
CPR – SP
Comitê Permanente Regional 
do Estado de São Paulo

09 NOVEMBRO DE 2021



Constituída em 2013 para representar e fortalecer o mercado

imobiliário contribuindo para o desenvolvimento sustentável do

país. A entidade tem o objetivo de aprimorar o mercado da

incorporação imobiliária, levar melhores produtos ao público,

ampliar o financiamento aos compradores de imóveis, buscar

aperfeiçoamento das relações de trabalho e a simplificação da

legislação, além do equilíbrio nas relações com o Governo,

empresários e consumidores.

Atualmente a ABRAINC POSSUI 57 INCORPORADORAS

ASSOCIADAS, com grande relevância na economia do Brasil e

atuação ativa na associação.

Princípios & Valores: responsabilidade socioambiental, ética,

integridade, saúde e segurança do trabalho, conformidade

técnica, fiscal, urbanística e defesa.

A ABRAINC



Presentes em 11 estados 
de 4 regiões do BRASIL
Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul.

57 ASSOCIADAS

REPRESENTATIVIDADE



NOSSAS ASSOCIADAS 



Governo 

Economistas

Entidades
(ABECIP, SECOVI, 
CBIC, Sinduscon,  
SECONCI)

BACEN 

Bancos Públicos 
(CAIXA e BB) e Privados

Parlamentares

Investidores 

Fornecedores 
da 

Cadeia da 
Construção 

A ABRAINC possui uma vasta rede de
relacionamento e interlocução com
diversas áreas para discutir, planejar
e colocar em prática projetos que
objetivam o desenvolvimento
econômico e sustentável do setor.

Ministérios

Startups

Imprensa 

Institutos de  
pesquisa 

ONG’s

PRINCIPAIS STAKEHOLDERS



✓ Importância do setor para retomada econômica (discussão

com governo)

✓ Segurança Jurídica (Distrato, Defesa da Alienação Fiduciária

e Patrimônio Afetação etc.)

✓ Segurança de Trabalho (Elaboração Protocolos Setoriais –

Coronavírus, Segurança nas obras)

✓ Acompanhamentos de Instruções Normativas do setor.

✓ FGTS: uso do funding para habitação

✓ Funding SBPE: regras direcionamento, discussão novos

produtos

✓ LIG: disseminação do produto como funding alternativo ao

setor

✓ Reforma Tributária e Reforma Administrativa

NOSSAS PRINCIPAIS ATIVIDADES



✓ Desburocratização

✓ Prefeitura - Licenciamento, Lei de Zoneamento etc.

✓ Plano Diretor de São Paulo 

✓ Acessibilidade 

✓ Questões Trabalhistas 

✓ Imagem do Setor

✓ Relacionamento com Cliente 

✓ IFRS 15

✓ Inovação 

✓ Meio ambiente e sustentabilidade 

NOSSAS PRINCIPAIS ATIVIDADES



01 0302

SEGURANÇA 
DO CANTEIRO 

DE OBRA

JUN 2018

Discute as 
regulamentações 
referentes à SST -

Saúde e Segurança do 
Trabalho, boas 

práticas, 
desburocratização, 

problemas e entraves.

JURÍDICO – legislação, jurisprudência (juros, condomínio, atraso de 

obra, corretagem) 

MÉDIO E ALTO PADRÃO – funding, licenciamento, plano diretor, 

burocracia

PCVA – funding, estudos e analises dos programas PCVA

TÉCNICO – assuntos de engenharia, problemas obra, suprimentos, 

normas ABNT

INOVAÇÃO – apresentar e discutir soluções inovadoras para o 

mercado da CC

RELACIONAMENTO CLIENTE – Reclame Aqui, administração de 

condomínio, mídias digitais

VENDAS – ferramentas, treinamentos, estratégias

MARKETING – pesquisas, webinars, troca de informações da área

JUN 2019

NOSSOS COMITÊS / GT



✓ Pesquisa monitoramento dos canteiros de obras

✓ Protocolo de reabertura dos estandes de vendas

✓ Cartilha ‘Trabalho Remoto Produtivo’

✓ Diretrizes para o combate e resposta a COVID-19

✓ Estudo de valorização do imóvel

✓ Produção de materiais audiovisuais com orientações

retomada das atividades imobiliárias com segurança e

saúde

✓ Campanha ‘Vem Morar’ com intuito de estimular as

vendas de imóveis

✓ Diálogo com bancos privados e públicos para melhorias

no financiamento

✓ Projeto piloto ‘Contrato Digital’ junto a ARISP (cartórios)

GESTÃO DE CRISE FRENTE A 
COVID-19



Com frequência semanal desde 

março de 2020, passou a ser 

veiculada mensalmente a partir de 

setembro de 2021, em função da 

melhora nos indicadores.

PESQUISA COVID NOS CANTEIROS - OUT/21

¹ Casos ativos: são os pacientes atualmente com suspeita de doença,

infectados ou internados no período da pesquisa (semanal)

² Percentual em relação ao número de operários trabalhadores.

³ Locais das obras não iniciadas por atraso da legalização: Belo

Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ e Brasília/DF.

*Consideradas obras paradas por questões sanitárias.



PESQUISA COVID NOS CANTEIROS - OUT/21



PESQUISA COVID NOS CANTEIROS – Início MAR 20

✓ Trabalhadores com internação em 

hospitais: 18 casos - São Paulo/SP (12), 

Rio de Janeiro/RJ (3), Campinas/SP (1), 

Ribeirão Preto/SP (1) e Manaus/AM (1)

✓ Óbito de trabalhadores: 5 casos - São 

Paulo/SP (1), Barueri/SP (1), Manaus/AM 

(1), Rio de Janeiro/RJ (1) e São Luís/MA (1)



Ações junto às incorporadoras para combate e resposta à COVID-19 nos canteiros desde março de 

2020, início da pandemia. 



