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Fundada em 13 de novembro de 1990 
pelo Engenheiro Mecânico Rômulo 
Alvarenga, a CCT Conceitual 
Construções Ltda. iniciou suas atividades 
com o objetivo de prestar serviços nas 
áreas de construção industrial, 
petroquímica, engenharia civil, 
montagens industriais em geral, 
saneamento e consultoria. 

No início de 2003, para garantir a 
manutenção do know-how já adquirido, 
bem como de obter condições para 
continuar evoluindo, iniciaram-se os 
trabalhos de implantação da NBR ISO 
9001 (Gestão da Qualidade), na qual a 
empresa foi certificada em Janeiro/04. 
Em seguida partiu-se para a implantação 
da NBR ISO 14001 (Gestão Ambiental) 
e OHSAS 18001 (Gestão de Segurança 
e Saúde Ocupacional), com as 
certificações alcançadas em março de 
2006 e abril de 2007, respectivamente. 

 

 

 

Nossa História 

Paralelamente, a CCT se associou ao 
Instituto Ethos para receber auxílio no 
processo de implementação das 
atividades ligadas à Responsabilidade 
Social, visando participar de forma 
sistêmica no apoio aos funcionários, 
colaboradores, comunidades vizinhas e 
todos aqueles que de alguma forma são 
influenciados pelas atividades da 
empresa. Em Abril de 2008 a CCT foi 
certificada na NBR 16001 (Sistema de 
Gestão da Responsabilidade Social) e 
passou assim a fazer parte da seleta 
lista de empresas brasileiras a 
possuírem esta certificação. 
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A CCT Conceitual é plenamente habilitada 
a prestar serviços especializados de 
construção e montagem industrial, 
manutenção industrial, construção civil e 
consultoria em obras industriais, 
abrangendo principalmente os segmentos 
da petroquímica, siderurgia, mineração, 
saneamento, química, alimentícia e outros. 
Suas principais atividades desenvolvidas 
são: 

o  Instalação de Equipamentos de 
Distribuição de Combustíveis em Postos 
Revendedores e Empresas Consumidoras; 
o  Adequação de Postos de Abastecimento 
à Legislação Ambiental; 
o  Projetos de Postos de Abastecimento; 
o  Construção Civil Industrial; 
o  Montagem e Manutenção 
Eletromecânica; 
o  Pré-Fabricação e Montagem de 
Tubulações Industriais; 
o  Fabricação e Montagem de Estruturas 
Metálicas; 
o  Locação e Administração de Mão de 
Obra; 
o  Instalação, Manutenção e Operação em 
Redes de Distribuição de Gás Natural. 

Visando atender os prazos de execução e 
a qualidade dos serviços, e dando total 
ênfase aos aspectos relacionados à Saúde 
e Segurança no Trabalho e das 
legislações ambientais aplicáveis, 
   

 

atendendo inclusive aos requisitos específicos 
de cada cliente, a  CCT Conceitual possui 
um esquema operacional ágil e eficiente que 
possibilita atender seus objetivos. Para tanto, 
os principais aspectos são: 

o  Mão de obra especializada, 
criteriosamente selecionada, de forma a 
permitir sempre atingir o grau de qualidade 
desejado; 
o  Alocação de recursos humanos e 
materiais de execução dos serviços, feita 
rigorosamente de acordo com o 
planejamento, visando atingir os prazos; 
o  Estrutura organizacional da empresa e 
das obras extremamente leve e flexível, 
diminuindo assim a distância entre o topo da 
empresa e a sua base, de forma a facilitar 
as comunicações, garantindo a agilidade 
necessária e a pronta resposta aos 
problemas; 
o  Seguir criteriosamente todos os requisitos 
de qualidade, segurança do trabalho e da 
legislação ambiental aplicável. 

Para prestar um melhor atendimento e  
garantir a satisfação de seus clientes, todo o 
esquema gerencial e operacional da empresa 
visa o fiel cumprimento da Qualidade dos 
Serviços, Prazo de Entrega, Segurança nos 
Trabalhos e Legislação Ambiental. 

Serviços 
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Atuação Geográfica 



Ética e responsável, a CCT Conceitual 
Construções contribui para o 
desenvolvimento das cidades onde exerce 
suas atividades, apoiando iniciativas 
sociais, educacionais e ambientais que 
representem melhoria no bem estar e na 
qualidade de vida das comunidades onde 
está inserida.  

No aspecto socioeconômico a empresa se 
orgulha em gerar empregos e incentivar o 
processo contínuo de educação de seus 
colaboradores, além de promover o 
progresso da região.  

Com mais de 800 funcionários, atualmente 
a CCT Conceitual se faz presente em 
todas as regiões do território nacional, 
exercendo suas atividades em 23 estados 
mais o Distrito Federal. 

