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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Este relatório registra os resultados da iniciativa realizada de abril a outubro de 2017, por meio da qual – no 

âmbito da parceria firmada entre o SindusCon-SP e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação 

Getulio Vargas (GVces) – cinco empresas do setor de Construção Civil – Edificações participantes do Comitê de 

Meio Ambiente do SindusCon-SP (COMASP), constituíram um grupo de trabalho para autoaplicação e discussão 

do Diagnóstico Base ISE (DBI). Trata-se de um instrumento para avaliar a situação dessas empresas em termos 

de sustentabilidade empresarial, tendo como referência os resultados da avaliação quantitativa obtidos no 

processo seletivo das trinta e quatro empresas que integraram a carteira 2017 do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial da B3 (ISE). 

 

A etapa inicial deste trabalho ocorreu por meio de uma consulta e respectivo apoio da B3 sobre esta que seria 

a primeira utilização do DBI.  Para a B3 essa foi uma excelente oportunidade de lançamento de sua nova 

ferramenta e de interação com um conjunto de empresas comprometidas com a sustentabilidade em um setor 

tão relevante para a economia brasileira. 

 

As empresas que voluntariamente aderiram ao grupo de trabalho passaram por um processo de preparação 

prévia, tendo em seguida respondido ao questionário do DBI (praticamente o mesmo utilizado na avaliação 

quantitativa do ISE). Depois de tabulados pela equipe do GVces, os mesmos foram debatidos com as empresas, 

visando a compreensão da agenda proposta pelo ISE e a identificação de desafios e oportunidades 

especialmente relevantes para o setor. Além deste relatório geral, cada empresa recebeu a tabulação específica 

de seus resultados. 

 

A análise inclui a discussão das sete dimensões do questionário ISE (Ambiental, Econômico-Financeira, Geral, 

Governança Corporativa, Mudança do Clima, Natureza do Produto e Social), subdivididas em 71 indicadores, e 

também a perspectiva transversal sobre cinco eixos temáticos considerados pelas empresas especialmente 

relevantes para o seu setor: Integridade e Transparência; Gestão Ambiental; Saúde e Segurança do Trabalhador; 

Cadeia de Valor e Relacionamento com a Comunidade. 

 

De modo geral, dentre os indicadores do ISE, o grupo de trabalho se destacou positivamente em aspectos como 

o referente ao indicador “Cumprimento Legal”, na dimensão Governança Corporativa, em que seu desempenho 

esteve superior à média da Carteira ISE 2017. Também se destacou na dimensão Social, superando a média da 

Carteira no indicador “Gestão de Fornecedores” ou praticamente se igualando à performance média das 

empresas da Carteira no indicador “Aplicação dos Compromissos nas Relações de Trabalho”.  

 

De maneira geral, em relação às sete dimensões do questionário, aquela em que o grupo alcançou melhor 

resultado, superando a média da Carteira do ISE, foi a dimensão Natureza do Produto, obtendo 96,1% dos 

pontos possíveis. Por outro lado, o desempenho médio das empresas do grupo de trabalho esteve abaixo do 

desempenho das integrantes da carteira ISE 2017 nas demais dimensões. Ambos resultados eram esperados, 

seja pelo perfil do produto do setor (pouco perigoso para o consumidor e a sociedade) seja por tratar-se da 

comparação entre grupos bem distintos em termos de experiência e dedicação ao tema. Não obstante, chamou 

especial atenção a defasagem do grupo nas dimensões Mudança do Clima e Geral, em que há claras 

oportunidades de melhoria, várias delas bastantes simples e/ou custo-efetivas. 
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Em relação aos eixos temáticos, estes foram os destaques, em termos de oportunidades para melhoria: 

Integridade e Transparência: elaborar relatórios de sustentabilidade e estabelecer políticas de integridade. 

Gestão Ambiental: buscar certificações de gestão ambiental, como ISO 14001 e outras; aumentar o uso eficiente 

de água; inventariar e gerenciar emissões de gases de efeito estufa. 

Saúde e Segurança do Trabalhador: ampliar/complementar as políticas de SST existentes e lhes dar mais 

efetividade pela capilaridade nos níveis hierárquicos e maior monitoramento de seu uso e conhecimento. 

Cadeia de Valor: ampliar o conhecimento das suas cadeias de fornecedores e complementar as políticas 

existentes, com inclusão de aspectos não-mandatórios sobre direitos humanos e condições de trabalho. 

Estabelecer compromissos e programas para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Relacionamento com a Comunidade: complementar políticas de relacionamento e/ou investimento social 

privado existentes; aumentar o engajamento com comunidades impactadas por seus projetos. 

 

O relatório conclui, em síntese, que as empresas do grupo de trabalho – e, possivelmente, o próprio setor – 

poderiam se beneficiar fortemente ao adotar algumas medidas que, simultaneamente, trarão importantes 

benefícios para a sociedade e para seus próprios negócios, tanto em termos operacionais como estratégicos. 
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EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
Cyrela Brasil Realty 

 

A Cyrela é um grupo empresarial constituído há mais de 55 anos, que conta com aproximadamente 4.000 

colaboradores. Mais de 200 mil famílias vivem em lares construídos pela companhia nos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Goiás. A empresa se destaca em construções do 

tipo residencial vertical, comercial e mix use para clientes de médio e alto padrão.  

 

Sua estratégia de sustentabilidade baseia-se em processos de inovação contínua e redução de impactos 

ambientais provenientes de suas atividades, envolvendo desde a compra do terreno até a entrega do 

empreendimento. Sua participação no presente estudo foi motivada por uma demanda por processos e 

projetos mais eficientes e sustentáveis. 

 

Apesar de algumas dificuldades encontradas durante o preenchimento do questionário do DBI, para a Cyrela o 

processo foi proveitoso e possibilitou identificar a necessidade de aprimoramento de indicadores que auxiliem 

na avaliação constante da empresa e definição de metas cada vez mais arrojadas. A companhia ressalta que o 

preenchimento da dimensão Mudança do Clima foi um desafio que, ao final, permitiu mapearem diversas 

oportunidades de melhoria em sua própria gestão. 

 

Gafisa S. A. 

 

A Gafisa é uma das principais empresas atuando na incorporação e construção residencial no Brasil. Fundada 

há 63 anos, a Companhia tem seu foco em crescimento e inovação para levar bem-estar, conforto e segurança 

a cada vez mais pessoas. 

  

Foram mais de 16 milhões de metros quadrados construídos, em mais de 30 cidades de 19 estados brasileiros, 

cerca de 1,5 milhão de clientes nos mais de 1.100 empreendimentos entregues sob a marca Gafisa - mais do 

que qualquer outra incorporadora residencial no Brasil. Hoje com foco principalmente em São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

  

Em 2007 a Gafisa entregou o Eldorado Business Tower, o primeiro edifício com certificado Leed® Platinum da 

América Latina, 8º no mundo todo. Atualmente, o tema sustentabilidade é implementado pontualmente em 

seus projetos. A Gafisa destaca que sua principal motivação para integrar a iniciativa foi a oportunidade de 

analisar como a sustentabilidade está integrada hoje em sua gestão, identificando formas de evoluir neste 

caminho. 

  

Ressalta que a sustentabilidade é um tema relevante não apenas para o mercado da construção civil, mas para 

o cenário global, o que impõe desafios como a necessidade de implementar diretrizes e processos para atender 

tais premissas como fator de decisão estratégica para a empresa. 

 

MRV Engenharia e Participações S. A. 

 

Fundada há 38 anos, a MRV Engenharia está estruturada sob a forma de S. A. aberta e destaca-se no mercado 

nacional de imóveis econômicos. Desde sua fundação, vendeu mais de 300 mil unidades residenciais para um 

público predominantemente de classe média. Atua em mais de 140 cidades em 22 Estados e Distrito Federal.  
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A empresa é a única do grupo de trabalho que já participou da carteira ISE, nos anos de 2017 e 2018 (atual). 

Sua motivação para participar da iniciativa veio da possibilidade de agregar ainda mais conhecimento e valor 

para seu negócio em termos de sustentabilidade.  

Ao final do trabalho, a MRV pôde aprofundar sua compreensão acerca de alguns pontos – críticos e positivos - 

que, na visão da empresa, ainda terão de amadurecer.  

 

Ao final do trabalho, a MRV pôde aprofundar sua compreensão acerca de alguns pontos – críticos e positivos - 

que, na visão da empresa, ainda terão de amadurecer. 

 

Sinco Engenharia 

 

Há 31 anos no mercado, a Sinco Engenharia é uma empresa do tipo S. A. fechada, que atua na incorporação e 
construção de empreendimentos principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, tendo em seu 
portfólio mais de 3 milhões de m² construídos. Atua em obras corporativas, residenciais, hoteleiras, industriais, 
shoppings centers e de telecomunicações. Conta com mais de 1.000 profissionais e atua em parceria com outras 
incorporadoras brasileiras. 
 
Com relação à estratégia de sustentabilidade, a empresa procura treinar suas equipes para controlar os 
processos a fim de reduzir a geração de resíduos e adequadamente descarta-los. Também desenvolve iniciativas 
para diminuir a emissão de poluentes na atmosfera e para utilização eficiente de água. Nesse sentido, a Sinco 
possui certificações como LEED e Aqua e foi a partir desse engajamento que a companhia se motivou a 
participar desse estudo. 
 
Dentre os aprendizados do processo, o que propiciou a troca de ideias com as demais empresas do setor, a 
Sinco Engenharia destaca o nível de aperfeiçoamento de sustentabilidade em suas edificações, desde a 
concepção até a operação e, consequentemente, proporcionar benefícios como uso sustentável do terreno, 
eficiência energética, eficiência no uso e reaproveitamento da água, controle de emissões atmosféricas, 
utilização de materiais sustentáveis, gestão de resíduos e qualidade do ambiente construído. 
 
