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Boas Práticas na Construção X ODS

Manifestaçāo do presidente

Em um mundo cada vez mas conectado e global, sem fronteiras e com 
pleno exercício das diversas faces da cidadania, a responsabilidade social 
torna-se vetor estratégico na atuaçāo de empresas e entidades, construin-
do uma ponte de grande importância entre o setor privado e a sociedade. 
Essa aproximaçāo, cada vez mais necessária, insere as empresas na vida 
das comunidades e exige uma nova forma de fazer negócios e atender 
demandas do cidadāo. Estimular esse movimento e oferecer à indústria 
da construçāo o ferramental necessário sāo açōes estratégicas da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construçāo (CBIC), em correalizaçāo com o SESI 
Nacional, para o fortalecimento do setor.

Com esse objetivo, preparamos esse documento apresentando um 
conjunto de boas práticas da construçāo, referência à todos aqueles que 
desejem dar à responsabilidade a devida importância nos negócios. Olhan-
do para o futuro do setor, temos estimulado construtoras e incorporadoras 
a conhecerem e alinhar-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), tendo como objetivo final a modernizaçāo da indústria da constru-
çāo. Esse aperfeiçoamento e mudança cultural, certamente, tornarāo nosso 
setor ainda mais produtivo, mantendo sua relevância para a economia e a 
sociedade brasileiras.

José Carlos Martins
Presidente da CBIC
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Boas Práticas na Construção X ODS

Introdução

O objetivo de alinharmos as boas práticas de responsabilidade social de-
senvolvidas pelas empresas do setor aos ODS Objetivos do desenvolvimento 
sustentável é estimular que cada vez mais as empresas realizem estas práticas 
alinhadas a sua estratégia de atuação empresarial e ainda que a percepção de 
valor deste investimento alcance todos os stakeholders das empresas ou seja, 
investidores, financiadores,  consumidores, fornecedores e trabalhadores.  

Desta forma contribuímos para a mitigação dos impactos de nossa atua-
ção e para  o fortalecimento  da cultura da sustentabilidade ambiental e social  
nas empresas. No universo corporativo, esses objetivos tornam os negócios 
mais eficientes, responsáveis, transparentes e mais competitivos.

Ana Cláudia Gomes
Presidente da CRS / CBIC
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Boas Práticas na Construção X ODS

Metodologia

A atualização das Boas Práticas de Sustentabilidade na Indústria da Construção 
buscou encontrar novas iniciativas empresariais e de entidades de classe, que promo-
vessem a Responsabilidade Social na construção.

Para o levantamento das Boas Práticas, a equipe da nhk Sustentabilidade realizou 
uma pesquisa com três frentes, para identificação de empresas e casos de destaque 
na indústria da construção.

• Levantamento de prêmios e guias de responsabilidade social e de sustentabili-
dade, identificando um total de 37 referências com práticas de destaque;

• Consultas a especialistas na América Latina, América do Norte e Europa, em 
busca de indicações de casos de sucesso nos seus países de atuação; e

• Questionários enviados a 46 sindicatos patronais de 21 estados brasileiros, com 
pedidos de indicação de empresas e casos de destaque nas suas regiões.

O resultado da pesquisa foi a identificação de 193 organizações com iniciativas 
de Responsabilidade Social e Sustentabilidade em 15 estados no Brasil e em outros 7 
países. Dessas, foram filtradas 20, que atendiam aos critérios exigidos para sua classi-
ficação como Boas Práticas, 14 no Brasil e 6 internacionais.

Uma vez elaboradas as Boas Práticas, foi feita uma análise dos objetivos e re-
sultados das Boas Práticas, buscando observar que Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, ou quais de suas metas, estavam ligados a elas. A escolha pela meta, 
sempre que possível, teve como propósito tornar mais clara a potencial constirbuição 
da Prática para a Agenda 2030.

Espera-se que com essa nova publicação, as empresas da Indústria da Constru-
ção conheçam práticas já realizadas por seus pares e consigam compreender melhor 
como elas podem contribuir com a Agenda 2030 e com alcance dos seus 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável.

Rafael Tello
Especialista em Sustentabilidade



Boas Práticas na Construção X ODS

Prática 1:

Programa Empreendedores da Construção

Apresentação

A Racional desenvolveu um Programa exclusivamente voltado à formação de 
micro e pequenos fornecedores de serviços de mão de obra. O Programa 
Empreendedores da Construção tem a proposta de fornecer uma visão sobre 
as principais ferramentas necessárias à boa gestão de uma empresa, visando 
reduzir riscos, aumentar a eficiência e permitir o crescimento responsável dos 
negócios destes empreendedores. 

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

4.b. Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas 
de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento, em particular, os 
países de menor desenvolvimento relativo, pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países africanos, para o ensino superior, incluindo pro-
gramas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comuni-
cação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvi-
dos e outros países em desenvolvimento.
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ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.2. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um 
foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.