A empresa é sediada no município de Belo 
Horizonte e ainda possui cinco escritórios 
de representação comercial 
estrategicamente distribuídos nas cidades 
de Fortaleza (CE), Natal (RN), Jaboatão 
dos Guararapes (PE), Caraguatatuba(SP). 
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Qualidade, competitividade e bons serviços não 
representam mais os únicos diferenciais no 
mercado. No mundo de hoje, os consumidores 
se converteram em cidadãos mais conscientes 
das necessidades de suas comunidades e 
consequentemente começaram a reivindicar o 
cumprimento das responsabilidades que as 
empresas tem para o desenvolvimento de sua 
região. Há alguns anos a Conceitual já vem 
utilizando algumas práticas de Responsabilidade 
Social Empresarial (RSE), com objetivo de se 
auto avaliar e incorporar quesitos referentes ao 
tema em seu Sistema de Gestão Integrado 
(SGI).  
A empresa, por meio de seu Sistema de Gestão 
da Responsabilidade Social, vem se 
empenhando em implementar e difundir entre 
suas partes interessadas, atividades ligadas às 
questões sociais, visando demonstrar sua 
preocupação e seu compromisso ético com 
relação à promoção da cidadania, promoção do 
desenvolvimento sustentável e transparência de 
suas atividades. 
Para tanto, anualmente são estabelecidos planos 
de melhoria, de simulações, treinamentos e 
outros, com programas a serem realizados de 
forma a contribuir com o desenvolvimento e 
satisfação de suas partes interessadas. Esse 
compromisso como a sociedade é considerado 
como um dos principais fatores de agregação de 
valor à empresa.  

A CCT Conceitual mantém sistemas eficazes 
de gestão e governança por meio da 
implementação de sistemas, processos e 
métodos de trabalho resilientes, com garantia 
de aderência a regulamentos, padrões e 
normas. 
As políticas retratam uma sinopse obrigatória 
das crenças e objetivos da empresa. Os 
padrões, diretrizes e procedimentos fornecem 
os requisitos necessários para implementação 
de todos os procedimentos. A política da 
organização define os termos de referência 
para os sistemas de gestão das unidades 
operacionais, e todos eles são certificados 
pelas normas condizentes e atualizados, 
regularmente, de acordo com os requisitos de 
conformidade das leis do país ou quando 
ocorrem mudanças importantes.  
O Comitê do SGI mantém a supervisão das 
políticas da organização, garantindo que 
estas sejam implementadas e cumpridas.  
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Política 

Princípios 

Compromissos 



A CCT Conceitual Construções Ltda., 
prestadora de serviços de projetos e 
instalação de equipamentos de 
distribuição de combustíveis, 
manutenção eletromecânica, obras civis 
e instalação, operação e manutenção de 
redes de distribuição de gás natural 
apresenta abaixo a sua política: 
  

o É imprescindível que o sistema de 
gestão integrado seja parte integrante 
da alma da empresa e de seus 
funcionários, objetivando: 
o Respeito aos direitos humanos; 
o Assegurar a proteção do meio 
ambiente e o atendimento à legislação 
e normas ambientais aplicáveis, 
prevenindo assim a poluição ambiental 
e demais impactos adversos em suas 
atividades; 
o Promover o comportamento ético, 
garantindo um relacionamento com 
transparência e respeitando as 
necessidades e expectativas das partes 
interessadas; 
o Atuar em conformidade com as 
normas internacionais de comportamento 
e com o princípio da responsabilização; 

o   Trabalhar minimizando os riscos de 
acidentes e cumprindo a legislação e 
regulamentos referentes à saúde e 
segurança; 
o Padronizar as atividades de seus 
diversos setores visando redução de 
custos;  
o Atender a todos os requisitos da 
legislação vigente assim como requisitos 
aplicáveis subscritos pela organização; 
o Qualificar funcionários, fornecedores e 
empreiteiros; 
o Fidelizar os clientes, procurando 
satisfazer as suas necessidades atuais 
e futuras, e superar as suas 
expectativas; 
o Otimizar os processos internos a fim 
de promover o desenvolvimento 
sustentável; 
o Melhorar continuamente o 
desempenho global da empresa, 
possibilitando crescimento profissional 
dos funcionários e a justa remuneração 
do capital aplicado. 
  
Para atingir esses objetivos é 
necessário tanto da direção quanto de 
todos os funcionários e colaboradores o 
total comprometimento com o SGI. 

  
Elaborado e Aprovado pelo Comitê do SGI em 01/08/2017 – Versão 07 

Política do SGI 
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O Código de Ética da CCT Conceitual 
Construções Ltda. aplica-se a todos os 
diretores, funcionários, estagiários e 
prestadores de serviço da empresa, e é 
o compromisso com a responsabilidade, 
ética, transparência e respeito mútuo. 
Os padrões da conduta ética são 
rigorosamente respeitados e divulgados 
à todas as partes interessadas. 

RELACIONAMENTOS  

A empresa deverá cumprir toda a 
legislação e regulamentos aplicáveis, e 
os colaboradores deverão agir com ética 
e responsabilidade nas localidades onde 
realizem seus trabalhos em nome da 
empresa.  