Tegra Incorporadora 

 

Há 40 anos no mercado, a Tegra Incorporadora, empresa do grupo Brookfield, é uma das maiores companhias 
do setor imobiliário no Brasil, com mais de 93 mil imóveis desenvolvidos, que totalizam mais de 22 milhões de 
metros quadrados construídos. Presente em São Paulo, em Campinas e no Rio de Janeiro, a empresa emprega 
cerca de 900 colaboradores. Sua controladora é a canadense Brookfield Asset Management, gestora global de 
ativos com aproximadamente US$ 265 bilhões sob gestão, com investimentos nos segmentos de Energia 
Renovável, Infraestrutura, Private Equity, além do Imobiliário. 
 
A política de sustentabilidade da empresa está estruturada em pilares que representam os compromissos da 
organização com o meio ambiente, seus profissionais, seus stakeholders e com a promoção da cultura. A 
cultura, a governança e a estratégia da empresa são ao mesmo tempo o alicerce e as diretrizes destes 
compromissos. 
 
A Tegra atesta a importância desta iniciativa pelo fato de o questionário ser uma ótima ferramenta para 
comparação da situação da empresa frente aos concorrentes, possibilitando melhor trabalhar com os aspectos 
que tangem a sustentabilidade. Além disso, a empresa acredita que iniciativas como essa são oportunidades 
para a realização de benchmarking e troca de informações com outros players do mercado. Participar do grupo 
de trabalho para a Tegra significou um processo de grande valia e aprendizado. 
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INTRODUÇÃO 
 
Por meio de uma parceria institucional firmada no início de 2017 entre o Comitê de Meio Ambiente do 
SindusCon-SP (Comasp) e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVces), com 
apoio da B3, foi lançada uma iniciativa, aberta a todas empresas do SindusCon-SP, para promoção da agenda 
da sustentabilidade no setor da construção civil – edificações. 
 
O objetivo específico dessa iniciativa foi avaliar a situação de um grupo de empresas brasileiras do setor em 
termos de sustentabilidade empresarial e, com essa base, identificar desafios e oportunidades para seu avanço 
no tema. Para isso, foram utilizados como referência os resultados da avaliação quantitativa obtidos no 
processo seletivo das trinta e quatro empresas que integram a carteira 2017 do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial da B3 (ISE). 
 
Aderiram à iniciativa as cinco empresas listadas abaixo, formando o grupo de trabalho enfocado neste relatório: 
 

1. Cyrela Brasil Realty 
2. Gafisa S. A. 
3. MRV Engenharia e Participações S. A. 
4. Sinco Engenharia 
5. Tegra Incorporadora 

 
As empresas participantes da iniciativa preencheram o questionário do Diagnóstico Base ISE (DBI), isto é, uma 
versão do questionário do ISE adaptada para empresas de capital fechado. Trata-se do mesmo questionário 
com pequenos ajustes, que não comprometem o aspecto de comparabilidade com os resultados provenientes 
do questionário original. 
 
O SindusCon-SP foi responsável pela mobilização e comunicação com as empresas participantes e pela 
organização dos encontros previstos para a iniciativa. O GVces se responsabilizou pelas atividades relacionadas 
à preparação dos conteúdos abordados, facilitação dos encontros, aplicação do questionário junto às empresas 
por meio de um sistema online e análise dos dados assim obtidos. A B3, como apoiadora da iniciativa, 
disponibilizou a utilização do questionário do DBI e seu respectivo sistema de preenchimento.  
 
Após uma etapa de mobilização de empresas, entre os meses de abril e junho de 2017, a iniciativa foi 
oficialmente iniciada por meio de um workshop de alinhamento no dia 6 de julho. O período de preenchimento 
dos questionários pelas empresas, via sistema, ocorreu entre os dias 7 de julho e 6 de setembro. Na sequência, 
o GVces realizou a análise das respostas das empresas e apresentou os resultados em um workshop final dia 24 
de outubro do mesmo ano. 
 
Adicionalmente a este relatório, cada empresa participante da iniciativa recebeu um relatório específico, 
gerado pelo sistema do DBI, comparando seus dados individuais com os parâmetros da carteira ISE 2017. 
 
O SindusCon-SP e o GVces esperam que a partir dos dados identificados nesse relatório tanto as empresas 
participantes quanto outras do setor encontrem informações que as apoiem na incorporação de aspectos 
ambientais, sociais e de governança (ASG) em suas estratégias e processos de gestão. 
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ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
 
A estrutura deste relatório inclui, inicialmente, a apresentação de resultados gerais referentes às respostas das 
empresas ao questionário. Essa análise geral contempla uma visão conjunta sobre as sete dimensões do 
questionário DBI, indicando as diferenças de performance entre a média das empresas da Carteira ISE 2017 e 
o desempenho médio, máximo e mínimo das cinco companhias participantes da iniciativa. 
 
Na sequência, mantendo os mesmos padrões de comparação, é apresentada uma análise individual em relação 
a cada uma das sete dimensões do questionário.  
 
Por fim, é apresentada uma análise específica em relação a um conjunto de perguntas do questionário. Essas 
perguntas específicas foram selecionadas e organizadas em cinco diferentes eixos temáticos, previamente 
identificados pelo GVces e validados pelo Grupo de Trabalho, tendo com conta as peculiaridades do setor da 
Construção Civil em termos de sustentabilidade. 
 
As dimensões do questionário DBI e os eixos temáticos trabalhados na iniciativa serão apresentadas nos 
capítulos seguintes deste relatório. 
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O ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL E O DIAGNÓSTICO BASE ISE 
 
Iniciado em 2005, como uma iniciativa pioneira em nível mundial, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da 
B3 (ISE) busca contribuir para a criação de um ambiente de investimento compatível com as demandas de 
desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade social das 
corporações. Trata-se de uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na 
B3 sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em aspectos econômicos, ambientais, sociais e de 
governança corporativa.  
 
São convidadas a participar do processo anual de seleção de empresas para compor a carteira do ISE as 
companhias que detém as 200 ações mais líquidas na B3. Esse processo de seleção é baseado na análise das 
respostas fornecidas pelas empresas a um questionário. Desenvolvido pela equipe do GVces e com ampla 
participação das partes interessadas, esse questionário é composto por sete dimensões, que avaliam diferentes 
aspectos da sustentabilidade: 
 

Dimensões Ambiental, Econômico-Financeira e Social: políticas, práticas de gestão corporativa, análise de 
desempenho e cumprimento legal. 

 
Dimensão Geral: compromissos com o desenvolvimento sustentável, alinhamento às boas práticas de 
sustentabilidade, transparência das informações corporativas e práticas de combate à corrupção. 

 
Dimensão Governança Corporativa: relacionamento entre sócios, estrutura e gestão do Conselho de 
Administração, processos de auditoria e fiscalização, práticas relacionadas à conduta e conflito de 
interesses. 

 
Dimensão Mudança do Clima: políticas corporativas, práticas de gestão específicas da agenda de mudança 
do clima, análise de desempenho e nível de abertura das informações sobre o tema. 

  
Dimensão Natureza do Produto: impactos pessoais e difusos dos produtos e serviços oferecidos pelas 
empresas, adoção do princípio da precaução e disponibilização de informações aos consumidores e 
clientes. 

 
Em termos de estrutura do questionário, cada dimensão é subdividida em critérios, cada critério em indicadores 
e, por fim, cada indicador em seu conjunto de perguntas. 
 
A resposta às perguntas gera uma pontuação para a empresa respondente, e constitui a etapa quantitativa do 
processo de seleção à Carteira do ISE. Complementarmente a esta etapa, há também uma avaliação qualitativa, 
em que as empresas submetem documentos comprobatórios para uma amostra das respostas dadas. Esses 
documentos também são avaliados pelo GVces. 
 
Subsidiado pelo resultado combinado das análises quantitativa e qualitativa, o Conselho Deliberativo do ISE 
(CISE) toma a decisão final sobre quais empresas comporão a carteira do índice no ano seguinte à avaliação.  
 
O CISE é presidido pela própria B3 e integrado também por: Associação dos Analistas e Profissionais de 
Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC); Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 
e de Capitais (ANBIMA); Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); 
Grupo de Institutos Fundações e Empresas (GIFE); Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC); 
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON); Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social; International Finance Corporation (IFC); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
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A carteira 2017 do ISE vigorou no período de 02 de janeiro de 2017 a 05 de janeiro de 2018. Essa carteira reuniu 
34 companhias, que representaram 15 setores1 e somaram R$ 1,31 trilhão em valor de mercado, o equivalente 
a 52,14% do total do valor das companhias com ações negociadas na Bolsa naquele período. Fizeram parte da 
carteira 2017: AES Tietê, B2W, Banco do Brasil, Bradesco, Braskem, BRF, CCR, Celesc, Cemig, Cielo, Copel, CPFL, 
Duratex, Ecorodovias, EDP, Eletrobrás, Eletropaulo, Embraer, Engie, Fibria, Fleury, Itaúsa, Itaú Unibanco, Klabin, 
Lojas Americanas, Lojas Renner, Light, MRV, Natura, Santander, SulAmérica, Telefônica, TIM e Weg. 
 
Buscando ampliar o impacto positivo das experiências e conhecimentos acumulados nos processos anuais de 
seleção de empresas para integrar a carteira do ISE, o Diagnóstico Base ISE (DBI) foi desenvolvido como um 
instrumento de autoavaliação para que empresas – especialmente aquelas não listadas na Bolsa - possam 
melhor conhecer seu desempenho em termos de sustentabilidade e identificar pontos prioritários para avanço 
em relação a esta agenda. 
 
Na prática, após responder ao questionário ISE que as empresas da carteira em vigor responderam no ano 
anterior, a empresa recebe um relatório indicando seu desempenho e os parâmetros para comparação com as 
integrantes da carteira. O desempenho sempre é apresentado como um percentual do total de pontos possíveis 
em cada dimensão, critério ou indicador podendo, portanto, variar de 0 a 100. 
 
Em termos de conteúdo, para o questionário do DBI, as perguntas do questionário ISE específicas para 
preenchimento por empresas de capital aberto foram tecnicamente adaptadas pela equipe do Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), permitindo seu preenchimento também por empresas de capital 
fechado. 
 
