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EVENTOS CTE 2017 – ENCONTRO

Encontro de Diretores e Gestores da Construção:
perspectivas de mercado e práticas inovadoras de
gestão
28 de novembro na cidade de São Paulo
Apesar de não ter superado os impactos de dois anos seguidos de recessão, observa-se uma
restauração gradual da confiança no país. Independentemente de um crescimento previsto
do PIB de apenas 0,7% em 2017 e uma incerteza sobre o futuro político no Brasil, a urgência
na solução de vários problemas estruturais e de produção e a necessidade de
desenvolvimento de diversificados nichos de mercado abrem espaço substancial para
melhorar o clima para negócios e investimentos.
O aumento do déficit habitacional, a remodelagem dos programas de concessões de
infraestrutura, as iniciativas de melhoria nos padrões de governança das empresas (e, em
consequência, do controle da corrupção), as reformas fundamentais para garantir a
sustentabilidade fiscal e dos mercados têm fortalecido a confiança do setor da construção e
proporcionado um novo impulso ao investimento.
Essa retomada de investimentos e do crescimento dos negócios da construção, no entanto,
está hoje totalmente vinculada aos conceitos e estratégias de inovação, no seu sentido mais
amplo: afinal, a sociedade e o mundo empresarial estão em mudança acelerada. As
empresas da cadeia produtiva da construção podem se apropriar de conceitos e
metodologias de gestão da inovação já disponíveis no mundo empresarial e nos setores de
pesquisa para promoverem mudanças significativas em seus negócios, em produtos,
processos, marketing ou organização empresarial, a fim de melhorar seus resultados.
O 12º Encontro de Diretores e Gestores da Construção, promovido pelo CTE/EnRedes,
acontecerá no dia 28/11/17 em São Paulo e irá abordar exatamente esses dois grandes
temas em pauta – perspectivas de mercado e estratégias de inovação –, trazendo líderes
empresariais e especialistas de renome do setor para refletir sobre o momento, as
oportunidades do mercado e tendências de comportamento, e ainda compartilhar práticas
inovadoras de gestão de empresas, empreendimentos, projetos e obras.

DADOS DO EVENTO
Quando: 28/11/17 (terça-feira), das 8h30 às 17h30
Local: Milenium Centro de Convenções – R. Dr. Bacelar, 1043 – Vila Clementino – São Paulo (SP)
Para quem: Investidores, órgãos públicos, diretores e gestores de incorporadoras, construtoras,
projetistas, fornecedores de materiais, equipamentos e serviços, consultorias, gerenciadoras,
imobiliárias, professores e pesquisadores.
Coordenação Técnica: Eng. Roberto de Souza – Mestre e Doutor em Engenharia pela EPUSP,
Presidente do CTE – Centro de Tecnologia de Edificações
Realização: EnRedes / CTE – Centro de Tecnologia de Edificações
Programação e Inscrições: http://www.enredes.com.br/eventos/diretores/
Informações: eventos@cte.com.br / (11) 2614-7327
Patrocínio:

Apoio:

PROGRAMAÇÃO
8h Credenciamento | Good Morning Coffee
8h30 Abertura | Roberto de Souza (Presidente do CTE)
PAINEL I – INOVAÇÃO E REVOLUÇÃO DIGITAL MOLDANDO O FUTURO DA CONSTRUÇÃO
9h00 Inovação, startups e tecnologias digitais impactando as empresas e negócios da construção
Luiz Neto (Head of Corporate Innovation, Sillicon Valley na Startse)
9h30 Inovação tecnológica para a Construção Civil: onde estamos, quais as tendências e para onde
caminhamos
Ricardo Bianca de Mello (Sr. Technical Sales Specialist - Autodesk Brasil)
10h00 Debates
10h30 Coffee Break
PAINEL II – PERSPECTIVAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO NA VISÃO DE EMPRESAS LIDERES DO SETOR
11h00 Desempenho e perspectivas para as empresas líderes de incorporação
Emílio Fugazza (Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Eztec)
11h30 Tendências do mercado consumidor e a necessidade de produtos imobiliários diferenciados
Ubirajara Spessotto de C. Freitas (CEO da Tegra Incorporadora)
12h00 Desenvolvimento de empreendimentos focados em novas gerações e comportamentos
Alexandre Lafer Frankel (CEO da Vitacon)
12h30 Debates
13h00 Almoço
PAINEL III – PRÁTICAS INOVADORAS DE GESTÃO DE EMPRESAS, PROJETOS E OBRAS
14h15 Liderança e Inovação como fatores determinantes na gestão de empresas e negócios da
construção
Luiz Henrique Ceotto (Consultor Independente)
14h45 Estratégias de gestão de projetos e obras: uso do BIM e práticas de sustentabilidade - case
Boulevard Matarazzo
Mauricio Linn Bianchi (Diretor Técnico do Grupo Allard)
15h15 Práticas inovadoras no relacionamento com o cliente
Bianca Vargas (Gestora Executiva de Relacionamento com o Cliente da MRV)
15h45 Estratégias competitivas e práticas de gestão de pequenas e médias construtoras
Mário Rocha Neto (Presidente da Rocontec Rocha Construção e Tecnologia)
16h15 Debates
17h00 Coquetel de Confraternização

ASSESSORIA DE IMPRENSA: TULA MELO
tulamelo@nomedarosa.com.br / (11) 99909-9650 / (11) 3817-5000
* Profissionais da imprensa que queiram participar do evento deverão requisitar sua inscrição e
credencial diretamente com a assessoria de imprensa até 23/11/2017.