É expressamente proibida toda e 
qualquer forma de discriminação, seja 
ela por motivo étnico-racial, de gênero, 
idade, religioso, político, proveniente de 
incapacidade mental, física ou psíquica, 
de orientação sexual, origem geográfica, 
classe social, deficiência, aparência 
física, e outras, em qualquer processo 
da empresa, incluindo os processos 
decisórios, de admissão e promoção de 
funcionários.  

É também proibida qualquer contribuição 
à partidos ou campanhas políticas em 
nome da Conceitual, assim como 
propagandas políticas dentro da 
empresa ou nos locais onde a empresa 
possui frentes de obras.  

Todos os seres humanos são iguais 
perante a lei, portanto a empresa se 
compromete a promover a equidade 
racial e de gênero, garantido as 
mesmas oportunidades nos processos 
de admissão e promoção de 
funcionários, além de salários e 
benefícios compatíveis com o cargo do 
funcionário, acesso a treinamentos, etc., 
não importando o grupo étnico-racial e 
gênero ao qual os funcionários façam 
parte e nem utilizando-se do nepotismo 
para favorecimento à familiares dos 
funcionários.  

A empresa deverá comunicar e exigir 
de todos os seus fornecedores o 
respeito aos princípios éticos 
estabelecidos neste código.  

A Conceitual se compromete a prestar 
serviços com qualidade, eficiência, 
transparência, utilizando-se dos maiores 
níveis de segurança ao trabalhador, 
respeito ao meio ambiente e às 
comunidades, visando a satisfação total 
de seus clientes.  

Código de Ética 
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AMBIENTE DE TRABALHO  

A Conceitual garante a seus 
funcionários um ambiente de trabalho 
adequado, visando à segurança, higiene, 
saúde e ao bem-estar.  

Os funcionários da Conceitual deverão 
manter a boa ordem do local de 
trabalho, e não devem agir contra a 
disciplina da empresa com 
comportamentos impróprios, que sejam 
contrários à ordem pública e aos bons 
costumes.  

É extremamente importante o respeito 
mútuo entre os funcionários para 
assegurar um ambiente de trabalho 
agradável e para evitar qualquer forma 
de constrangimento.  

Os colaboradores deverão proteger o 
patrimônio da Conceitual e zelar por 
sua imagem.  

INTERNET E CORREIO ELETRÔNICO  

Os sistemas de internet e correio 
eletrônico da Conceitual são de uso 
exclusivo da empresa, e não deverão 
ser utilizados para a disseminação e 
recebimento de mensagens 
discriminatórias ou que possuam 
conteúdo ilegal, pornográfico, de caráter 
religioso, correntes, ou que, de qualquer 
outra forma vá contra os princípios 
deste Código de Ética. 

O sistema de internet da empresa 
somente poderá ser utilizado para uso 
pessoal fora do horário normal de 
trabalho, ou seja,   

antes das 08:00, entre 12:00 e 13:00, e 
após 17:45, contanto que as páginas 
visitadas não possuam nenhum tipo de 
conteúdo que infrinja o presente Código 
de Ética.  

PRESENTES E VANTAGENS 
PESSOAIS  

É proibido aceitar presentes, favores, 
convites de caráter pessoal para 
viagens, hospedagens ou qualquer tipo 
de tratamento especial de qualquer 
espécie, de pessoas ou empresas que 
façam ou pretendam fazer negócios com 
a Conceitual, pois podem causar danos 
à imagem ou aos interesses da 
empresa. A única exceção é o caso de 
brindes institucionais, sem valor 
comercial significativo e que não seja 
considerado uma indução comercial.  

É também proibido o ato de conceder 
aos funcionários ou gerentes de clientes 
da Conceitual qualquer um dos itens 
mencionados no parágrafo anterior, 
salvo a exceção de brindes 
institucionais.  

INFORMAÇÃO DA EMPRESA  

Os colaboradores da Conceitual devem 
manter todas informações estratégicas 
ou de caráter sigiloso da empresa em 
total confidencialidade e não podem 
divulgar estas informações a terceiros e 
nem mesmo utilizar as mesmas para 
outros fins que não sejam os negócios 
da empresa.  
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É proibido efetuar cópia de documentos 
em meio físico ou eletrônico, ou 
qualquer outro meio, que contenham 
informações estratégicas ou sigilosas da 
empresa, sem o prévio consentimento 
da Diretoria.  

Os funcionários da empresa devem 
respeitar a propriedade intelectual e não 
poderão violar os direitos intelectuais de 
terceiros.  

As informações divulgadas interna e 
externamente pela Conceitual devem ser 
verdadeiras, com o intuito de manter 
uma relação de respeito e transparência 
com seus colaboradores e clientes, 
incluindo as informações e registros 
provenientes das assessorias jurídica e 
contábil da empresa.  

A propaganda comercial da Conceitual 
não deverá, em hipótese alguma, 
colocar pessoas em situações 
preconceituosas, constrangedoras, 
desrespeitosas ou de risco.  

