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Empresas familiares, segundo estudos 
recentes, correspondem a cerca de 90% 
de todas as empresas brasileiras e são res-
ponsáveis por mais de 60% do PIB nacio-
nal. Ainda assim, manter o sucesso dessas 
estruturas é um grande desafio. 

A RDO Empreendimentos faz parte 
desse cenário no ramo da construção civil 
desde 15 de abril de 1983. Fundada pelo 
saudoso Osvaldo Deschamps, a construtora 
completa 35 anos de história, passando por 
três gerações de profissionais da família. 

Ao longo deste tempo, já são 58 obras 
entregues, com empreendimentos em 
localizações estratégicas na Grande Floria-
nópolis, totalizando 470.721,43m² de obra 
concluída. Com forte presença no conti-
nente, a empresa entrega neste ano três 
empreendimentos, sendo o Residencial 
Águas de Março, no Balneário do Estrei-
to, o Residencial Oceano, no Estreito e o 
Berlin Oficce, edifício comercial localizado 
em Campinas. Além destes, a construtora 
expande seus negócios pela primeira vez 
fora da Grande Florianópolis e lança, no 
centro de Itapema, o Le Premier Rèsiden-
ce no primeiro trimestre de 2018.  

“Possuímos uma história de credibili-
dade que foi construída ao longo dos anos 
e temos orgulho em manter os valores de 
nossa família. Desde o princípio, focamos 
nossas ações no comprometimento com 
os clientes, fazendo questão de manter 
tradição e inovação caminhando lado a 
lado. Hoje já há representantes da terceira 
geração da família atuando em diferentes 
funções na RDO Empreendimentos, e isso 
nos orgulha muito”, conta o engenheiro 
Roberto Deschamps, diretor presidente. 

Mantendo o perfil de empresa fami-
liar, o diretor destaca a troca de expe-
riências entre as gerações, que possi-
bilita, não apenas a manutenção, mas 
também a ampliação da excelência 
conquistada obra a obra. “Isso é inovar, 
e graças à inovação vamos descobrin-
do novidades que resultam em novos 
projetos. Estamos sempre em busca de 
novas tecnologias, de fazer diferente em 
cada obra, dedicando sempre muita 
atenção aos acabamentos e tendências. 
Com isso, buscamos sempre ser referên-
cia, tanto em nossas obras quanto nas 
regiões em que atuamos”, diz.
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Tradição
Segundo Roberto Deschamps, neste ano 

de comemoração a empresa vai focar em re-
forçar os valores que se renovam e fortalecem 
com a presença da terceira geração na RDO, 
compartilhando posições decisórias, sem se 
afastar da tradição da marca. “A RDO nasceu 
a partir de uma família e segue realizando 
sonhos de muitas outras famílias. Neste mo-
mento de comemoração, nossa proposta é 
deixar claro que mesmo com a evolução e o 
crescimento registrados, a empresa se man-
tém fiel em seus valores e princípios e parte 
para suas novas conquistas mantendo em 
sua essência o respeito, o carinho e o com-
prometimento, características fundamentais 
nos bons relacionamentos”, conta. 

Os bons resultados alcançados pela em-
presa, principalmente nesses anos em que o 
setor imobiliário passou por um momento de 
dificuldade, podem ser creditados às práticas 
responsáveis, como a utilização de recursos 
próprios e atenta observação dos fluxos de cai-
xa em cada um dos seus empreendimentos, 
além da avaliação criteriosa de todos os deta-
lhes em cada novo projeto, e à íntegra equipe 
de profissionais que incorpora com excelência 
as premissas seguidas pela empresa. Sendo as-

sim, a RDO consegue manter um 
ciclo constante de projetos, 

lançamentos, cons-
truções e en-

tregas. 

Estamos sempre 
em busca de novas 
tecnologias, de 
fazer diferente 
em cada obra, 
dedicando sempre 
muita atenção aos 
acabamentos e 
tendências. Com 
isso, buscamos 
sempre ser 
referência, tanto 
em nossas obras 
quanto nas regiões 
em que atuamos.”

Roberto Deschamps,
diretor presidente.

Comemoração exalta a força 
dos valores de uma família
RDO Empreendimentos completa 35 anos de história
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Sinduscon completa 38 anos em 2018 e é a instância máxima de 
representação da construção civil na Grande florianópolis, valorizando 

a sustentabilidade e combatendo a informalidade

Sindicato: repreSentatividade 
e defeSa da legalidade

O SInduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) da Grande Flo-
rianópolis vai comemorar 38 anos em 2018. Fundada em 20 de novembro 
de 1980, a entidade conquistou espaço fundamental em diferentes níveis 
de participação institucional, como  os trabalhos relacionados ao Plano Di-
retor Participativo de Florianópolis, que tiveram início em2006. O sindicato 
representa o setor produtivo organizado, buscando a transparência, a lega-
lidade e a sustentabilidade. “Denunciamos a informalidade como nociva 
à cidade e à própria sociedade, destaca o presidente do Sinduscon, Helio 
Bairros. “As empresas associadas ao Sinduscon garantem legalidade, segu-
rança e qualidade aos produtos que oferecem ao mercado”, acrescenta He-
lio. “Além disso, com a construção civil formal e legal o poder público dispõe 
de inúmeras contrapartidas em melhorias urbanas’.

“Crescemos juntos com as cidades e assim nos tornamos mais fortes. 
Sabemos de nossa missão como entidade, que é defender os direitos dos 
empresários do setor. Contudo, buscamos mais que isso, lutamos por uma 
cidade mais sustentável, onde o desenvolvimento ordenado e a natureza 
coexistam em harmonia. 