Importante ressaltar que os resultados (desempenho) obtidos a partir do DBI são destinados exclusivamente 
ao uso interno pela empresa respondente, sendo desvinculado do processo para seleção das empresas que 
integram a carteira do ISE. Pelo mesmo motivo, ao participar do DBI as empresas também não necessitam 
enviar seus documentos referentes à etapa qualitativa de seleção da carteira. 
 
Em relação ao Grupo de Trabalho SindusCon-SP e GVces, o DBI foi utilizado como ferramenta de 
comparabilidade entre o desempenho individual e conjunto das empresas participantes da iniciativa e o 
conjunto das empresas que compuseram a carteira 2017 do ISE. 
 
  

                                                           
1 A MRV é a única das empresas do setor da Construção Civil que participou da Carteira 2017 do ISE. A companhia também 
está participando do Grupo de Trabalho SindusCon-SP e GVces. 



 

  
  
Grupo de Trabalho SindusCon-SP e GVces – Relatório Final 13 

 

TEMAS RELEVANTES AO SETOR 
 
A partir de uma consulta a diferentes estudos e iniciativas relacionados à questão da sustentabilidade no setor 
da Construção Civil, o GVces identificou as perguntas do questionário do DBI que mais se relacionavam a esta 
agenda. Após a identificação das perguntas, a equipe do GVces as organizou em cinco diferentes eixos temáticos 
e validou essa organização com representantes do Comitê de Meio Ambiente do SindusCon-SP (Comasp) e das 
empresas participantes durante o primeiro dos workshops da iniciativa, em julho de 2017. A estrutura de eixos 
validada nessa ocasião foi a seguinte: 
 

1. Integridade e Transparência 
2. Gestão Ambiental 
3. Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) 
4. Cadeia de Valor 
5. Relacionamento com a Comunidade 

 
A partir da análise das perguntas do questionário do DBI agrupadas nesses eixos temáticos, foi possível 
identificar de maneira mais acurada quais os pontos de maior atenção para as empresas participantes, seus 
pontos fortes, desafios e oportunidades de avanço da agenda da sustentabilidade no contexto das empresas. 
 
Dessa forma e conforme mencionado no capítulo “Estrutura do relatório”, na sequência serão apresentados os 
resultados agregados das respostas ao questionário do DBI por cinco empresas do setor da construção civil – 
edificações e suas respectivas análises. Esse conteúdo se encontra agrupado de acordo com as sete dimensões 
do questionário do DBI e com os cinco eixos temáticos apresentados acima. 
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DESEMPENHO GERAL DO GRUPO 
 
A partir das respostas das empresas participantes do grupo de trabalho ao questionário do DBI, a primeira 
análise realizada observou a performance do grupo em relação ao desempenho das empresas da carteira 2017 
do ISE, considerando conjuntamente as dimensões do questionário. Essa análise considerou a performance 
média, mínima e máxima do grupo de trabalho e a performance média da carteira do ISE. Os resultados são 
sempre apresentados como um percentual do total de pontos possíveis em cada item avaliado. 
 
Conforme demonstrado no gráfico abaixo, das sete dimensões do questionário, o grupo de trabalho teve 
desempenho médio superior à média da carteira ISE apenas na dimensão Natureza do Produto. Nas demais 
dimensões a performance média do grupo foi abaixo, com destaque para as distâncias identificadas nas 
dimensões Mudança do Clima, Geral e Social. 
 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
Para melhor compreender a diferença de desempenho entre um grupo e outro, conforme mencionado 
anteriormente, nos próximos capítulos serão apresentadas análises específicas por dimensões do questionário 
e por eixos temáticos. Espera-se por meio dessas análises identificar pontos de atenção e respectivas 
oportunidades de avanço em relação à agenda da sustentabilidade para o setor. 
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ANÁLISE A PARTIR DAS SETE DIMENSÕES DO QUESTIONÁRIO  
 
A cada dimensão do questionário do DBI as análises foram realizadas por indicadores, em que se destacou 
aqueles indicadores que demonstram os menores desempenhos do grupo em termos de porcentagem de 
perguntas assinaladas positivamente. Dessa forma, espera-se identificar uma agenda setorial de prioridades, 
ou pontos de atenção, por meio de comentários que contextualizam a abordagem de cada indicador destacado. 
 
Assim como no capítulo anterior, as análises consideraram a performance média, mínima e máxima do grupo 
de trabalho e a performance média da carteira 2017 do ISE, apresentada como um percentual do total de 
pontos possíveis em cada item. 
 

 

Dimensão Geral 
 
A dimensão geral do questionário do DBI é aquela que apresenta indicadores transversais ao negócio da 
empresa em termos de aspectos de sustentabilidade. Nesta dimensão estão os indicadores referentes aos 
compromissos empresariais e ao alinhamento e incorporação desses compromissos ao negócio. Também estão 
os indicadores que se referem à estratégia e posicionamento da companhia, sua gestão em relação à sua cadeia 
de valor e aspectos relacionados à conduta ética e de transparência. 
 
Por meio do gráfico abaixo é possível identificar que em todos os indicadores desta dimensão há uma 
significativa distância entre o desempenho médio do grupo de trabalho e o da Carteira ISE. Vê-se também que 
os maiores desafios do grupo em relação a esta dimensão dizem respeito à pauta de compromissos voluntários, 
engajamento com as partes interessadas e produção de relatórios de sustentabilidade.  
 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
Compromissos voluntários podem ser considerados passos iniciais no envolvimento da empresa com a agenda 
da sustentabilidade. Conhecer e se engajar com esses compromissos, como aqueles propostos pela Agenda 
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2030 e pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)2, representa o empenho da companhia em 
contribuir com o avanço rumo ao desenvolvimento sustentável. 
 
Outro passo considerado inicial e essencial à gestão da sustentabilidade pela empresa é o engajamento com as 
partes interessadas.  A partir desse engajamento é possível que a empresa identifique, priorize e engaje seus 
stakeholders em suas atividades e decisões. 
 
O terceiro aspecto destacado, referente aos relatórios de sustentabilidade, também representa uma prática 
considerada cada vez mais essencial à gestão da sustentabilidade pelas empresas.  Trata-se de um passo básico 
em termos de transparência, e seu objetivo é apresentar, de maneira integrada e facilmente compreensível, o 
desempenho econômico, ambiental e social da companhia. O processo de produção desse relatório segue 
diretrizes, como as desenvolvidas pela Global Reporting Initiative (GRI)3, que, além de indicar à empresa como 
produzir o relatório em si, fornece orientações referentes à gestão sustentável como um todo. Mais 
recentemente, empresas pioneiras estão também empenhadas na aplicação de uma nova metodologia nesse 
sentido, o Relato Integrado, que propõe uma abordagem abrangente, porém concisa e integrada sobre os 
fatores que podem influenciar os resultados de uma empresa. Trata-se de um grande desafio, na medida em 
que, para isso, é necessário que tal abordagem esteja implementada em todos os processos de planejamento 
e gestão da empresa.   
 
 

Dimensão Governança Corporativa 
 
A dimensão Governança Corporativa é aquela que aborda assuntos relacionados ao alto nível de decisões da 
companhia, enfocando aspectos que dizem respeito à relação entre as esferas da propriedade (acionistas, 
sócios, proprietários) e da gestão (diretores, executivos, gestores). O pressuposto é que a pessoa jurídica da 
empresa não deve se confundir com as pessoas físicas ou jurídicas a que pertence, O questionário dessa 
dimensão inclui perguntas referentes às regras para atuação e relacionamento de sócios e/ou controladores, 
transparência e prestação de contas, cumprimento legal, qualidade de gestão, entre outros. 
 
O gráfico abaixo indica um baixo desempenho no indicador “Dinâmica do Conselho de Administração”. 
Considerando que parte das empresas participantes do grupo de trabalho é de capital fechado, esse resultado 
é de certa forma previsível, e a princípio não indica um ponto de atenção prioritária. Em relação aos demais 
indicadores, é possível observar possibilidades de evolução especialmente naqueles relacionados aos temas da 
transparência, prestação de contas, conduta e conflito de interesses. Em termos positivos, chama atenção o 
ótimo desempenho médio do grupo de trabalho no indicador “Cumprimento Legal”, inclusive ligeiramente 
superior à média da Carteira ISE. 
 
 

                                                           
2 https://nacoesunidas.org/pos2015/  
3 https://www.globalreporting.org/  

https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://www.globalreporting.org/
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Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

   
Os aspectos de transparência nesta dimensão se referem à forma como a empresa apresenta e discute com 
analistas e demais agentes do mercado de capitais, além das informações financeiras, aspectos sociais e 
ambientais relacionados à sua operação. Alinhado a esse ponto, o indicador que aborda o tema prestação de 
contas trata de assuntos relacionados a auditoria e organização das informações de maneira formalizada, 
periódica e independente.  
 
O indicador referente a conduta e conflito de interesses contempla tópicos relacionados ao modelo de 
governança corporativa da companhia e suas respectivas regras de funcionamento, fundamentado pelas 
melhores práticas identificadas no mercado, e incorporando aspectos como os de compliance e prevenção a 
práticas de corrupção.   
 
 

Dimensão Econômico-Financeira 
 
A dimensão Econômico-Financeira foca transversalmente gestão da companhia, e inclui temas como: estratégia 
empresarial, gestão de riscos e oportunidades, análise de desempenho, qualidade das demonstrações 
financeiras e cumprimento legal, entre outros. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, o seu foco 
não é no desempenho econômico-financeiro atual da empresa4, mas sim na maneira como esta trata de 
gerenciar e buscar a perpetuação de sua capacidade de geração de valor econômico para seus stakeholders e 
a sociedade em geral.  
 
Comparando a média alcançada pelo grupo de trabalho em relação à média da carteira 2017 do ISE, em alguns 
indicadores é possível observar uma aproximação entre um grupo e outro, como no caso do indicador “Crises 
e Plano de Contingência”. Porém, chama a atenção a grande diferença em relação ao indicador que trata dos 
riscos e oportunidades corporativos. 
 