CONCORRÊNCIA  

Os funcionários da Conceitual não 
deverão celebrar acordos, contratos, 
acertos ou firmar entendimentos com os 
concorrentes da empresa, que tenham 
como objetivo o uso de práticas ilegais 
do comércio.  

Práticas de concorrência leal deverão 
sempre ser utilizadas pelos funcionários 
da empresa, repudiando sempre o uso 
de qualquer tipo de   

concorrência desleal, seja por modo de 
sonegação fiscal, corrupção ativa ou 
passiva, fraude, propina, contrabando, 
pirataria, adulteração de produtos, 
manipulação de editais, favorecimento a 
agentes do poder público, ou qualquer 
outro modo.  

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL  

Os colaboradores da Conceitual deverão 
estar sempre comprometidos com a 
preservação do Meio Ambiente, 
conforme diretrizes já estabelecidas, 
procurando sempre atingir as metas 
estipuladas pelo Sistema de Gestão 
Ambiental da empresa.  

VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA  

Qualquer violação à este Código de 
Ética deve ser reportado imediatamente 
à Diretoria da empresa, que investigará 
o fato ocorrido, sendo que os 
funcionários deverão cooperar na 
investigação deste fato.  

O desrespeito ao Código de Ética, 
falsificação de registros ou qualquer 
outro comportamento representando falta 
de ética que for devidamente 
comprovado poderá levar à rígidas 
ações disciplinares, inclusive, ao 
desligamento do funcionário e medidas 
judiciais.  
Revisado e Aprovado pelo Comitê do SGI em 02/04/07 – Versão 02  
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Política de Tratamento  

de Reclamações, Conflitos 

e Desavenças A CCT Conceitual Construções LTDA 
considera cada reclamação como uma 
oportunidade de melhorar o serviço que 
desenvolve para seus clientes, 
colaboradores e parceiros e também 
como uma forma de estreitar seus laços 
e contribuir para o desenvolvimento da 
mesma junto as suas partes 
interessadas. 
 

OBJETIVOS 

Com a presente política, a Alta 

Administração da empresa CCT 

Conceitual Construções LTDA, vem 

definir os princípios a serem adotados 

pela empresa no seu relacionamento 

com suas partes interessadas (clientes, 

fornecedores, sociedade e governo e 

público interno), formalizar e comunicar 

a metodologia para a gestão de 

conflitos ou desavenças, dando 

cumprimento as obrigações legais e 

regulamentares em vigor, principalmente 

as previstas pela Lei nº 8.078/1990 e 

Lei nº 9.933/1999 bem como ao 

disposto na NBR 16001. 

ÂMBITO 

Esta política diz respeito a reclamações, 
conflitos ou desavenças como 
manifestações de discordância em 
relação a posição assumida pela CCT 
Conceitual Construções Ltda, ou de 
insatisfação em relação aos serviços 
prestados por esta, bem como qualquer 
alegação de eventual descumprimento, 
apresentada por todas as partes 
interessadas (clientes, público interno, 
fornecedores e/ou sociedade). A 
presente política é aplicável em sua 
matriz e em todas as suas filiais, assim 
como em qualquer lugar que a empresa 
esteja desenvolvendo as suas 
atividades.  
 

PRINCÍPIOS 

Os princípios chave inerentes à política 
de tratamento de conflitos ou 
desavenças sustentam-se nos valores 
fundamentais pregados pela 
organização, presentes na relação com 
suas partes interessadas: Ética, 
Transparência, Responsabilidade 
Socioambiental e Foco no Cliente.  
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Internamente é fomentada uma cultura 
social, pautada no respeito pelo outro, 
sendo a reclamação uma fonte preciosa 
de informação que além de ser 
considerada como uma segunda 
oportunidade é também uma fonte de 
reforço nas relações junto às devidas 
partes interessadas.  
Sendo assim, são os seguintes os 
princípios subjacentes: 
Garantia de Tratamento Eqüitativo, 
Diligente e Transparente: Aos clientes, 
prestadores de serviços, público e 
interno e sociedade que se dirigirem à 
CCT Conceitual Construções Ltda., é 
assegurado um tratamento eqüitativo, 
diligente e transparente, suportado por 
uma equipe idônea e capacitada para 
condução dos processos, devidamente 
integrada à alta administração da 
empresa.  
Garantia de Confidencialidade: A 
organização assegura que toda e 
qualquer manifestação de reclamações 
realizadas e/ou conflitos e desavenças, 
serão conduzidas com confidencialidade, 
preservando os dados do reclamante a 
fim de se evitar qualquer tipo de 
constrangimento ao mesmo.  
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Prevenção e Gestão de Conflitos de 
Interesse: O modelo de gestão e os 
processos definidos para o tratamento 
de conflitos ou desavenças na CCT 
Conceitual Construções Ltda. pretendem 
assegurar uma gestão imparcial e a 
prevenção de conflitos de interesse.  A 
organização estabelece que as pessoas 
envolvidas com o processo de análise e 
condução do tratamento de reclamações 
se absterão de participar do mesmo, 
quando por ventura este processo 
estiver relacionado a uma área da qual 
este faça parte, na altura de sua 
ocorrência ou produção de efeitos.  
Acessibilidade: A informação para 
apresentação das reclamações é 
disponibilizada às partes interessadas, 
não sendo esta apresentação e o 
respectivo tratamento onerosos para o 
reclamante. Estas reclamações poderão 
ser realizadas por alguns meios, 
conforme estabelecido no próximo item. 
Qualquer informação adicional, sobre 
como proceder para se realizar uma 
reclamação, poderá ser obtida pelo 
telefone (31) 3036-1400 na 
Coordenação do SGI. 
 

