema 
de poluição. Evite comprar produtos 
embalados com bandejas de isopor. 

2) Reaproveitar
Muito do que é jogado fora pode 

ser usado para outros fins. Antes de 

descartar, pense em reaproveitar ou 
doar. O que não serve para você pode 
servir para outros.

3) Reciclar
Cerca de 40% de todo material 

destinado ao lixo pode ser recuperado 
como matéria-prima para fabricar 
novos produtos. 

Dica: somente 7% das residências 
brasileiras são atendidas por  
serviços de coleta seletiva, mas há 
outros meios de encaminhar materiais 
para reciclagem, como os postos  
fixos de recolhimento e os catadores, 
com suas carrocinhas. Eles ganham 
a vida vendendo os materiais que 
recolhem e com isso contribuem  
para diminuir o acúmulo de lixo. 

Para onde vai o 
nosso lixo?
Cada brasileiro gera, em 
média, quase 1 kg de lixo 
por dia. Calcula-se que toda 
a população produza mais 
de 240 mil toneladas de lixo 
diariamente. Para onde vai  
e o que fazer com essa 
montanha de rejeitos?  
A resposta é péssima. Segundo 
o IBGE – Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 76% 
do material vai para lixões 
a céu aberto, beira de rios e 
áreas alagáveis, 13% para 
aterros controlados, 10% para 
aterros sanitários e somente 
1% é reciclado. 

Bueiros

Córregos

Margens de rios

Terrenos baldios

Classificação do lixo

Reciclável – jornal, caixas e 
embalagens de papel, revistas, 
papelão, papéis, embalagens 
de ovos, garrafas, tampinhas, 
latas, todos os tipos de plástico 
e de vidros, etc. O óleo usado na 
cozinha é utilizado para produzir 
combustível e para fazer sabão.  
Um litro de óleo de cozinha 
despejado no ralo contamina  
1 milhão de litros de água.

Não Reciclável – restos de 
comida, embalagens sujas, fralda 
descartável, papel higiênico, 
guardanapo, papel celofane, papel 
carbono, papel amanteigado e 
parafinado, filtro de veículos, 
estopa, fita crepe, papel de 
etiquetas, etc.

Tóxico – pilhas, baterias, 
embalagens de inseticidas e 
remédios vencidos, tintas e 
solventes, tonners, lâmpadas 
comuns e fluorescentes.

Importante:  
o material seco deve ser separado de todo 
o resto. As embalagens devem ser lavadas 
para retirar todo tipo de resíduo. 
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O primeiro passo para ser respeitado 
como profissional de primeira 

é ter competência técnica, ou seja, 
saber fazer e fazer bem-feito. Isso 
é importante para ser lembrado e 
indicado de um cliente para outro. 

Você já deve ter ouvido falar que 
a propaganda é a alma do negócio. 
Se você presta bons serviços, então 
precisa saber comunicar isso. É hora 
de saber o que significa ter uma 
boa propaganda, isto é, como se 
colocar no mercado e buscar novas 
oportunidades de trabalho.

Há diversas formas de o pedreiro 
divulgar seus serviços, como 
mostramos nesta página. O objetivo da 
divulgação é estar na lembrança dos 
clientes quando eles precisarem de um 
serviço com o qual você trabalha.

Na Espanha, por exemplo, é comum 
os profissionais afixarem cartazes em 

lugares públicos com cartões que 
podem ser picotados. Assim, os 

clientes podem levar os cartões 
que trazem informação 

sobre os contatos e 
os serviços que os 

pedreiros oferecem.
Confira outras 

ideias que podem 
ser úteis na hora de 
vender o seu peixe.

Cartão  
de visita
É importante ter 

sempre à mão um cartão 
de visita com seu nome, 

profissão e contatos (telefones, 
site, e-mail) para se apresentar ao 

potencial cliente, fornecedor ou 
parceiro. Sugestão: na frente pode-se 
escrever apenas “pedreiro” se for essa 
a sua  
profissão. No verso, você pode  
colocar algumas das suas 
especialidades: “construção 
geral”, “assentamento de pisos e 
revestimentos diversos”, etc...  
É importante não esquecer de  
colocar o número do telefone fixo 
ou do celular. Existem cartões de 
preços variados, dos mais caros aos 
mais baratos. Mas é possível imprimir 
modelos mais simples ou mesmo 
fazer em casa, se tiver computador 
e impressora. Você pode procurar as 
chamadas “gráficas rápidas”  
para conhecer modelos e custos.

Internet
Com 62 milhões de usuários 

no Brasil, a Internet é o meio de 
comunicação que mais cresce no 
País. É uma fonte importante de 
pesquisa para quem procura produtos 
e serviços. Para o pedreiro, pode ser 
uma oportunidade de divulgar fotos de 
obras realizadas, junto com o telefone 
e o e-mail para contato de clientes.

