
              

 

  

 

Car 098/2015 - PR 
Brasília, 14 de abril de 2015. 
 
 
Ao Senhor 
H.E. Ban Ki-Moon 
Secretário-Geral - Nações Unidas 
Nova Iorque, NY - USA 
 
 
Prezado Secretário-Geral, 
 
Gostaria de confirmar que a CBIC – Câmara Brasileira da Indústria da Construção apoia os Dez Princípios do Pacto Global, 
relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio Ambiente e Combate à Corrupção. Com este 
compromisso, expressamos nossa intenção de apoiar e difundir tais princípios. Comprometemo-nos a empreender esforços 
para divulgar publicamente este compromisso junto aos nossos funcionários, parceiros, clientes e público em geral. 
 
A adesão da CBIC ao Pacto Global marca o compromisso da entidade, e da indústria da construção, com o 
estabelecimento de novos marcos de transparência, ética, responsabilidade social e sustentabilidade. 
 
A CBIC reúne 80 sindicatos e associações patronais do setor da construção, das 27 unidades da Federação. Representa 
politicamente o setor da Indústria da Construção e do Mercado Imobiliário e promove a integração da cadeia produtiva da 
construção, em âmbito nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do país.  
 
Com esse papel, nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global da(s) maneira(s) seguinte(s):  

· Desenvolver iniciativas que evidenciem o comprometimento não somente da própria CBIC, mas também, e 

pincipalmente, de todas as organizações que representa. Com isso, objetivamos atrair novos participantes para o 

Pacto Global da ONU através de nossos esforços de divulgação e sensibilização; 

· Organizar eventos, workshops e treinamentos de aprendizagem e de diálogo para os seus associados sobre o 

Pacto Global da ONU e também sobre temas específicos relevantes para a sustentabilidade empresarial; 

· Contribuir com seus conhecimentos e sua experiência, assim como de seus associados, para grupos de trabalho 

do Pacto Global e iniciativas especiais; 

· Engajar os seus associados nos esforços de ação coletiva sobre questões relacionadas com o Pacto Global; 

· Manter relacionamento contínuo e colaborativo com o secretariado da Rede Brasileira do Pacto Global. 

 
Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global é a apresentação de uma Comunicação 
de Engajamento (COE), que descreve nossos esforços na implantação dos dez princípios.  
 
Apoiamos a prestação de contas e transparência das informações, e, portanto, comprometemo-nos a apresentar um 
relatório sobre o progresso após dois anos de adesão ao Pacto Global e, depois bienalmente, de acordo com a política do 
COE do Pacto Global. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
José Carlos Rodrigues Martins 
Presidente 
 