                                                           
4 Na metodologia do ISE, desenvolvida para selecionar empresas já listadas em bolsa, considera-se que a avaliação do 
desempenho econômico das mesmas já é tradicionalmente contemplada pelos atores do mercado, não devendo, por 
isso, ser considerada na seleção por atributos de sustentabilidade. 
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Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
De acordo com o Glossário do ISE, entende-se como gestão de risco a “atividade de identificação preventiva, 
por meio de sistema de informações adequado, de eventos que causam impactos negativos indicando possíveis 
riscos à empresa, sua probabilidade de ocorrência, bem como as medidas e os planos adotados para sua 
prevenção ou minimização. Por outro lado, a identificação de eventos com impactos positivos aponta para 
oportunidades. A análise de cenários pode oferecer à empresa a chance de reverter um risco em uma 
oportunidade, ou identificar oportunidades fora de seu cenário usual. Por isso, a busca, a identificação e o 
aproveitamento das oportunidades são partes integrantes da gestão de riscos corporativos. Dessa forma, 
considerando a relevância desse assunto para empresas dos mais diferentes setores, destaca-se aqui a 
importância de priorização da gestão de riscos e oportunidades pelas empresas do grupo de trabalho.  
 
Considerando os vários riscos que essas empresas estão expostas, tanto em termos econômicos, quanto sociais 
e ambientais, recomenda-se um aprimoramento de práticas que promovam esse aspecto na gestão do negócio 
das companhias. As próprias perguntas que fazem parte do indicador “Riscos e Oportunidades Corporativos” 
do questionário DBI indicam uma série de práticas a serem implementadas ou aprimoradas por empresas de 
quaisquer setores. 
 
 

Dimensão Natureza do Produto 
 
Entre as sete dimensões do questionário DBI, esta é a que se refere aos produtos (bens ou serviços) oferecidos 
pela companhia ao mercado.   Seu pressuposto é que uma empresa cujos produtos tenham restrições do ponto 
de vista da sustentabilidade terá menores probabilidades de sucesso no futuro. Seus indicadores e perguntas 
referem-se aos riscos que a utilização normal de seus produtos (ou seja, conforme as finalidades para que são 
oferecidos ao mercado) pode causar a pessoas e ao meio ambiente. Os principais temas enfocados nesta 
dimensão podem ser descritos como: riscos para o consumidor/cliente ou terceiros, riscos difusos, 
monitoramento e princípio da precaução, e informações ao consumidor/cliente. A dimensão também enfoca 
as implicações que esses aspectos possam trazer para financiadores e investidores nas empresas que oferecem 
tais produtos. 
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O gráfico de análise desta dimensão demonstra claramente o desempenho superior da média alcançada pelas 
empresas do grupo de trabalho em relação à média das empresas da carteira 2017 do ISE, com exceção do 
indicador referente a informações ao consumidor/cliente. 
 
Para alguns dos setores da carteira 2017, os aspectos abordados nesta dimensão constituem desafios, em 
função de peculiaridades referentes ao seu negócio, cuja superação implicaria em implementar mudanças 
relevantes em seu posicionamento e estratégia de negócio. Assim, considerando as especificidades do setor da 
construção civil em relação ao escopo das perguntas da dimensão Natureza do Produto, percebe-se um 
alinhamento que proporcionou o bom desempenho do grupo. 
 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
Especificamente para o setor da construção civil, em relação às informações ao consumidor, uma oportunidade 
de melhoria seria o aprimoramento de peças como o manual do proprietário, onde poderiam ser incluídas 
orientações sobre possíveis impactos decorrentes do uso do produto adquirido. 
 
 

Dimensão Ambiental 
 
Um amplo conjunto de pontos da agenda de gestão ambiental está contemplado nesta dimensão, seguindo 
critérios que, assim como em outras dimensões, organizam o questionário em políticas, gestão corporativa, 
análise de desempenho e cumprimento legal. 
 
Os primeiros indicadores selecionados para análise são aqueles referentes à forma como a companhia organiza 
sua gestão ambiental por meio de políticas corporativas e a respectiva execução do que está previsto nessas 
políticas. Consequentemente, também foi considerada a análise sobre como a companhia realiza a gestão de 
riscos e oportunidades referentes à sua gestão ambiental, assim como, avalia essa gestão. Adicionalmente, 
foram analisados aspectos referentes a certificações, engajamento com partes interessadas, biodiversidade e 
serviços ecossistêmicos, consumo de recursos ambientais e gestão de emissões. 
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Em relação à performance média do grupo de trabalho, percebe-se um desempenho superior em relação à 
média da carteira ISE no indicador “Emissões Atmosféricas, Efluentes Líquidos e Resíduos”. Nesse caso, há o 
entendimento de que esse é um tema relevante ao setor, com práticas bem estruturadas por empresas como 
as participantes do grupo de trabalho. 
 
Pelo escopo do indicador Certificações, aparentemente, sua abordagem não seria tão priorizada pelas empresas 
do setor da construção civil, mas certamente há um bom caminho para evolução de práticas, se comparado ao 
desempenho médio das empresas do ISE. Outro ponto de atenção seria o indicador “Planejamento”, que 
contempla aspectos referentes a riscos e oportunidades relacionados aos serviços ecossistêmicos, avaliação 
periódica dos impactos ambientais, desempenho ambiental, inovação e saúde e segurança do trabalhador 
(SST). 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
O indicador referente às certificações tem uma grande ênfase em certificações florestais, o que, para algumas 
empresas do setor da construção civil, é considerado ainda um desafio em termos de disponibilidade de 
madeira certificada no mercado. Porém esse indicador também faz referências a outros tipos de certificação, 
como aqueles referentes à SST. Esse tema também está contemplado no indicador Planejamento e será melhor 
detalhado em um dos próximos capítulos deste relatório. Os demais aspectos apresentados nesse indicador 
dizem respeito a práticas de gestão ambiental e, assim como em outras dimensões, as próprias perguntas do 
questionário foram desenvolvidas de modo a sugerir às empresas maneiras eficazes de implementa-las. Dessa 
forma, recomenda-se uma avaliação dessas perguntas e priorização daquelas práticas que mais fizerem sentido 
à operação das empresas do grupo. 
 
 

Dimensão Mudança do Clima 
 
Considerando que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) são um aspecto ambiental de especial relevância, 
tanto pela existência de processos de negociação internacionais específicos quanto pelo seu potencial para 
geração de impactos significativos com abrangência mundial e alto nível de risco à sociedade, o ISE dedica a 
dimensão Mudança do Clima para abordar especificamente esta pauta. Assim como outras dimensões, seus 
indicadores são organizados inicialmente tratando de compromissos e responsabilidades da empresa em 
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relação ao tema, e seu aprofundamento se dá por meio de perguntas referentes à gestão da mitigação e da 
adaptação à mudança do clima, e seus respectivos monitoramentos visando o atingimento de metas. Por fim, 
é questionado em que medida a companhia comunica seus impactos nesse campo, por meio da divulgação de 
seu inventário de emissões. 
 
Essa foi a dimensão em que as empresas do grupo de trabalho encontraram seus maiores desafios. De acordo 
com o gráfico abaixo, o maior ponto de atenção é referente ao indicador “Sistemas de Gestão”, em que o 
desempenho médio do grupo foi zero. Outros dois indicadores – “Gestões da Mitigação” e “Adaptação” – 
também alcançaram desempenhos muito baixos pelo grupo, com 4,8% e 10,5%, respectivamente. Nota-se que 
o desempenho no indicador com melhor resultado médio do grupo nesta dimensão também foi muito baixo: 
25,5%, frente uma média de mais que 60% na carteira ISE. 
 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
O indicador referente ao tema sistema de gestão é composto por apenas uma pergunta, que questiona se a 
companhia incorpora suas emissões de GEE no processo de avaliação sistemática de aspectos e impactos 
ambientais de suas atividades, por meio de algum tipo sistema de gestão ambiental, mais especificamente, um 
programa para gerenciamento das emissões de GEE. Para implementação dessa prática, a pergunta também 
indica à empresa como realizar uma análise sobre esse aspecto, para que possa considerá-lo, ou não, 
significativo à sua gestão ambiental. 
 
Com relação ao indicador referente à gestão da mitigação, por meio de suas perguntas o próprio questionário 
indica uma agenda de ações a serem implementadas, tais como: elaboração de inventário de emissões de GEE, 
metas de redução de emissões, estudo de pegada de carbono e precificação interna de carbono. Já em relação 
ao indicador sobre gestão da adaptação, as perguntas indicam práticas referentes a: estudos sobre suas 
vulnerabilidades frente à mudança do clima, consideração da adaptação à mudança do clima na concepção 
e/ou revisão de suas atividades, no seu planejamento estratégico e/ou no gerenciamento de riscos. Dessa 
forma, assim como em outras dimensões, o próprio questionário oferece direcionamentos práticos às empresas 
sobre como implementarem práticas relacionadas aos indicadores e perguntas, proporcionando um 
aprimoramento da gestão da sustentabilidade. 
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Dimensão Social 
 
A agenda social representada por essa dimensão no questionário DBI, traz um conjunto amplo de indicadores 
e perguntas orientados pela relação da empresa com vários de seus stakeholders: empregados (incluindo os 
terceirizados) cadeia de fornecedores, comunidade e consumidores/clientes. Seus indicadores estão 
organizados em uma lógica análoga à aplicada na dimensão ambiental e em outras: inicialmente, políticas e 
compromissos empresariais, na sequência, indicadores referentes à gestão e análise de desempenho 
correspondentes a essas políticas e compromissos, e finalmente os aspectos referentes ao cumprimento legal. 
 