 

 

 

  



ORGANIZAÇÃO INTERNA 

Na estrutura da CCT Conceitual 
Construções Ltda, o setor de SGI – 
Sistema de Gestão Integrado, conta 
com colaboradores aptos a gerenciarem 
todo o processo de reclamações que 
por ventura surgirem. Todas as 
reclamações, conflitos ou desavenças, 
sendo elas provenientes de qualquer 
parte interessada, deverão ser 
encaminhados para o setor em questão, 
a fim de que os mesmos possam dar 
prosseguimento à sistemática 
estabelecida para tratamento destas. 
Quanto às reclamações provenientes de 
clientes, com relação à prestação dos 
serviços em obras, o SGI, contará com 
o apoio do setor de Engenharia que 
deverá repassar / fornecer todas as 
informações necessárias sobre o 
processo por ora reclamado.  
APRESENTAÇÃO, TRATAMENTO E 
RESPOSTA À RECLAMAÇÕES 

Os clientes, que desejarem apresentar 
uma reclamação contra a empresa CCT 
Conceitual Construções Ltda., com 
relação à prestação dos seus serviços 
em obras ou qualquer tipo de 
manifestação de discordância em 
relação a alguma posição assumida 
pela empresa em suas frentes de 
serviço, devem fazê-la através de 
reclamação dirigida à Engenharia, 
conforme estabelecido a seguir: 
 

 

  

1. Recepção e Resposta: 
Responsável pelo Recebimento e 
Resposta: Assistente de Engenharia 
Endereço: Rua dos Guajajaras, nº931 
Sala 901, Centro, Belo Horizonte / MG 
E-mail: ccteng@conceitual.com.br 
Telefone: (31) 3036-1400 
2. Requisitos Mínimos da Reclamação: 
Apresentação por escrito (pode-se 
utilizar o formulário do PSIU – 
Problemas Sugestões e Idéias Úteis, o 
Fale Conosco disponível no site da 
empresa – www.conceitual.com.br – ou, 
caso preferir, o próprio corpo do e-mail, 
desde sejam geradas evidências) 
Dados de contato para que seja 
realizado retorno acerca da reclamação 
realizada; 
Descrição detalhada dos fatos que 
motivaram a reclamação, com 
identificação dos intervenientes e da 
data de ocorrência dos fatos.  
 3. Prazo de Resposta: 
Estabeleceu-se como tempo máximo 
para retorno ao reclamante, o prazo de 
7 dias úteis a partir do recebimento da 
reclamação. Este retorno poderá ser 
realizado de diversas formas, desde que 
sejam geradas evidências. Deverão ser 
incluídos nesta resposta ações a serem 
adotadas para solucionar os problemas 
evidenciados ou um parecer sobre a 
não aplicabilidade da reclamação 
realizada.  
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As demais partes interessadas, sendo elas 
(fornecedores, sociedade e governo e 
público interno), que desejem apresentar 
uma reclamação contra a empresa CCT 
Conceitual Construções Ltda., com relação à 
qualquer tipo de manifestação de 
discordância em relação a alguma posição 
assumida pela empresa, devem fazê-la 
através de reclamação direcionada ao setor 
de SGI, conforme descrito abaixo: 
 
PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO 
DE RECLAMAÇÕES, CONFLITOS OU 
DESAVENÇAS 

O procedimento a ser seguido em caso de 
recebimento de qualquer reclamação deverá 
ser o seguinte:  
Averiguar a situação reclamada e definir se 
a mesma é ou não é procedente. Isto pode 
incluir diálogos diretos e abertos com as 
partes interessadas afetas; 
Caso a reclamação seja considerada 
improcedente deverá ser realizado um 
retorno ao reclamante, respeitando os 
prazos estabelecidos no item anterior, 
explicando os motivos pelos quais a 
reclamação foi classificada como 
improcedente.  
Caso contrário, ou seja, a reclamação for 
considerada procedente, deverá ser emitido 
um RACP – Relatório de Ação Corretiva 
e/ou Preventiva, investigando o problema 
evidenciado, bem como, estabelecendo 
ações necessárias para neutralização do 
mesmo.  
Posteriormente, a reclamação realizada 
deverá ser registrada na Planilha de 
Registro de Atendimento – PL.02, 
 
 
 
 

planilha utilizada para controlar os processos 
ocorridos, bem como visualizar com maior 
facilidade a situação dos processos em 
andamento.  
 