Atuação para funcionamento dos canteiros e ampliação das medidas de segurança contra a 

COVID-19 em 2020. Garantia de segurança aos trabalhadores e continuidade das obras. 



Atuação para funcionamento dos canteiros e ampliação das medidas de segurança contra a 

COVID-19 em 2020. Garantia de segurança aos trabalhadores e continuidade das obras. 



Propostas entregues aos órgãos responsáveis para reabertura dos stands de vendas. Assinatura de 

protocolo de compromisso para reabertura dos stands em 2020.



Ação da associada ABRAINC, Canopus, em maio de 2021, para conscientização das medidas e 

aparelhos de proteção para prevenção contra a segunda onda de COVID-19



Ação da associada ABRAINC, MRV, em parceria com a prefeitura de Botucatu (SP), para vacinação  de 

todos os funcionários e apoios de obras, que moram na cidade e em cidades vizinhas, em Junho de 2021



• Lançada em ABR/21, a pesquisa Acidentes de Trabalho
nas Obras ABRAINC tem por objetivo criar um
comparativo de dados, dando visibilidade aos números
específicos do setor da Incorporação Imobiliária.

• Trata-se de uma ferramenta de gestão, que possibilitará
diferenciar os índices de sustentabilidade social de nossas
associadas em relação aos números globais da categoria,
gerando benefícios junto aos nossos colaboradores,
sindicatos e governo.

• Veiculada mensalmente

PESQUISA ACIDENTES DE TRABALHO 
NAS OBRAS



7ª PESQUISA ACIDENTES DE TRABALHO NAS OBRAS

✓ Alto investimento em equipamentos de segurança para os trabalhadores

✓ Alta carga horária de treinamento para os trabalhadores

30 respondentes 



✓ Em relação aos acidentes por parte do 

corpo, a frequência por trabalhador é 

muito baixa

TODAS AS PARTES < 0,1%

7ª PESQUISA ACIDENTES DE TRABALHO NAS OBRAS

✓ Indicadores de segurança mostram bons resultados no 

canteiros de obras, onde todos foram considerados muito 

bons.



Ações da ABRAINC para promoção de práticas e monitoramento da Saúde e Segurança do Trabalho

• A pesquisa é enviada aos integrantes
do GT Segurança no Canteiro de Obras
e aos Diretores Técnicos das
associadas ABRAINC, sempre na
terceira semana do mês



✓ Apresentação de boas práticas das

Associadas

✓ Visitas às obras com foco em Saúde e

Segurança do Trabalho

✓ Analise e alterações das diversas NR’s

✓ Apresentação de Gestão Comportamental

✓ Curso E-Social

✓ Ergonomia focada na SST

✓ O que muda com o novo PGR

PARTICIPAÇÕES

ArcelorMittal

Autodoc

Perame

JOG Andaimes

GT SEGURANÇA DO CANTEIRO DE OBRAS            
NOSSAS REUNIÕES

CONVIDADOS

André Bassili – Seconci SP

Luiz Chiummo – Fiesp

Gianfranco Pampalon – Seconci SP

Andreia Kaucher – Seconci MG



Visita ao canteiro de obras da MRV em novembro de 2018



Visita à obra PIN HOME DESIGN, da Tegra Construtora, em maio de 2019



Ações da ABRAINC para promoção de práticas e monitoramento da Saúde e Segurança do Trabalho

Gestão Comportamental



A ABRAINC sempre presente em resoluções para melhoria das condições para o meio ambiente de 

trabalho. Evento de lançamento da Modernização das NRs em Brasília (DF), julho 2019



A ABRAINC sempre presente em resoluções para melhoria das condições para o meio ambiente de 

trabalho. Lançamento da NR-18 em fevereiro de 2020. 



Momentos de descompressão e ginastica laboral também fazem parte do SST. Ações realizadas na 

pela Tegra Incorporadora. 



Evento da Even Incorporadora em agosto de 2021, “Cuide do seu bem mais precioso: a VIDA”, para 

falar sobre segurança, saúde e a continuidade de ações voltadas ao combate da COVID-19. 

Atingiram acima de 95% de vacinados e bons resultados dos indicadores de SST. 



Ações com a temática ‘Outubro Rosa’ da Construtora Tenda, realizadas com engenheiras, técnicas 

e mulheres da ponta em outubro de 2021. Conscientização sobre a prevenção do câncer de mama.



APRESENTAÇÕES



APRESENTAÇÕES



A ABRAINC sempre atenta às mudanças das resoluções, debate mudanças das NRs, em especial a 

NR-18, que engloba as Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção. 



INSCRIÇÕES ENCERRADAS EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

A ABRAINC e o Comitê de Produtividade Do Mesmo Lado lançaram a 2ª Edição do Prêmio
Produtividade, com o objetivo de reconhecer os esforços e ampliar a visibilidade de
empresas que se destacam no aproveitamento de seu potencial, aumentando a produção
e a competitividade.

https://produtividadedomesmolado.com.br/

PRÊMIO PRODUTIVIDADE DO MESMO LADO

22 CASES INSCRITOS

https://produtividadedomesmolado.com.br/


COMUNICAÇÃO & MARKETING 
Estamos presentes nos principais canais de comunicação digital: site, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e Flickr.

PRESENÇA DIGITAL



OBRIGADA

www.abrainc.org.br marcia@abrainc.org.br