Na dimensão Social, no indicador “Gestão de Fornecedores”, a média das empresas do grupo de trabalho foi 
acima da média das empresas da carteira 2017 do ISE. Outro destaque positivo é no indicador “Aplicação dos 
Compromissos nas Relações de Trabalho”, em que o desempenho médio do grupo chegou bem próximo à 
média das empresas da carteira ISE. Mesmo assim, chama a atenção a baixa performance alcançada nos demais 
indicadores, especialmente “Compromissos com Princípios nas Relações de Trabalho” e “Compromisso com a 
Comunidade”, ambos muito distantes do desempenho médio da carteira ISE. 
 

 
Onde se lê SindusCon-SP, leia-se GT SindusCon-SP 

 
As empresas do grupo desempenharam bem no indicador referente aos compromissos relacionados às relações 
de trabalho, alcançando um desempenho médio de 60,6%. Aparentemente, o grupo adota práticas sobre esses 
temas no âmbito da gestão, mesmo sem respaldá-las em políticas correspondentes aos princípios que norteiam 
tais práticas. Nesse sentido e como o próprio questionário indica, percebe-se oportunidades para 
desenvolvimento de políticas corporativas e engajamento das empresas do grupo em compromissos da 
sociedade relacionados a temas como: erradicação do trabalho infantil, erradicação do trabalho forçado ou 
compulsório, combate à prática de discriminação em todas as suas formas, valorização da diversidade, 
prevenção do assédio moral e do assédio sexual e respeito à livre associação sindical e direito à negociação 
coletiva. 
 
Em relação aos compromissos com a comunidade, espera-se que as empresas trabalhem tais compromissos 
por meio de políticas corporativas que formalizem seu relacionamento com a comunidade, incluindo diferentes 
aspectos, entre eles, o do investimento social privado (ISP).  
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ANÁLISE A PARTIR DOS CINCO EIXOS TEMÁTICOS  
 
Conforme mencionado no início do relatório, após a identificação de temas considerados especialmente 
relevantes para o setor da Construção Civil, um conjunto de perguntas do questionário do DBI foi selecionado 
e organizado em cinco diferentes eixos temáticos, inclusive mesclando perguntas de diferentes dimensões. Por 
meio desse agrupamento, buscou-se analisar o desempenho das empresas do grupo de trabalho, em relação 
aos seguintes temas: Integridade e Transparência; Gestão Ambiental; Saúde e Segurança do Trabalhador (SST); 
Cadeia de Valor; e Relacionamento com a Comunidade. 
 
Para isso, as análises referentes a cada eixo estão apresentadas na sequência, por meio de diferentes gráficos, 
pelos quais é possível comparar, pergunta a pergunta, o desempenho das empresas do grupo de trabalho e as 
que fizeram parte da carteira 2017 do ISE. Os gráficos indicam o percentual de empresas de cada grupo que 
assinalou cada alternativa de resposta. 
 
 

Eixo Temático 1: Integridade e Transparência 
 
Estabelecer um compromisso formal em relação ao combate à corrupção é aspecto de extrema relevância para 
a sustentabilidade de qualquer organização. Diversas são as formas de corrupção, as quais acarretam prejuízos 
relacionados a reputação e desvalorização de mercado, além de outras consequências práticas e morais 
decorrentes da falta de integridade. 
 
As respostas da maioria das empresas do setor às perguntas 22 e 22.1 da dimensão Geral indicam seus 
compromissos formais em relação ao combate à corrupção em seus Códigos de Conduta. Ainda assim, a 
diferença entre o desempenho do grupo de trabalho e o das empresas da carteira 2017 do ISE aponta para uma 
oportunidade de melhoria por parte de algumas das empresas quanto ao tipo do compromisso estabelecido, 
bem como a seu conteúdo e abrangência. 
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Os questionários DBI na íntegra estão disponíveis em: isebvmf.com.br/diagnostico-base-ise/ 

 
Sugere-se como forma de evolução desta agenda o estabelecimento de compromisso formal – de preferência, 
por meio de adesão formal ou declaração pública relativa a compromissos e iniciativas voluntárias sobre o tema 
– em relação ao combate a todas as formas de corrupção por meio de documentos registrados e públicos, e se 
atentar a todos os aspectos do conteúdo que distanciam as empresas participantes das empresas da carteira 
ISE. No gráfico acima, destacam-se pontos que explicitam a necessidade de esclarecer o comportamento 
esperado pelos colaboradores, bem como monitorar, fiscalizar e impor medidas disciplinares quando 
necessário. Políticas corporativas específicas são importantes instrumentos nesse sentido. 
 
A criação de códigos, políticas, órgãos e estruturas podem representar grandes avanços em relação à agenda 
de Integridade e Transparência, mas sua simples existência não é garantia de que desvios de conduta deixem 
de ocorrer. Para dar efetividade a essas disposições é também necessário engajar o público interno a fim de 
disseminar padrões de conduta adequados tanto dentro da empresa quanto nas relações com seus demais 
stakeholders. 
 
O gráfico abaixo trata desse aspecto, e chama atenção ao fato de que as empresas que compõem o grupo de 
trabalho declaram engajar no tema os elos mais próximos de sua cadeia de valor: todas elas o fazem em relação 
a “Fornecedores”, e a maioria em relação a “Distribuidores, consumidores/clientes”. Nesses aspectos o grupo 
tem resultado igual ou próximo ao da carteira ISE, enquanto os demais itens refletem porcentagens menores 
de adoção das práticas enfocadas.  
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Complementarmente, propõe-se que as empresas do grupo busquem aperfeiçoar o engajamento do seu 
público interno e parceiros comerciais na prevenção e combate à corrupção, priorizando as relações com 
fornecedores indiretos, agentes públicos e outras partes interessadas.  
 
Como visto anteriormente, após a formalização de compromissos legais, o público interno deve ser 
apropriadamente engajado com o tema. Dessa forma, torna-se imprescindível a implementação de processos 
e procedimentos de monitoramento e gerenciamento de situações de corrupção e/ou conflitos de interesse, 
além de avaliar a eficácia daquelas iniciativas existentes e a necessidade de criar novas. 
 
Diferentemente da carteira ISE, em que todas as empresas declaram possuir os processos em questão, 40% das 
empresas avaliadas no grupo de trabalho não apresentam processos para gerenciar situações de corrupção 
e/ou conflito de interesses. No entanto, é importante destacar que mais da metade delas já está comprometida 
nesse sentido. 
 

 
 

 
Os questionários DBI na íntegra estão disponíveis em: isebvmf.com.br/diagnostico-base-ise/ 

 
Fica claro a partir das informações do gráfico acima que a forma como as empresas do grupo de trabalho que 
possuem os processos e procedimentos em questão gerenciam situações de corrupção e/ou conflitos de 
interesses baseiam predominantemente em denúncias por parte dos colaboradores. Adicionalmente, 
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recomenda-se que sejam criadas também estruturas de controle capazes de controlar e monitorar as finanças 
das organizações. 
 
Outro indicador relacionado à integridade empresarial é o financiamento ou apoio a candidatos a cargos 
públicos e/ou a partidos políticos. O foco da pergunta não é sobre a adoção dessa prática – que, sendo legal, é 
uma opção legítima da empresa 5 – mas sobre a transparência em relação às contribuições realizadas, de modo 
a permitir o escrutínio público das ações e razões da empresa, inibindo o uso indevido de influência. 
 
A maior parte das empresas que compõe o grupo de trabalho não realiza tais práticas. Contudo, uma parcela 
importante delas financia ou apoia sem os necessários elementos de transparência, contrariamente ao que 
acontece com as empresas da carteira ISE. 
 

 
 

No processo de avaliação pelo DBI, são igualmente aceitas as empresas que não realizam as práticas 
especificadas e as que as realizam com transparência. Nos casos em que a empresa financia ou apoia candidatos 
sem transparência, é recomendado que seja elaborada política interna disciplinando o tema enfocado, além de 
disponibilizar a informação completa dos valores dos candidatos e dos partidos em áreas de livre acesso 
(website, Relatório de Sustentabilidade etc.). 
 
Como exemplificado acima, estratégias de comunicação são importantes fatores na gestão de riscos, ao 
influenciar a reputação das organizações e afetar, dentre outros aspectos, os níveis de confiança de seus 
stakeholders. Estabelecer uma comunicação transparente e efetiva é primordial para proteção desse capital 
reputacional pois, reconhecidamente, empresas transparentes e com bom nível de comunicação e confiança 
do público são menos impactadas por eventos que coloquem em questão seu comportamento. Relatórios de 
Sustentabilidade são formas de divulgar processos constantes de avaliação e mensuração do desempenho das 
organizações nos aspectos financeiros e não-financeiros (como os ambientais, sociais e de governança). 
 
Nesse aspecto, a discrepância entre os resultados da carteira ISE com os das empresas do grupo de trabalho é 
grande. A grande maioria das empresas analisadas não publicou Relatório de Sustentabilidade. É válido ressaltar 
que a única empresa com Relatório de Sustentabilidade publicado se atentou mais às características do negócio 

                                                           
5 A legislação brasileira à época de elaboração do questionário permitia a contribuição de empresas a candidatos e 
partidos políticos. 



 

  
  
Grupo de Trabalho SindusCon-SP e GVces – Relatório Final 27 

 

em si – demonstração de conformidades e mapeamento das controladas – do que a questões ligadas à 
sustentabilidade. 
 

 
 

 
Os questionários DBI na íntegra estão disponíveis em: isebvmf.com.br/diagnostico-base-ise/ 

O mais indicado é que as empresas publiquem seus Relatórios de Sustentabilidade pelo menos uma vez ao ano. 
É importante que seja postado em local de fácil acesso a todos e divulgado adequadamente. Com relação ao 
conteúdo dos documentos, agregar mais material ligado à sustentabilidade – como especificado nas questões 
com 0% de respostas – e que o mesmo seja auditado por uma organização independente. 
 