“É meu desejo que o Sinduscon mantenha sua grande trajetória de lutas 
e vitórias e, por meio do associativismo, continue unindo o setor em prol 
de objetivos comuns, tanto da construção civil, quanto das cidades onde 
nossas construtoras estão presentes (são 22 na região metropolitana de 
Florianópolis). Estamos sempre empenhados em fazer valer nossa missão 
primordial, aquilo que nos orienta desde 1980, que é a representação efeti-
va das empresas, mas cumprindo também o propósito de contribuir com 
o desenvolvimento urbano mediante nossa participação institucional nos 
mais relevantes debates da Grande Florianópolis, como as discussões do 
Plano Diretor e o Conselho da Cidade de Florianópolis.
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Av. Rio branco, 1051 - Centro - Florianópolis - SC
Fone (48) 3251-7700

‘Estamos sempre empenhados em fazer valer nossa missão primor-
dial, aquilo que nos orienta desde 1980, que é a representação efetiva 
das empresas do setor, mas seguindo também o propósito de con-
tribuir com o desenvolvimento urbano mediante nossa participação 
institucional nos mais relevantes debates da Grande Florianópolis’,  
diz o presidente do Sinduscon, Helio Bairros. 

O sul da Ilha passa por um potencial mo-
mento de crescimento e melhorias de acesso 
à região. O local já é reconhecido pelas atrativas 
características naturais, com praias paradisíacas 
que formam o cenário rústico preservado pelos 
moradores mais tradicionais da ilha. Agora, os 
investimentos prometidos para mobilidade ur-
bana devem atrair ainda mais investidores. 

Para a prefeitura de Florianópolis, o sul é prio-
ridade para a realização de obras e duplicações 
de rodovias. No anuncio de investimentos da 
administração municipal, em parceria com o 
governo do Estado, a região receberá destaque 
em obras de importante estruturação. 

Com a construção já em andamento, a fina-
lização do último trecho de 2,6 quilômetros da 
via de acesso ao aeroporto e ao Sul da Ilha, no 
valor de R$ 108 milhões, está prevista para julho 
de 2019. A licitação já foi realizada e a ordem de 
serviço deve ser assinada em breve, para a obra 
ser iniciada dentro de dois a três meses. 

Além de ser um importante investimento 
para o acesso ao aeroporto internacional, que 
chega receber em média 10 mil passageiros 
por dia durante a temporada de verão na ilha, 
a obra deve também aliviar o fluxo de veículos 
da SC 405, que dá acesso ao sul da ilha. Para o 
prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro, “o trân-
sito de moradores da Tapera, Armação, Açores e 
outros bairros dali vai passar todo por essa nova 
rodovia. A população vai ser extremamente be-
neficiada com essa obra”. 
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revitalização do sul da ilha
Conjunto de obras que promete valorizar a região

TRânsiTo Do sul
Para diminuir ainda mais esses entron-

camentos, foi anunciada obra de duplica-
ção da Rodovia SC-405 entre o Rio Tavares 
e o Campeche, no valor de R$ 12 milhões.

Gean Loureiro afirma que este investi-
mento é pensando em retorno de longo 
prazo. “Ali é onde mais tranca o transito da 
região. A duplicação vai facilitar considera-
velmente e, quando for concluída a obra 
do elevado, prevista para o final deste ano, 
os problemas de mobilidade daquele local 
estão praticamente solucionados”, prevê. 

O prefeito ainda ressalta que esses 
investimentos serão indispensáveis para 
a valorização da região, que sofre com a 
falta de infraestrutura. “Acontece até um 
processo de desvalorização hoje, mas o 
objetivo é atrair empreendedores para 
revitalizar o sul da ilha”, afirmou. No pa-

cote de obras, outros investimentos que 
incluem a pavimentação de 60 ruas estão 
previstos para a pasta.

iluminação públiCa
Os investimentos da prefeitura tam-

bém compreendem a substituição para 
iluminação de alto rendimento na re-
gião. A Avenida Pequeno Príncipe, prin-
cipal via do sul da Ilha, no Campeche, 
terá todas as luminárias substituídas por 
tecnologia LED. 

Com qualidade de iluminação superior, 
mais eficientes, econômicas e duradouras, 
as novas luminárias podem representar 
uma redução em até 50% do consumo. 
Já a vida útil maior, de até 100 mil horas, 
permite que o gasto em manutenção 
também seja reduzido. Com isso, recursos 
importantes são poupados.
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COSTA SUL URBANISMO.

GARANTIA DE ENTREGA

E QUALIDADE DE REALIZAÇÃO:

ESSE É O NOSSO TERRENO.
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SÃO JOSÉ TUBARÃO SÃO JOSÉ TUBARÃO GOVERNADOR
CELSO RAMOS.

EMPREENDIMENTOS:

CONHEÇA O NOVO EMPREENDIMENTO EM BIGUAÇU.

Fundada em 2010, a Costa Sul é uma empresa de urbanismo que busca elevar o 
conceito de morar bem em cada lançamento, com garantia de entrega no prazo 
e qualidade na realização. E para cumprir essa missão, conta com a solidez e 
credibilidade de pertencer ao Grupo Lumis, que há 30 anos atua no mercado, 
desenvolvendo empreendimentos que superam as expectativas de clientes.

COSTASULURBANISMO.COM.BR

(48) 99104 7672
ENTRE EM CONTATO PELO FONE:

OU ACESSE PARA SABER MAIS
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