QUALIFICAÇÃO ADEQUADA 

A CCT Conceitual Construções Ltda. 
assegura a qualificação dos seus 
colaboradores e/ou equipe responsável pelo 
tratamento das reclamações, bem como 
para as demais partes envolvidas no 
processo.  
No mínimo uma vez ao ano deve-se 
ministrar treinamento a estes colaboradores 
enfatizando todos os requisitos aplicáveis a 
esta Política de Tratamento de Conflitos ou 
Desavenças.    
 

CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE 
TRATAMENTO RECLAMAÇÕES, 
CONFLITOS OU DESAVENÇAS 

A CCT Conceitual Construções Ltda. 
assegura a necessária divulgação e 
explicitação das regras contidas no presente 
regulamento, de modo a garantir o seu 
cumprimento. A organização compromete-se 
a analisar, acompanhar e tomar todas as 
providências devidas, em função das 
estatísticas das reclamações recebidas. 
Compromete-se também a responder 
perante todos os organismos 
regulamentadores acerca das atividades 
desenvolvidas, inclusive ao INMETRO 
quando aplicável, sobre qualquer reclamação 
realizada pelos mesmos e no prazo por 
estes estabelecidos 
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Partes Interessadas 

Para realizar a identificação, priorização e 
engajamento das partes interessadas, a CCT 
Conceitual Construções Ltda. utiliza a definição 
disponível na ABNT NBR 16001, que as definem 
como sendo organizações ou indivíduos que têm 
um ou mais interesses em quaisquer decisões ou 
atividades de uma organização.  
  
Mediante o conceito acima, as partes interessadas 
deverão ser identificadas (internas / externas) e 
classificadas / priorizadas conforme o potencial de 
influência ou interesse nas decisões, aspectos e 
estratégias da organização.  
 
O procedimento de engajamento das partes 
interessadas consiste no processo de comunicação 
e interação junto às partes, de modo a atender 
suas expectativas e demandas. Um de seus 
objetivos é aumentar a compreensão da empresa 
referente aos prováveis efeitos de suas decisões e 
atividades em partes interessadas específicas. 
 
O principal método de engajamento, e também de 
retroalimentação, se dará por meio da Pesquisa de 
Levantamento de Percepções das Partes 
Interessadas. Esta pesquisa consiste basicamente 
na aplicação de formulários específicos, de modo, a 
saber, as expectativas de tais partes sobre a forma 
como a organização deverá conduzir suas 
atividades e controlar seus impactos. 
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Percepção das  

Partes Interessadas 
Elaborada com o intuito de identificar 
aspectos positivos e oportunidades de 
melhoria nos quesitos de Qualidade, Meio 
Ambiente, Saúde e Segurança e 
Responsabilidade Social, e como um dos 
principais métodos de engajamento das 
partes interessadas, foi aplicado no mês de 
novembro a Pesquisa de Levantamento  
das Percepções das Partes Interessadas.  

A pesquisa, que consistia na aplicação de 
questionários específicos, ouviu os quatros 
grupos identificados e priorizados: Cliente, 
Público Interno, Fornecedores e Sociedade, 
de modo a saber as expectativas de tais 
partes sobre a forma como a organização 
deverá conduzir suas atividades e controlar 
seus impactos reais e potenciais. 

A percepção obtida foi altamente 
satisfatória. Os índices de satisfação entre 
clientes, fornecedores, entorno e 
funcionários superaram o índice de 96,87% 
consolidado. 

Ao analisar as questões referentes à 
práticas de Responsabilidade Social o 
índice de aprovação também surpreendeu, 
transparecendo e solidificando ainda mais 
o compromisso de toda companhia com os 
requisitos de seus clientes e sociedade em 
geral.  

 

 

 

 

Os resultados do levantamento de 
percepções é uma das maiores evidências 
dos resultados positivos inerentes ao 
Sistema de Gestão de Responsabilidade 
Social, na qual é possível verificar um 
grande reconhecimento das ações 
desenvolvidas pela empresa. 

A partir da análise das informações 
tornou-se perceptível os pontos favoráveis 
bem como oportunidades de melhoria, de 
modo que  muitas ações poderão ser 
mantidas ao longo de 2018. 
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Qualidade, competitividade e bons serviços 
não representam mais os únicos 
diferenciais no mercado. No mundo de 
hoje, os consumidores se converteram em 
cidadãos mais conscientes das 
necessidades de suas comunidades e 
consequentemente começaram a reivindicar 
o cumprimento das responsabilidades que 
as empresas tem para o desenvolvimento 
de sua região. Há alguns anos a 
Conceitual já vem utilizando algumas 
práticas de Responsabilidade Social 
Empresarial (RSE), com objetivo de se 
auto avaliar e incorporar quesitos 
referentes ao tema em seu Sistema de 
Gestão Integrado (SGI).  