Concluindo esta seção, é importante lembrar que a transparência e a integridade não se limitam aos relatórios 
e práticas específicas abordados acima. Espera-se das empresas, também, um comportamento transparente e 
ético em seu dia-a-dia, refletido em todas as suas atividades e processos, e não apenas nas situações 
identificadas como “de sustentabilidade” ou de “responsabilidade social”. 
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Destaque de ações sugeridas 
▪ Aprimorar os compromissos formais de combate à corrupção existentes e avaliar a 

necessidade de adequações em práticas como monitoramento, fiscalização e implementação 
de medidas disciplinares, a fim de que as condutas esperadas sejam efetivadas; 

▪ Difundir o combate à corrupção interna e externamente por meio do engajamento do corpo 
de colaboradores e parceiros; 

▪ Estabelecer processos e procedimentos para gerenciar situações de corrupção e conflito de 
interesse; 

▪ Comunicar a posição da empresa e as ações relacionadas ao combate à corrupção e conflitos 
de interesse para públicos internos e externos; 

▪ Publicação dos relatórios de sustentabilidade. 
 
 
 

Eixo Temático 2: Gestão Ambiental 
 
As empresas precisam ter plena consciência dos impactos – diretos ou indiretos – que suas operações causam 
no âmbito social e ambiental. Além disso, é importante frisar que o sistema deve estar de acordo com 
parâmetros aceitos por órgãos técnicos e avaliado por um Organismo Certificador Acreditado (OCA), a fim de 
seguir padrões estabelecidos e garantir o atendimento de, ao menos, um mínimo comum a ser atingido. Além 
disso, é necessária a mensuração e acompanhamento da evolução desses impactos, o que é melhor realizado 
por meio de programas baseados em ecoeficiência e produção mais limpa. A tabela da pergunta Ambiental 19 
(mais abaixo) reflete este entendimento. 
 
Com relação aos sistemas de gestão socioambiental e de segurança do trabalho, apenas uma das empresas do 
setor apresenta certificação de OCA. O cenário é praticamente o oposto daquele observado na carteira ISE. 
Outro fato que chama a atenção está relacionado à gestão de impactos da produção: quase a totalidade das 
empresas do grupo de trabalho não desenvolve nenhuma ação para reduzir emissões atmosféricas. 
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Conforme informação encontrada no protocolo da pergunta “AMB-C 13”: “Devem ser considerados para a 
primeira questão acima as certificações ISO 14001 (SGA) e OHSAS 18001 (SGSST) ou certificações de terceira 
parte equivalentes. Recomenda-se desenvolver sistemas de gestão que contemplem, no mínimo, os seguintes 
requisitos: (i) tenham por base um modelo de gestão sistêmico, baseado no PDCA; (ii) tenham, como requisito 
mínimo de desempenho, o atendimento à legislação e normas aplicáveis; (iii) requeiram o diagnóstico das 
condições da organização (em condições normais e anormais de operação) e a definição de planos e programas 
de gestão a partir deles; (iv) requeiram mecanismos de conscientização e treinamento dos envolvidos; (v) 
requeiram o monitoramento e a verificação periódica da eficácia do sistema e da consecução dos objetivos e 
metas definidos; (vi) requeiram mecanismos de comunicação com partes interessadas. No caso da certificação 
florestal, para efeitos deste do presente questionário, são aceitas tanto a certificação FSC quanto a certificação 
CERFLOR. No caso das certificações relacionadas à responsabilidade social, ainda que os sistemas e requisitos 
não sejam integralmente compatíveis, são aceitas tanto a SA 8000 como a ABNT NBR 16001. O cálculo do 
percentual da produção deve levar em conta o total produzido pela companhia, considerando todas as 
unidades, mesmo aquelas que não possuem sistema de gestão ou que possuem sistema, mas não é certificado 
por OCA”. 
 
Além disso, sugere-se também estruturar práticas na gestão da produção capazes de monitorar os impactos 
em questão, no formato de programas baseados em ecoeficiência e produção mais limpa, de preferência. 
 
A seguir, são detalhados os resultados de temas específicos, que estão presentes na pergunta anterior. 
 

• Água 
 
A água é indispensável para todos, sob formas diversas nas esferas ambiental, política, social e econômica. Este 
recurso se torna cada vez mais valioso em diversas partes do mundo por efeito das mudanças climáticas, mas 
também de precária gestão dos recursos hídricos. O impacto da falta de água é rapidamente sentido também 
pelos negócios, como demonstram inúmeras situações ocorridas no Brasil em tempos recentes. Nesse 
contexto, cabe também às empresas otimizar o uso da água em seus processos, minimizando suas taxas de 
consumo e desperdício. Assim, quanto maior ó percentual de reuso, melhor a avaliação de uma empresa no 
DBI. 
 
Na pergunta abaixo, vê-se que 50% das empresas do grupo de trabalho não reusa água em seus processos 
produtivos, enquanto o restante reutiliza uma quantia menor ou igual a 30%. 
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A discussão realizada no grupo de trabalho mostrou que mesmo havendo desafios técnicos, é possível e 
desejável as empresas reduzam seu impacto sobre as fontes de água, seja para colaborar com o esforço coletivo 
nesse sentido, seja para reduzir sua dependência em relação a esse recurso, diminuindo custos e riscos 
operacionais em casos de escassez, cada vez mais prováveis No caso das empresas que ainda não reutilizam 
água, recomenda-se criar programas e iniciativas de reuso em seus processos produtivos, enquanto que para 
aquelas que já o fazem, entende-se que o ideal seria propor metas mais ambiciosas. 
 

• Resíduos sólidos 
 
A pergunta busca avaliar as práticas de gestão de resíduos sólidos adotadas pelas empresas. Trata-se de um 
tema especialmente relevante para o setor da construção civil – edificações, que historicamente é considerado 
um grande gerador de resíduos, apesar de que, em anos mais recentes, esse problema tenha se reduzido 
significativamente, com a adoção de novas tecnologias construtivas e processos mais eficientes de gestão das 
obras.  
 
Pelos resultados mostrados abaixo, conclui-se que a maioria das empresas do grupo de trabalho abordam de 
maneira apropriada a gestão de seus resíduos sólidos, em nível comparável às integrantes da carteira ISE 2017, 
com exceção da adoção de metas de redução de geração e de reuso/reciclagem, que apesar de sua importância 
ainda não são adotadas por todas respondentes.   
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• Mudanças climáticas 
 
Os gases de efeito (GEE) estufa potencializam o efeito estufa e, por isso, o aumento da concentração dos 
mesmos na atmosfera é motivo de grande preocupação no que se refere às mudanças climáticas. A questão 
trata dos gases controlados pelo Protocolo de Kyoto, a saber Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido 
Nitroso (N2O), Hidrofluorcarbonetos (HFCs), Perfluorcarbonetos (PFCs) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6). É 
importante ressaltar que são aceitos os seguintes parâmetros internacionais: GHG Protocol (Corporate 
Standard e Programa Brasileiro), ISO 14064-1 (ABNT/NBR 14064-1), The Climate Registry ou Bilan Carbone. 
 
Apenas uma empresa do grupo de trabalho elabora inventário de emissão de maneira exemplar, comprovando 
por meio de verificação externa suas emissões absolutas e relativas. As demais empresas não elaboram nenhum 
tipo de inventário de emissão e, consequentemente, não podem comprovar suas eventuais reduções na 
emissão de GEE. 
 

 
 

 
 
Considerando que este é um tema de alta relevância, e que existem metodologias disponíveis e prontamente 
aplicáveis, sugere-se que as empresas do setor elaborem inventários de emissão de GEE por escopo, e que este 
seja auditado e lhes permita diferenciar e monitorar suas emissões absolutas e relativas, diretas e indiretas. 
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Com relação aos sistemas de gestão socioambiental e de segurança do trabalho, apenas uma das empresas do 
grupo é certificada por organismos de certificação de sistema de gestão ambiental (OCA). 
 
 

Destaque de ações sugeridas 
▪ Estabelecer formas de minimizar impactos socioambientais decorrentes de ações  

diretas e indiretas do negócio, seja por meio de programas, políticas ou indicadores; 
▪ Implementar sistemas de gestão socioambiental e de segurança do trabalho, 

preferencialmente certificados por OCAs; 
▪ Avaliar a possibilidade de elevar os percentuais de reaproveitamento de água nos  

processos produtivos; 
▪ Gerir e destinar adequadamente os resíduos sólidos, atentando-se também a 

metas de redução de geração e de reuso/reciclagem; 
▪ Reduzir emissões de GEE, elaborar inventário (por escopo), mantê-lo atualizado e  

contratar verificação externa. 
 
 
  

Eixo Temático 3: Saúde e Segurança do Trabalhador (SST) 
 
Aspectos voltados à proteção da saúde e segurança do trabalhador devem ser institucionalizados em políticas 
corporativas a fim de garantir condições mínimas para o exercício das funções de todos os colaboradores da 
empresa, em todas as suas operações. 
 
Avaliando os resultados da primeira pergunta deste eixo, fica claro que a maioria das empresas do grupo de 
trabalho possui políticas corporativas que estão de acordo com os elementos requeridos no protocolo da 
pergunta, no qual são especificados detalhadamente os atributos requeridos para uma resposta positiva a este 
item. Entretanto, apenas uma empresa inclui esse tema nos objetivos estratégicos de sua operação, e uma 
empresa possui uma política insuficiente. 
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Considerando a importância desse tema – especialmente para a indústria de construção civil – e a 
disponibilidade de reconhecidas metodologias e diretrizes sobre o assunto, propõe-se às empresas do setor 
adequar as suas políticas corporativas, para que contemplem todos os aspectos de SST e fomentem os 
processos de gestão em suas respectivas operações, guiando-os por meio de objetivos estratégicos. 
 
Uma vez institucionalizadas, as políticas corporativas devem ser, permanentemente e sistematicamente, 
divulgadas às partes interessadas para que haja conhecimento e comprometimento dos colaboradores em 
relação à orientação da empresa. 
 
As informações do gráfico abaixo indicam que as empresas estão bem divididas quanto à forma como 
acompanham o nível de conhecimento e comprometimento dos colaboradores em relação às suas políticas de 
SST. Como se vê, esse resultado diverge daquele apresentado pela carteira ISE. 
 