Aliás, ter um e-mail facilita muito 
a comunicação hoje em dia. Procure 
saber como fazer para criar um e-mail 
e usar o computador para mandar e 
receber mensagens. 

Para criar um site, o ideal é 
procurar um jovem que possa  
ajudá-lo a montar o seu. Há também 
provedores de acesso à internet que 
oferecem ferramentas simples para o 
próprio usuário fazer seu site.

o seu “peixe”
Os consumidores 
em potencial só se 
transformam em 
clientes de verdade 
depois que conhecem 
o que o bom 
profissional tem a 
oferecer. Você sabe o 
que é fazer uma boa 
propaganda?

Dicas para vender 
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o seu “peixe”

É importante manter bons relacionamentos
É importante manter contato com zeladores, engenheiros, arquitetos, donos  
de lojas de material de construção e ex-clientes. Eles podem precisar dos seus 
serviços e poderão indicá-lo para outros clientes. 
É fazendo bons relacionamentos que você poderá distribuir seus cartões ou 
panfletos em lugares de grande circulação de potenciais clientes, como é o caso 
de portarias de condomínios (converse com o zelador e o síndico do prédio) ou 
donos de lojas de material de construção. É comum os moradores dos prédios ou 
os clientes das lojas pedirem indicação de pedreiros. Mas atenção: ninguém gosta 
de indicar um desconhecido. “Não indico quem não conheço”, diz, por exemplo, 
o dono da loja Ferragens Anhanguera, de São Paulo, Paulo Sérgio de Abreu. Daí a 
importância de manter bons relacionamentos e usar essa rede para aumentar o seu 
potencial de indicações para novos trabalhos.

Pense nisso!

Vale a pena investir em 

divulgação? Gasto é compra 

sem retorno. Investimento é 

aplicar em algo que dê retorno 

igual ou maior do que o valor 

investido. Não é preciso fazer 

tudo de uma vez só. Comece 

pelo cartão de visitas, depois 

pense no panfleto ou no site. 

Adesivos: é como um 
panfleto, só que pode ser 
colado no vidro ou na 
lataria do seu carro, por 
exemplo e ser uma forma 
ambulante de divulgação.Imã de geladeira:  

tem a vantagem de 
estar sempre visível na 
casa do cliente. 

Panfleto: pode ser feito de 
diversos tamanhos e cores. 
É uma peça importante na 
divulgação para grande público, 
nas caixinhas de correio, 
condomínios, pára-brisas de 
carros e embaixo das portas.

Cartaz: é uma peça que atrai 
o olhar e prende a atenção. Serve 

para comunicar com rapidez 
uma mensagem, no caso, as 

especialidades do pedreiro e seus 
contatos. Há duas maneiras de se 

criar um cartaz: de forma artesanal, 
com cartolina, pincel e cola; de forma 

digital, com impressão em gráfica. Uma boa 
dica é fazer parcerias com donos de lojas 

de material de construção, onde você pode 
deixar seus cartões ou cartazes para colocar 

em quadro de avisos.

Outros meios de divulgação 

Jornais e rádios: são considerados meios de comunicação 
de massa por serem dirigidos ao grande público, dependendo da 

circulação e do alcance. Se você mora em uma 
cidade pequena, o jornal local pode ser  

uma boa alternativa.

P Po d
L co ood
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2.  qual a figura que se forma 
ao juntar as quatro peças  
do quebra-cabeça?

Cimento forte para qualquer serviço

12

Resposta

3. quantos presentes estão faltando ao segundo Papai noel? 

1.  quantas casas gêmeas existem neste desenho 

O CP II-Z-32 RS (Cimento Portland Composto com Pozolana Resistente a Sulfatos) é um cimento tipo 

fusquinha. Não tem frescura e enfrenta qualquer terreno. Ele é indicado para estrutura de concreto em geral, seja 

concreto usinado ou compactado a rolo. Tanto faz fundações, estacas, galerias subterrâneas ou pisos industriais. 

E deixa vir o sal e o ácido dos sulfatos. Com o CP II-Z-32 RS não tem vez. O danado é como servente ponta 

firme: não tem medo do serviço. Encara esgoto, água do mar e qualquer outro ambiente agressivo. Mas não 

se esqueça: para alcançar o máximo de produtividade, todo cimento deve ser utilizado de forma correta, tendo 

cuidado com a dosagem do traço (quantidade de materiais colocados para fazer a massa) e atenção especial 

com o volume de água, que se for em excesso compromete a qualidade do cimento.

4.  Descubra em que casas foram 
usados gelo e barro.

Resposta

–  o gelo é o material usado na casa 3, conhecida como 

iglu e que era comum no pólo norte. 

–  o barro é o material usado na casa 4, construída 

com adobe, técnica de construção natural, usada no 

México e por muitos povos.

Resposta

quatro

Resposta

três