A empresa, por meio de seu Sistema de 
Gestão da Responsabilidade Social, vem 
se empenhando em implementar e difundir 
entre suas partes interessadas, atividades 
ligadas às questões sociais, visando 
demonstrar sua preocupação e seu 
compromisso ético com relação à 
promoção da cidadania, promoção do 
desenvolvimento sustentável e 
transparência de suas atividades. 

 

 

Para tanto, anualmente são estabelecidos 
planos de melhoria, de simulações, 
treinamentos e outros, com programas a 
serem realizados de forma a contribuir 
com o desenvolvimento e satisfação de 
suas partes interessadas. 

Esse compromisso como a sociedade é 
considerado como um dos principais 
fatores de agregação de valor à empresa. 
Gerido pela coordenação do SGI, a 
gestão da Responsabilidade Social busca 
assegurar que toda a companhia adote, 
em todos os seus processos, uma gestão 
direcionada à práticas socialmente 
corretas, o que inclui desde a contratação 
de um fornecedor até o término da 
prestação dos serviços.  

Diretoria 

Comitê do SGI 

SGI 

Qualidade 

IS0 9001 

Meio Ambiente 

ISO 14001 

Saúde e Segurança 

OHSAS 18001 
Responsabilidade Social  

NBR 16001 

RD 
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Objetivos e Metas 



Anualmente os objetivos e metas são 
revisados, de modo a adequar o 
sistema de gestão com a 
retroalimentação recebida das partes 
interessadas e com os resultados 
obtidos ao longo do ano. A partir daí 
que a empresa planeja diversas ações, 
treinamentos e programas, todos 
pautados no Código de Ética e Política 
do SGI. 

Em 2017 a Responsabilidade Social da 
CCT teve como objetivos macros: 

o  Respeito aos Direitos Humanos; 

o  Atuar em conformidade com as 
normas internacionais de comportamento 
e com o princípio da responsabilização; 

o  Promover o comportamento ético, 
garantindo um relacionamento com 
transparência e respeitando aos 
interesses de todas as partes 
interessadas. 

 

 

 

 

De modo a garantir o objetivo disposto, 
foram estipuladas como metas: 

o  Obter 0 (zero) notificação / 
reclamação de qualquer parte 
interessada acerca de desrespeito aos 
princípios dos direitos humanos; 

o Cumprir 100% das ações previstas no 
plano de ação com o objetivo 
“Melhorias no Sistema de Gestão 
Integrado”; 

o  Reduzir em 1% a média de 
realização de horas extras por 
funcionário, levando-se em consideração 
os índices de realização no semestre 
anterior. 

No Plano de Melhorias e Treinamento 
foram sintetizados os treinamentos, 
campanhas e ações de 
Responsabilidade Social, Segurança, 
Meio Ambiente e Qualidade, 
programadas com o intuito de auxiliarem 
no atendimento aos objetivos traçado. 

Em consonância com a NBR 16001, a 
CCT desenvolveu também campanhas 
de conscientização embasadas nos 
temas centrais de responsabilidade 
social e suas questões que, além de 
integrarem o plano de melhorias, 
fizeram parte também dos planos de 
treinamentos e simulações emergenciais. 
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Indicadores 
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638 

855 

890 

Número de Funcionários

2015

2016

2017

Dados Gerais 



71 

139 

325 

206 

126 
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Faixa Etária dos Funcionários 

Até 25 anos

De 26 a 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

Acima de 60 anos

Dados Gerais 



4 4 

3 

Número de Funcionários Portadores de Necessidades Especiais

2015

2016

2017

Dados Gerais 



3 

4 

13 

% de Cargos Chefiados por Mulheres

2015

2016

2017

Dados Gerais 



6.901,37 
7.158,38 

8.380,42 

Práticas Ambientais - Investimento Financeiro (R$) 

2015

2016

2017

Desempenho Ambiental 



Desempenho Social 

2.453.654,03 

2.893.819,24 

4.909.537,80 

Alimentação - Investimento Financeiro (R$)

2015

2016

2017



Desempenho Social 

2.207.906,99 

2.778.642,35 

3.239.591,33 

Saúde - Investimento Financeiro (R$)

2015

2016

2017



Desempenho Social 

4.611.307,69 

4.967.824,43 

5.920.770,77 

Encargos Sociais Compulsórios

2015

2016

2017



Desempenho Social 

45.111,39 

47.568,85 

63.861,25 

Educação, Capacitação e Desenvolvimento Profissional - Investimento Financeiro (R$)

2015

2016

2017



10.642,50 

10.848,56 

11.038,40 

Esporte e Cultura - Investimento Financeiro (R$)

2015

2016

2017

Desempenho Social 



343.671,14 

377.176,03 

415.398,90 

Outros (Transporte, Seguro de Vida)