 
 
Como observado, três das empresas do grupo do trabalho realizam avaliações internas, sendo duas delas 
auditadas e uma não. Tendo em vista que o ideal é que as empresas realizem avaliações periódicas que sejam 
validadas por terceiros, três empresas apresentam oportunidades de melhoria: uma empresa precisa ainda 
incluir o parecer de um terceiro em suas avaliações sobre o tema, e outras duas, apesar de realizarem avaliações 
internas, o fazem sem periodicidade definida nem instrumento específico para a finalidade em questão. 
 
A pergunta a seguir faz menção à descrição formal de atribuições relacionadas ao meio ambiente e SST para as 
funções listadas. A partir dessa informação, é possível compreender se as próprias funções já abordam tais 
aspectos em suas rotinas, assim como o nível da capilaridade dos temas na empresa. 
 
Chama a atenção o fato de apenas uma empresa do grupo de trabalho atribuir os assuntos especificados à 
função de Principal Executivo. Percebe-se uma tendência por parte das empresas analisadas de direcionar – 
formalmente – tais responsabilidades apenas a níveis hierárquicos mais baixos, mostrando uma situação 
contrária àquela da carteira ISE, onde tais responsabilidades dizem respeito a gestores de praticamente todos 
os níveis. 
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Portanto, fica clara a relevância de se ampliar a capilaridade dos temas – meio ambiente e SST – na empresa 
através das funções atribuídas aos diferentes níveis hierárquicos. Considerando as respostas “não se aplica” 
surgidas no grupo de trabalho, recomenda-se também às empresas pensar em formas de adequar esse sistema, 
como cabível, aos casos em que as estruturas de cargos não são entendidas da maneira pressuposta na 
pergunta. 
 
É importante que os níveis hierárquicos mais altos tenham amplo conhecimento dos temas vistos 
anteriormente para que estejam preparados para tomar decisões capazes de impactar substancialmente o 
negócio como um todo e, também, para que estejam cientes das responsabilidades que têm como altos 
dirigentes, as quais incluem, também, aspectos aparentemente distantes de sua atuação cotidiana.  
 
Assim como as atribuições e responsabilidades, os perigos e riscos envolvidos no trabalho mudam à medida 
que as funções se transformam. Dessa forma, é imprescindível que as empresas tenham controle formal dos 
mesmos por meio de processos de avaliação periódica em todas as suas operações. 
 
A pergunta a seguir, revela que a grande maioria das empresas do grupo de trabalho apresentam desempenho 
exemplar, seguindo as práticas da grande maioria das empresas ISE. Entretanto, uma empresa relatou que a 
prática é inexistente em suas operações. 
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Concluindo esta seção, ressalta-se que –  apesar das boas práticas já adotadas por várias das empresas do grupo 
de trabalho – há importantes espaços para melhoria da gestão no tema da SST, especialmente considerando-
se que o setor da construção civil – edificações é tradicionalmente um grande empregador de mão-de-obra, e 
no qual, pelas peculiaridades de seu negócio e das tecnologias empregadas, há grande incidência de situações 
de risco, tornando o tema especialmente importante. Nesse contexto, o reconhecimento das responsabilidades 
de gestores de todos os níveis e da necessidade de seu envolvimento é um aspecto fundamental. 
 
 

Destaque de ações sugeridas 
▪ Estabelecer políticas corporativas que abordem SST adequadamente (vide protocolo  

da pergunta AMB C – 2.1) e que influenciem os objetivos estratégicos da operação; 
▪ Monitorar o engajamento do público interno por meio de avaliações executadas  

ou avaliadas por terceiros; 
▪ Garantir que atribuições e responsabilidades relacionadas a meio ambiente e SST sejam 

difundidas nos diferentes níveis hierárquicos; 
▪ Avaliar continuamente os perigos e riscos no que concerne à SST. 

 
 
 

Eixo Temático 4: Cadeia de Valor 
 
O conceito de sustentabilidade considerado pelo ISE e pelas principais autoridades no tema deixa claro que a 
responsabilidade de uma organização inclui não só os impactos positivos e negativos de suas próprias 
atividades, mas também os que ocorrem ao longo de sua cadeia de valor, tanto à montante (fornecedores nos 
vários níveis) quando à jusante (distribuidores, revendedores e o próprio uso e destinação final pelo 
consumidor). Naturalmente, essa responsabilidade é proporcional à importância do impacto e à capacidade 
que a empresa tem para influenciar os outros atores envolvidos. Por isso, é extremamente relevante que as 
empresas conheçam suas cadeias de valor por completo a fim de compreender como o valor compartilhado é 
gerado, identificando assim os elos mais importantes do ponto de vista do negócio e outros critérios, como: 
gerar maior impacto socioambiental; oferecer maior risco de ruptura de fornecimento e consequentemente de 
toda a cadeia; ser mais vulnerável à informalidade, deficiências de gestão ou não cumprimento da legislação 
aplicável; oferecer grande potencial e oportunidade de inovação para a sustentabilidade. 
 
Uma parcela considerável das empresas analisadas no grupo de trabalho respondeu não saber a extensão de 
suas cadeias de valor nem seus respectivos elos mais importantes. De maneira oposta, todas as empresas da 
carteira ISE tem conhecimento pleno sobre suas cadeias de valor, conforme mostrado no gráfico abaixo. 
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Para mapear a cadeia de valor e avaliar a relevância de cada elo do ponto de vista do valor compartilhado, as 
metodologias mais frequentemente recomendadas são: protocolo de limites das diretrizes GRI, Análise de Ciclo 
de Vida de produtos (ACV) e testes de materialidade. 
 
A gestão de fornecedores é essencial tanto do ponto de vista do negócio quanto para a reputação da empresa 
em termos de sustentabilidade. Para que os fornecedores sejam avaliados da melhor forma possível, são 
necessários processos e procedimentos que englobem também critérios socioambientais, sendo esperado seu 
uso na gestão, ao menos, dos fornecedores críticos da empresa. 
 
Do mesmo modo como ocorreu na pergunta anterior, duas das empresas analisadas não apresentam os 
processos e procedimentos esperados do ponto de vista socioambiental, distanciando-se da realidade da 
carteira ISE. 
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A seguir, observa-se maiores detalhes sobre a gestão dos fornecedores críticos das empresas que possuem tais 
processos e procedimentos, como visto no gráfico anterior. 
 

 
 Os questionários DBI na íntegra estão disponíveis em: isebvmf.com.br/diagnostico-base-ise/ 

 
Na gestão de seus fornecedores, sugere-se que as empresas apliquem os processos e procedimentos acima de 
maneira formal e, de preferência, requerendo comprovação da adoção das práticas requeridas por meio de 
documento oficial do fornecedor e/ou de evidências objetivas. 
 
O gráfico da primeira pergunta abaixo mapeia os temas sobre os quais as organizações estabelecem 
compromissos formais, isto é, uma responsabilidade com questões da sustentabilidade formalizada por meio 
de manifestações públicas de seus dirigentes. Tratam-se dos principais temas definidos por acordos 
internacionais no âmbito da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  
 
Duas empresas não possuem compromissos formais com nenhum dos temas elencados. Dentre as empresas 
engajadas, percebe-se que a “Política Corporativa” é a forma predominantemente adotada e que o 
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estabelecimento de “diretrizes para a gestão junto à cadeia de suprimentos” prevalece entre as ações nelas 
contempladas. O resultado geral está bem abaixo do da carteira ISE para as duas questões. 
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As duas perguntas anteriores revelam a forma como se expressam os compromissos das empresas sobre os 
vários temas em pauta. Vê-se que isso pode ir desde uma declaração de caráter geral até políticas corporativas 
que enfoquem explicitamente os temas, e que há uma série possíveis ações passíveis de serem adotadas para 
dar concretude a esse compromisso. Comparando o grupo de trabalho com as empresas da carteira ISE, vê-se 
que há bastante espaço para melhoria do grupo nesse tema.    
 
É importante que haja engajamento da organização no enfrentamento dessas questões, envolvendo seus 
colaboradores e funcionários (terceirizados ou não), mesmo não se tratando de temas diretamente 
relacionadas a sua realidade, pois trata-se de uma agenda essencial nas relações de trabalho, em relação à qual 
é necessária a conscientização dos trabalhadores, de modo a que possam identificar e prevenir rapidamente 
quaisquer situações de violação desses direitos.  
 
Em se tratando de um tema muito sensível e frequentemente ignorado ou subestimado, a exploração sexual 
de crianças e adolescentes exige um olhar diferenciado. Nesse sentido, a questão abaixo trata exclusivamente 
do compromisso formal estabelecido pela empresa no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
 
Apenas uma empresa do setor segue a tendência da carteira ISE, isto é, estabelece compromisso formal por 
meio de política corporativa detalhada, evidenciando setores e atividades nos quais o tema é mais material. 
Reforçando a percepção de que o tema é subestimado, a maioria das empresas analisadas no grupo de trabalho 
não apresenta compromissos formais com relação ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Esse é um fato surpreendente, especialmente levando-se em conta que é notória a relação entre ocorrências 
de problemas dessa natureza em situações frequentes no setor, como o transporte rodoviário de cargas e a 
grande concentração de trabalhadores do sexo masculino (em canteiros de obras, por exemplo). 
 

  
 
Para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes recomenda-se iniciar com o estabelecimento de 
compromisso formal, privilegiando políticas corporativas que especifiquem setores e atividades que requerem 
maiores cuidados em toda a cadeia de valor e, em seguida, proceder à adoção de medidas práticas de caráter 
educativo, preventivo e corretivo. 
 
