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Agenda:
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◦ Abertura

◦ Projetos de 2020 (report e reflexões) 
ü Pesquisa Perfil de Pequenas e Médias Empresas do Setor
ü Desenvolvimento de Lideranças  (balanço CBIC Jovem )
ü Ética & Compliance em Tempos de Crise
ü Responsabilidade Social e Valorização do Trabalhador

◦ Plano de Trabalho 2021

◦ Assuntos Gerais & Encaminhamentos

CONDUÇÃO DA REUNIÃO: Ana Cláudia Gomes – Presidente da CRS / APOIO: Cláudia Rodrigues  – Gestora da CRS



1.
Abertura
Ana Cláudia Gomes– Presidente da CRS



2.
Projetos de 2020 
Report e reflexões das ações desenvolvidas
Ana Cláudia Gomes & Convidados



2.1
Pesquisa Perfil de Pequenas e 
Médias Empresas do Setor 
Ana Cláudia & representante da empresa de pesquisa



Pesquisa Perfil de Pequenas e Médias Empresas do Setor 

Objetivo:

ü Mapear o perfil e demandas das pequenas e médias empresas que
compõem o setor da construção (porte, atividade, maiores
necessidades pós-crise etc.) de forma a fundamentar iniciativas que
contribuam para o desenvolvimento e fortalecimento dessas
empresas e, consequentemente, possam garantir aos trabalhadores a
qualidade e a sustentabilidade dos empregos.
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Apresentação dos principais dados da pesquisa

◦ Representante da Brain
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2.2
Projeto Desenvolvimento de 
Lideranças 
Ana Cláudia & Membros do CBIC Jovem 



Desenvolvimento de Lideranças – CBIC Jovem

Objetivos:

ü Agregar novas competências ao desenvolvimento de jovens
(estudantes, empresários e executivos de áreas afins ao setor),
através de experiências, práticas e partilhas;

ü Contribuir para a formação de uma nova geração de líderes
empresariais capazes de aproveitar oportunidades e acompanhar
ou gerar tendências em benefício do futuro do setor, por meio de
uma gestão representativa eficaz e socialmente responsável.
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Balanço das atividades do Grupo CBIC Jovem

◦ Ana Cláudia & Membros do Grupo
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ENIC: Painel “ O papel das novas lideranças frente a inovação e a 
digitalização da Industria da Construção” 
Luiz Henrique Ceotto e Ricardo Basaglia
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2.3
Ética em Tempos de Crise
Ana Cláudia Gomes



Ética em Tempos de Crise

Objetivo:

ü Despertar a consciência sobre ética e Compliance e instrumentalizar
entidades, empresas e trabalhadores do setor com o intuito de proteger
e melhorar a imagem do setor frente a sociedade por meio da
sensibilização e/ou capacitação de representantes de entidades,
empresas e trabalhadores do setor acerca da importância deste tema
para o modelo de negócios, sustentabilidade e imagem do setor.
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Place your screenshot here

14

ü Primeira turma em
que foi cobrado um
valor pelo curso.

EAD de Ética e Compliance na Construção:
transformando valores em ações



ENIC: Painel “Ética em tempos de crise – sociedade e empresas 
pós-pandemia” 
Eliana Calmon e Lúcia Helena Galvão Maya
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Campanha Trabalhadores
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2.4
Responsabilidade Social & 
Valorização do Trabalhador
Ana Cláudia Gomes



Responsabilidade Social & 
Valorização do Trabalhador

Objetivo:

◦ Disseminar e promover lições aprendidas e boas práticas em
responsabilidade social desenvolvidas – em meio a pandemia – pelo
setor da construção, do mercado imobiliário e/ou de setores afins de
modo a impulsionar ações semelhantes.
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Principais ações

◦ Pesquisa e divulgação de boas práticas desenvolvidas durante a 
pandemia nos informativos e redes sociais da CBIC (mais de 
120);

◦ Realização de 1 evento nacional e de 4 eventos regionais 
apresentando práticas relevantes;

◦ Painéis no ENIC.
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ENIC: Painel “Construção & Pandemia: Nasce uma nova indústria”
Ana Julião, Romeu Deon Busarello e Luciano Bomfim
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ENIC: Painel “Responsabilidade Social Corporativa e seu impacto 
na abertura de Mercado, atração de capital e retenção de 
talentos.”  Liane Freire, Marco Gorinie Marcel Fukayama
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3.
Plano de Trabalho 2021
Projetos da CRS para o novo ciclo
Ana Cláudia Gomes – Presidente da CRS



Macro Temas
perpassam e serão trabalhados em todos os projetos

◦ Digitalização;

◦ Inclusão e diversidade;

◦ Valorização do trabalhador.
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Projetos 2021
Em análise pela CNI

◦ 1. Desenvolvimento de Lideranças (CBIC Jovem)

◦ 2. Dia Nacional da Construção – DNCS

◦ 3. Ética em Tempos de Crise

◦ 4. Valorização do trabalhador

◦ 5. Prêmio de Responsabilidade Social
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Desenvolvimento de Lideranças

◦ Jovens Dirigentes de entidades  + 

CBIC JOVEM: desenvolvimento de 

com o tema digitalização;

◦ Seleção / Desenvolvimento do grupo;

◦ Palestras/mentorias sobre inclusão e 

diversidade e outros temas 

relevantes.

Dia Nacional da 
Construção – DNCS
◦ Formato: híbrido;

◦ Homenagem aos 
trabalhadores do setor e 
seus familiares;

◦ Período provável de 
realização: outubro/2021.
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Ética  em Tempos 
de Crise

◦ Campanha voltada 
ao trabalhador;

◦ Atualização de 
materiais de autoria 
da CBIC sobre o tem;

◦ EAD;

◦ Atividades virtuais 
(reuniões, eventos 
etc).

Valorização do 
trabalhador

◦ Promoção de novas 
ações do setor durante 
pandemia;

◦ Chatbot da CRS (pauta
inicial: saúde do 
trabalhador);

◦ Responsabilidade 
social corporativa / 
ESG.

Prêmio de 
Responsabilidade 

Social
◦ Categoria especial: 

ações destaques da 
pandemia; 
(responsabilidade 
social, saúde);

◦ Festa de fim de ano 
(hibrida).
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5.
Assuntos Gerais & Encaminhamentos
Ana Cláudia Gomes – Presidente da CRS
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Obrigada!
Mais informações?
◦ Ana Cláudia Gomes - anaclaudia@pontescomunicacao.com
◦ Cláudia Rodrigues – social@cbic.org.br


