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A Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC

 Instituição com 63 anos de existência. É sediada em Brasília e congrega 92 sindicatos e associações

patronais do setor da construção, das 27 unidades da Federação;

 Corresponde a quase 14 mil empresas;

 Representa politicamente o setor e promove a integração da cadeia produtiva da construção;

 Atua por meio das Comissões Técnicas (09):

 Comissão de Obras Industriais e Corporativas (COIC);

 Comissão do Meio Ambiente (CMA);

 Comissão de Responsabilidade Social (CRS);
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A Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC

 Atua por meio das Comissões Técnicas (09):

 Comissão de Infraestrutura (COINFRA);

 Comissão de Política de Relações Trabalhistas (CPRT);

 Comissão da Indústria Imobiliária (CII);

 Comissão de Habitação de Interesse Social (CHIS);

 Comissão de Materiais, Equipamentos, Serviços, Tecnologia, Qualidade e Produtividade

(COMAT);

 Conselho Jurídico (CONJUR).
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Comissão de Obras Industriais e Corporativas – COIC

 Sediada na CBIC, congrega empresas do segmento de engenharia, construção e montagem com
foco nas atividades do setor de implantação de Projetos Industriais e Corporativos;

 Missão: elevar a maturidade das empresas que atuam no segmento e aumentar o nível de sucesso
na implantação de projetos.

 Porte do Mercado: o segmento de Obras Industriais e Corporativas responde por
aproximadamente 1/3 do PIB da Indústria da Construção, o que representa 85 bilhões de reais a
cada ano.
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Projetos da COIC

P1 – Guia de Gestão Compartilhada
 Aprimorar os projetos de obras industriais e corporativas por meio do uso da gestão compartilhada,

elaborando documento (Guia da Gestão Compartilhada) destacando os benefícios do seu uso para incentivar
e facilitar sua aplicabilidade;

P2 – Valorização da Engenharia
 Promover a discussão em prol da valorização da engenharia, buscando frear a “comoditização” da engenharia

que vem acontecendo nos últimos anos, acentuada com a crise que assola o país;

P3 – Debates e Soluções: perspectivas com foco em Fazer Mais com Menos
 Dialogar, discutir e debater as ações necessárias para mitigar os danos sofridos coma Pandemia do COVID-19.

Aprimorar o setor frente às dificuldades existentes e pensar a Retomada;
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O Comitê de Inteligência Estratégica – CIE

Objetivo principal
 Municiar a CBIC de informações para que ela desempenhe o seu papel de interlocutora com as empresas

contratantes e Órgãos do Governo nos temas do segmento;

Composição
 19 representantes de empresas associadas e parceiros de várias área de atuação, como empresas de

engenharia, consultoria e gerenciamento, manutenção, construção civil industrial, montagem industrial e
instituições;

Principais Bandeiras
 Interlocução com os clientes;
 Produtividade, Inovação e Competitividade;
 Gestão Compartilhada;
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Objetivos do Evento:
 Demostrar que uma boa engenharia, associada a uma boa Gestão pode fazer o sucesso de um

projeto;

 Sensibilizar os agentes quanto à melhoria no cenário da engenharia no país, evitando que
continue sendo vista como um custo, mas sim como setor de inteligência estratégica para as
empresas;

 Contribuir para a perenidade das empresas de engenharia (projetistas), construtoras,
montadoras eletromecânicas, entre outros entes do público-alvo, que historicamente possuem
um curto ciclo de vida.
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Ilso José de Oliveira