Como já foi comentado, é de grande importância que haja avaliação contínua das práticas de fornecedores para 
ter conhecimento de qualquer tipo de impacto gerado ao longo da cadeia, seja ele de ordem social, ambiental 
ou econômica. Por outro lado, se reconhece que o monitoramento eficaz desse processo é um grande desafio, 
especialmente considerando a grande quantidade de fornecedores envolvidos. A pergunta abaixo enfoca esse 
aspecto, adotando como medida de efetividade do monitoramento a verificação externa independente, e como 
medida de sua abrangência o percentual do volume de negócios com fornecedores coberto dessa forma. 
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De maneira geral, observa-se uma diferença nítida de desempenho entre temas obrigatórios e de maior 
fiscalização – trabalho infantil, trabalho forçado/compulsório e pagamento de obrigações/tributos – e outros 
de caráter voluntário e mais recentes no contexto empresarial. As empresas do grupo de trabalho analisadas 
seguem essa mesma tendência, mas mostram desempenho muito melhor com relação à carteira ISE naqueles 
temas mencionados primeiramente. Considerando a grande diferença observada, é importante considerar em 
que medida foi levado em conta pelo grupo que a pergunta se refere à gestão de fornecedores verificada 
externa e independentemente.  
 
 

Destaque de ações sugeridas 
▪ Mapear e conhecer todos os elos da cadeia de valor, avaliando as respectivas relevâncias; 
▪ Gerir fornecedores críticos com base em critérios socioambientais e acompanhar  

suas práticas por meio de verificação externa independente; 
▪ Incorporar os temas abordados pelas principais convenções da OIT e de outros acordos em 

diferentes formas de compromisso – códigos de conduta, políticas corporativas, adesões 
formais e declarações públicas – para que influenciem positivamente o negócio, incluindo 
trabalhadores terceirizados; 

▪ Estabelecer política corporativa específica para combater a exploração sexual de crianças  
e adolescentes. 

 
 
 

Eixo Temático 5: Relacionamento com a Comunidade 
 
As operações das empresas podem ter forte influência econômica, social e ambiental em determinados locais, 
afetando – positiva e/ou negativamente – a vida de diversos grupos de pessoas, as chamadas comunidades 
locais. Vale ressaltar que esses impactos podem ser sentidos também por grupos fisicamente distantes das 
operações, mas que são por elas afetados. No contexto do ISE, esses grupos são também tratados como 
“comunidades locais”. Entende-se que as empresas com as melhores práticas são aquelas que tratam do tema 
em suas políticas corporativas, especificando diretrizes adequadas para prevenir impactos negativos sobre 
essas comunidades, e para maximizar os impactos positivos. 
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A maioria, composta por três das empresas do grupo de trabalho, apresenta política corporativa, sendo uma 
delas aprovada pelo Conselho de Administração. Duas das empresas não dispõem de tal prática.  
 

 
 
Dentre essas três empresas, apenas uma possui uma política corporativa com todas as diretrizes especificadas, 
como pode ser observado no gráfico abaixo. 
 

 
 
 Os resultados preocupam, já que todas exercem atividades de construção civil, as quais, como reconhecido 
pelas próprias respondentes, impactam significativamente as comunidades próximas, tanto durante as obras 
como depois de sua conclusão. 
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Sendo assim, recomenda-se elaborar políticas corporativas que contemplem as diretrizes listadas e que, de 
preferência, sejam validadas pelo Conselho de Administração. 
 
Ao mesmo tempo em que os impactos sobre comunidades locais devem ser levados em consideração e 
monitorados para evitar maiores consequências negativas, é importante que seja realizado um planejamento 
para o desenvolvimento local sustentável e consistente, isto é, buscar desenvolver e explorar as potencialidades 
locais a fim de proporcionar maior dinamismo da economia local e, consequentemente, elevar as 
oportunidades sociais. A pergunta busca demonstrar o nível de comprometimento das organizações quanto ao 
tema em questão. 
 
Chama a atenção o fato de poucas empresas declararem o comprometimento em engajar a comunidade na 
busca por soluções de problemas locais, assim como procurar formas de evitar que a comunidade desenvolva 
laços de excessiva dependência com a empresa. 

 

 
Os questionários DBI na íntegra estão disponíveis em: isebvmf.com.br/diagnostico-base-ise/ 

 
Buscar trabalhar todos os pontos mencionados na questão, com atenção especial àqueles discutidos 
anteriormente, é primordial. Os formatos de trabalho a serem utilizados dependem muito de cada contexto, e 
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podem incluir por exemplo: consultas públicas, processos de escuta, diálogo e engajamento comunitário, coleta 
de dados de programas envolvendo a comunidade, relatórios de atividades, atas de reuniões e boletins 
informativos específicos, produzidos em relação à comunidade ou destinados a ela. 

 
Também iniciativas de Investimento Social Privado (ISP) podem resultar em melhorias significativas em 
comunidades com necessidades específicas. Essa atividade, que não deve ser confundida nem com 
assistencialismo nem com compensações legalmente devidas, implica em que as empresas aloquem recursos 
privados de forma planejada, monitorada e sistemática para projetos de interesse público, abrangendo 
aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais relevantes para a comunidade. 
 
O gráfico abaixo mostra que a maioria das empresas analisadas não promove iniciativas de ISP, diferentemente 
do que ocorre com as empresas da carteira ISE. 
 

 
 
Nesse caso, sugere-se que essas empresas considerem a possibilidade de investir recursos privados na forma 
de ISP a fim de melhor planejar, apoiar e monitorar projetos com o potencial de gerar impacto positivo e 
transformar comunidades de forma sustentável. 
 
Concluindo esta seção, vale lembrar que o relacionamento coma comunidade afeta diretamente a “licença 
social para operar” das empresas. Trata-se não do processo formal de licenciamento de uma obra, projeto ou 
atividade, mas sim da sua aceitação pela comunidade que o recebe. Situações em que essa licença se revela 
fraca ou insuficiente são mais propensas a incidentes originados na rejeição ou desconfiança em relação à 
empresa, gerando desde protestos, atrasos e dificuldades operacionais até casos de judicialização e mesmo 
bloqueio de atividades. 
 
 

Destaque de ações sugeridas 
▪ Elaborar política corporativa que aborde diretrizes de gestão de riscos para as comunidades 

em questão e especificar a importância de se estabelecer uma relação próxima com seus 
integrantes; 

▪ Investir recursos privados sob a forma de ISP a fim de melhor planejar, apoiar e monitorar 
projetos com o potencial de gerar impacto positivo e transformar comunidades de forma 
sustentável. 
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CONCLUSÃO 
 
Os resultados da iniciativa aqui reportada revelam que há espaço para melhorias no grupo de trabalho como 
um todo, e indicam tanto desafios de grande monta quanto oportunidades de melhoria que podem ser 
adotadas de forma rápida e custo-efetiva pelas empresas do setor. A carteira ISE 2017 serve como um 
benchmarking, ou seja, uma referência para que essas empresas se orientem para cada vez mais trabalhar o 
tema da sustentabilidade empresarial da forma mais adequada e atual possível, para benefício tanto de seu 
negócio como das demais partes interessadas. Pode-se também assumir que, mesmo não se tratando de um 
estudo com representatividade estatística, os resultados fornecem uma visão que, possivelmente, se aproxima 
da situação de muitas outras empresas. 
 
Uma mensagem-chave é que a sustentabilidade empresarial deve começar a partir da compreensão não apenas 
de questões evidentes do negócio em si, mas também da forma como ele se conecta mais amplamente por 
meio das complexas ramificações das cadeias de valor, que envolvem tantos outros negócios e realidades, cada 
qual com seus diferentes agentes e especificidades. Melhorar a sustentabilidade do negócio significa se atentar 
a questões tanto internas como externas – fornecedores, principalmente – com base em critérios 
socioambientais, além daqueles puramente econômicos. 
 
É importante que as empresas analisadas identifiquem as questões mais materiais para suas operações e 
institucionalizem compromissos formais capazes de moldar a forma de se relacionar e fazer negócios. Criar 
códigos de conduta e políticas corporativas, por exemplo, é primordial para alcançar esse objetivo. No entanto, 
é preciso lembrar que a sustentabilidade está nas práticas do dia a dia. É necessário, portanto, estabelecer 
formas de não apenas “falar”, mas também “fazer”, acompanhando e incentivando o “walk the talk” pela 
incorporação dessas questões na organização como um todo, nos níveis hierárquicos baixos e altos. 
 
Dentre os pontos mais relevantes para o setor de construção civil, vale ressaltar a materialidade do tema 
“Relacionamento com a Comunidade”, decorrente dos impactos significativos provocados por essas atividades 
nas comunidades locais. É importante que seja tratado ainda com mais cuidado tendo em vista as 
consequências que podem acarretar do ponto de vista do local quanto da possibilidade de dependência da 
empresa por parte das comunidades. Destaca-se aqui a opção de investimentos na forma de ISP a fim de 
planejar, implementar e monitorar projetos com o potencial de gerar impacto positivo e transformar 
comunidades. 
 
Dentre os temas não específicos do setor, integridade e transparência podem ser destacados como sendo hoje 
materiais para qualquer negócio. É perceptível que a cada dia, aumenta a cobrança pela integridade e 
transparência nos mais distintos contextos. Como comentado anteriormente, estabelecer um canal de 
comunicação transparente e efetiva influencia os níveis de confiança da empresa por parte de seus 
stakeholders. Além disso, demonstrar seus compromissos com atividades de auditoria e certificação de 
processos, procedimentos e informações é fundamental para a integridade das empresas. 
 
Por fim, frisa-se que o ISE e o DBI foram criados com a missão de apoiar os investidores na tomada de decisão 
de investimentos socialmente responsáveis e induzir as empresas a adotarem as melhores práticas de 
sustentabilidade empresarial. Entende-se que apenas dessa forma será possível às empresas e à sociedade 
como um todo prosperarem a longo prazo. Trata-se de um processo de transição que implicará em profundas 
transformações, tanto nas empresas individualmente quanto nos sistemas produtivos mais complexos e na 
própria sociedade. A agenda dessa transição e as expectativas e possibilidades de atuação das empresas estão 
em constante evolução, dessa forma, a expectativa é que a cada ano os questionários do ISE e do DBI, que 
detectam e comunicam esse avanço, se desenvolvam a fim de refletir o estado da arte da sustentabilidade 
empresarial e incentivar a profunda transformação que se faz necessária. 


