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Projeto: Ética e Compliance na Construção

 OBJETIVO: Despertar maior consciência em relação à
ética e ao compliance, para que esses conceitos sejam
fortalecidos na cultura das organizações do setor da
Construção e em toda a sua Cadeia de Valor.

• Prioridades:
•Disseminação de conceitos e fundamentos sobre
a ética, valores e princípios;

• O projeto é segmentado em 3 fases:

• ADVOCACY, ENGAJAMENTO E MATERIALIDADE. 

•Compartilhamento das boas práticas já existentes
para que possam ser reconhecidas e transferidas
como aprendizado a outras organizações;

•Promover o engajamento cada vez maior das
empresas do segmento à essa causa;
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Fase 1: Advocacy

 OBJETIVO: Conscientizar associados e seus stakeholders sobre
a importância da Gestão da Ética e Compliance em suas
organizações.

 Ações:

• Realização de evento de apresentação e lançamento do projeto Ética e Compliance na
Construção;

• Realização de uma Pesquisa com associados para identificação dos principais dilemas éticos
enfrentados na construção civil, levantamento de boas práticas éticas já existentes, e
captura de ideias para agregar valores aos comportamentos éticos do setor. Os resultados
serão incluídos no planejamento das atividades posteriores do projeto;

• Disseminação do Projeto em todas as organizações associadas;

• Distribuição de um manual orientativo (Blueprint) que incluirá uma contextualização ampla
do tema Ética e Compliance, e a descrição do projeto em suas três fases: Advocacy,
Engajamento e Materialidade;

• Formalização do compromisso de adesão da CBIC ao Pacto Global ONU;
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Fase 2: Engajamento
 OBJETIVO: Buscar a adesão das empresas associadas ao

programa e a disseminação da gestão da ética e de
programas de compliance aos colaboradores e stakeholders
dos associados.

 Ações:

• Suporte às iniciativas globais em andamento e que se relacionam estrategicamente com o
segmento: Guia de boas práticas – RICS/Pacto Global e Código de conduta internacional
para o setor – FIABCI – Mundial / SECOVI -SP

• Desenvolvimento de programas de capacitação (presencial ou e-learning) em Ética e
Compliance.

• Desenvolvimento de Oficinas de capacitação para signatários do Pacto Global.

• Atualização do Código de Conduta CBIC por um Grupo de Trabalho representativo.

• Realização de cerimônia/evento solene para adesão ao PACTO GLOBAL - ONU de um
número grande de empresas do setor. Dependendo da capacidade de engajamento à esse
compromisso simultâneo, poderemos avaliar a possibilidade de um convite ao Diretor
Executivo do Pacto Global das Nações Unidas (2016).
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Fase 3: Materialidade

 OBJETIVO: A Gestão da Ética e Compliance enraizados na
cultura das organizações associadas.

 Ações:
 Desenvolvimento do Guia de Compliance na Construção para implementação da

gestão da ética nas construtoras e empresas que atuam na cadeia da construção;

 Estudo de possíveis desdobramentos futuros: Adesão à outras iniciativas; Avaliar
lançamento de um Portal de Ética e Compliance na Construção Civil; Estudo para
institucionalização da iniciativa.

 Criação do Selo: “Ética na Construção Civil”;

 Definição de uma agenda de treinamentos que a CBIC poderá aplicar em todo o país:
Desenvolvimento de Código de Ética, Avaliação de Riscos, Diretrizes para um Programa
de Compliance, Compliance como Vantagem Competitiva, etc.

 Desenvolvimento de um banco de boas práticas do setor, um selo ético para o setor, o
reconhecimento público de empresas exemplo do segmento, realização de eventos
nacionais relevantes, etc.


