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Porto Velho - Empresas que investem estrategicamente em práticas sociais 

tornam-se instituições fortes no mercado e perante a sociedade, além de contar com um 

diferencial competitivo. Essa perspectiva organizacional foi aprofundada e debatida no 

II Ciclo de Seminários "Responsabilidade Social como Estratégia Empresarial", que 

aconteceu nesta quinta-feira, 28 de abril, na sede do Sindicato da Indústria da 

Construção Civil do Estado de Rondônia (Sinduscon/RO), com o apoio da Câmara 

Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), SESI Nacional, Fiero e Sinduscon/PVH. 

Segundo o professor João Paulo Vergueiro, da CBIC, que ministrou 

palestra Responsabilidade Social Corporativa, o objetivo do seminário é discutir o papel 

da empresa na sociedade e mostrar como as boas ações desenvolvidas na indústria da 

construção são ferramentas importantes para a tomada de decisões e para o sucesso de 

uma empresa. Ele defende que a empresa não tem apenas que gerar lucro e emprego, é 

fundamental atuar com responsabilidade social. 

“É preciso que o empresário, a comunidade local, os sindicatos representantes da 

categoria estejam engajados em fazer as empresas mais socialmente responsáveis. Uma 

palestra de duas horas não resolve sozinha a situação e nem muda a realidade, por isso é 



fundamental que os sindicatos, empresários, a CBIC deem continuidade ao debate e faça 

de fato mudar a realidade, a forma de pensar, para que a empresa efetivamente tenha 

papel social”, afirmou Vergueiro. 

O presidente em exercício do Sistema Fiero, Osvaldo Rosalino parabenizou o 

Sinduscon pela iniciativa e destacou que as empresas são feitas de pessoas e elas 

precisam ser valorizadas. Citou a presença dos jovens alunos do SENAI na plateia e a 

participação de representantes da Construção Civil, que ele mencionou como 

fundamental para o sucesso do evento. 

Por meio do Ciclo de palestras, os empresários aprendem como desenvolver 

boas práticas sociais. A afirmação é do presidente do Sinduscon/RO e vice-presidente 

de Infraestrutura do Sistema Fiero, Emerson Fidel. “Este seminário vem com o intuito 

de despertar junto às empresas a importância da responsabilidade social empresarial. 

Daqui para frente este vai ser um diferencial para as empresas. Muitas vezes os 

empresários argumentam que esta obrigação do governo, mas é essencial a participação 

do setor produtivo. Nossa preocupação maior referente à Construção Civil é a saúde e a 

segurança dos trabalhadores”, comentou. 

O Sindicato também convidou alunos do SENAI e do SESI.  O diretor da 

unidade SENAI CEET Construção Civil, Hermano Carvalho informou que trouxe 30 

alunos do curso técnico em edificações. “Como somos formadores educacionais achei 

primordial trazer nosso estudantes para este contato com a realidade do mercado de 

trabalho, e tenham em mente esta ideia de sustentabilidade e conheçam a importância da 

responsabilidade social perante setor empresarial”. Além do diretor e dos alunos, 

marcaram presença a articuladora de negócios Andreia Lourenço, o coordenador técnico 

Francisco Humberto Ferreira de Oliveira e a professora Milene. A supervisora de 

Cultura Lidiane Bandeira, representou o SESI. 

Para o presidente em exercício do Sinduscon PVH, Marcos Pires, esta iniciativa 

focada para a Construção Civil apresenta maneiras mais eficientes, principalmente em 

relação à saúde do trabalhador e as empresas. “Agradecemos o  apoio da Fiero,  CBIC, 

SESI Departamento Nacional. Vamos transmitir estas informações as empresas locais 

para conseguirmos melhorias em termos de produtividade e de organização. Hoje, com 

a retração dos setores industriais, qualquer ganho da empresa reduz o custo e isso é 

importante para nós”, comentou.  



O assessor da Fiero, José de Abreu Bianco, a gestora de Responsabilidade Social 

da CBIC, Cláudia Rodrigues e vice-presidente Institucional da Fiero, Maurílio 

Vasconcelos, dentre outros convidados prestigiaram o seminário. 

 

 

 

 

 

 