2015

2016

2017

Desempenho Social 



Realizações 



No decorrer de 2017, toda a força de trabalho da 
Conceitual Construções foi impactada por algum tipo 
de ação de capacitação ou treinamento, seja pela 
empresa ou pelos clientes. O Sistema de Gestão 
Integrado da empresa preparou seus funcionários em 
treinamentos técnicos e operacionais com carga 
horária satisfatória e materiais altamente estruturados, 
foram realizadas mais de 2000 horas de treinamento. 
Outras capacitações e reciclagens foram e são 
realizadas periodicamente conforme a necessidade de 
qualificação, tais como NR 10 (Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR 20 ( 
Líquidos Combustíveis e Inflamáveis). Além dos 
treinamentos programados pelo SGI da empresa, os 
colaboradores também participam do cronograma de 
capacitações dos clientes, proporcionando um nível 
ainda mais elevado de aprendizado. Mais de 26 ações 
de conscientização e treinamentos de cunho 
socioambiental, além dos apresentados neste relatório, 
também foram realizados ao longo ano.  

Capacitação, 

Conscientização e 

 Treinamento 
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Saúde  

e Segurança  

do Trabalho 

Em 2017 a CCT Conceitual realizou, sua XIII 
SIPAT - Semana de Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho, que teve como objetivo 
proporcionar aos colaboradores uma semana 
dedicada à Segurança no Trabalho, Saúde, 
Qualidade de Vida e Sustentabilidade.   

Foi elaborada uma programação especial com 
palestras, campanhas, distribuição de material 
informativo, orientações de saúde, dinâmicas, 
ações de socioambientais e outras atividades 
voltadas para a  disseminação de informações, 
conscientização e interação de todos os 
participantes.  
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O dia das Crianças, comemorado em 12 
de outubro, é uma data especial para 
muitos pequenos que veem neste dia um 
momento de grande alegria. Buscando 
proporcionar esta felicidade para os 
menos afortunados, a CCT elaborou em 
sua sede uma campanha do Dia das 
Crianças Solidário. A campanha teve 
como objetivo principal arrecadar através 
da doação dos funcionários, fraldas para 
serem doadas a Instituição NOVO CÉU. 
O evento foi marcado por muita 
solidariedade com as doações e muita 
alegria durante a entrega das doações.  

Dia das Crianças 

Solidário 
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 No dia 12 de abril em celebração à 
Páscoa, a CCT Conceitual 
Construções LTDA., realizou uma 
ação voltada à promoção de um dia 
de alegria, diversão e solidariedade 
à Instituição Social de Minas Gerais. 
Em Contagem – MG a ação ocorreu 
na Casa do Homem de Nazaré. 
Foram distribuídos deliciosas 
guloseimas além de momentos de 
descontração proporcionados pela 
equipe do SGI. A Instituição 
beneficiada atende, atualmente, 
cerca 80 crianças da comunidade.
  
  

 

Páscoa 

Solidária 
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 No mês de dezembro, em celebração ao 
Natal, a CCT Conceitual através de 
colaboradores voluntários realizou ação 
voltada à promoção a da adoção de cartas 
no correio e para atender desejos de 
crianças que escreveram para o “PAPAI 
NOEL”. 
Cada funcionário adotou uma carta e 
atendeu aos desejos da carta, os presentes 
foram juntados na sede da CCT Conceitual e 
entregues aos correios para serem enviados 
as crianças e fazer um natal mais Feliz a 
cada uma delas. 
  

Natal  

Solidário 
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Perspectivas 

e Desafios 

o Assegurar a preservação do meio 
ambiente e o atendimento à legislação 
e normas ambientais aplicáveis, 
prevenindo assim a poluição ambiental 
e demais impactos adversos em suas 
atividades; 

oOtimizar os processos internos a fim 
de promover o desenvolvimento 
sustentável  

 

 

METAS 

o Obter 0 (zero) notificação / 
reclamação de qualquer parte 
interessada acerca de desrespeito aos 
princípios dos direitos humanos; 

o Cumprir 100% das ações previstas 
no Plano de Melhorias do Sistema de 
Gestão Integrado; 

o Reduzir em 1% a média de 
realização de horas extras por 
funcionário. 

o Reduzir em 2% o consumo de papel por 

funcionário  

 

 

No decorrer deste relatório socioambiental, 
a CCT Conceitual registrou apenas alguns 
de seus passos pela busca de uma 
sociedade melhor. Ainda há muito o que 
ser feito. 

A CCT Conceitual continuará investindo e 
buscando o engajamento das partes 
interessadas em ações e programas 
socioambientais, pois tem a firme crença 
de que este é um dos grandes pilares 
para sucesso de uma organização. 

O processo de engajamento junto às 
partes interessadas tem se dado de modo 
altamente favorável. As percepções obtidas 
tem sido de grande valia nas tomadas de 
decisões e no estabelecimento de ações 
futuras.  

Para 2018, ter-se-á como objetivos e 
metas principais: 

OBJETIVOS 

o Respeito aos direitos humanos; 

o Atuar em conformidade com as normais 
internacionais de comportamento e com o 
princípio da responsabilização; 

o Promover o comportamento ético, 
garantindo um relacionamento com 
transparência e respeitando aos interesses 
de todas as partes interessadas; 

o   
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