12.6. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transna-
cionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabi-
lidade em seu ciclo de relatórios.
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Prática 2:

Projeto Social Sinduscon na Escola    
Palestras sobre prevenção de acidentes     
de trabalho na construção civil

Apresentação 

Os acidentes de trabalho são um risco constante na construção civil, este con-
texto levou o Sinduscon Oeste a desenvolver um Projeto para promover uma 
cultura prevencionista. O Projeto consiste na promoção de palestras em es-
colas,  sensibilizando jovens sobre prevenção de acidentes e segurança no 
trabalho na construção civil.  Esta ação visa difundir os conhecimentos de 
prevenção para os alunos  que futuramente poderão ser trabalhadores ou 
empreendedores da construção. Além disso, é uma estratégia para atingir os 
pais destes jovens que possivelmente trabalham na construção civil, viabili-
zando diálogos entre pais e filhos sobre prevenção de acidentes.

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
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ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

14
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Prática 3:

Programa de Saúde e Segurança      
nos Canteiros de Obras

Apresentação 

Um dos maiores desafios da construção civil é assegurar o uso constante e 
correto dos equipamentos de segurança nos canteiros de obras. Com a pro-
posta de conscientizar o trabalhador sobre a importância de utilizar estes 
equipamentos,  surgiu o Programa de Saúde e Segurança nos Canteiros de 
Obras, idealizado pelo SINDUSCON Caxias em parceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores. Com 23 anos de existência o Programa vivenciou modificações 
ao longo do tempo com a proposta de integrar outros temas de interesse dos 
trabalhadores que também envolviam aspectos da saúde, tais como tabagis-
mo e cuidados odontológicos. Ao agregar os temas de interesse envolvendo 
todos no processo decisório, o Programa atingiu um melhor resultado e maior 
adesão dos trabalhadores. 

ODS abordados 

ODS 3. Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades.

3.5. Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo 
o abuso de drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.

15
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ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos

8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.
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4. Prática:

Programa GPL+

Apresentação

A Incorporadora e Construtora GPL implementou em 2016 o Programa GPL+ 
com a pretensão de engajar todos os colaboradores da empresa nos princí-
pios de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. Para a experiên-
cia piloto foi escolhido o canteiro de obras do Residencial Pátio Coimbra. Com 
o apoio de uma consultoria ambiental foram propostas ações de economia de 
energia elétrica, recursos hídricos e gerenciamento dos resíduos da obra.  O 
Programa atua na redução do desperdício e a segregação correta de resíduos, 
possibilitando o reaproveitamento e a comercialização dos recicláveis.

A Empresa de consultoria ambiental também desenvolveu o ações de respon-
sabilidade social com os trabalhadores, sendo este um pilar extremamente 
importante para a GPL. Uma assistente social foi contratada para realizar o 
diagnóstico socioeconômico dos trabalhadores e a partir dos dados levan-
tados foram propostas ações de formação profissional e acompanhamento 
social para orientação e encaminhamentos para programas sociais. Todos os 
funcionários foram atendidos pela profissional, sendo encaminhados para 
realizarem o Cadastro Único do Governo Federal, permitindo o acesso a di-
versos programas e benefícios sociais. 

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares

1.3. Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 
apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura subs-
tancial dos pobres e vulneráveis.

17
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ODS 7. Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à ener-
gia para todos.

7.3. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.2. Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

12.4. Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos 
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativa-
mente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos 
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.

18
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Prática 5:

Selo verde Lavitta

Apresentação 

O Selo Verde surgiu em 2011 após contínuos processos de capacitação e a 
partir da filiação da Empresa na organização do GREEN BUILDING COUNCIL. 
Por se tratar de uma Política da Empresa o Selo Verde abarca diversas boas 
práticas, dentre elas trabalhos sociais com a comunidade da cidade de Borda 
do Campo, através da Associação Borda Viva. Com a perspectiva de contribuir 
para o desenvolvimento comunitário, as ações com a Associação iniciaram 
em 2007, entretanto, com o Selo a Empresa criou condições para buscar o 
aperfeiçoamento das suas ações, agregando além do cunho ambiental outras 
formas de desenvolvimento que viessem tornar a organização mais ampla em 
sua responsabilidade social.

ODS abordados

ODS 6. Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 
para todos.

6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em to-
dos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número 
de pessoas que sofrem com a escassez de água.

ODS 7. Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à ener-
gia para todos.

7.3. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.

19
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ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.2. Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

12.4. Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos 
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativa-
mente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos 
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.
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Prática 6:

Incentivo à leitura

Apresentação

Motivar às pessoas a lerem grandes clássicos parecia cada vez mais difícil com 
a era digital. Os livros acabavam sendo substituídos por recursos digitais ou 
adaptações para o cinema. Pensando nisso a equipe do SELO VERDE LAVITTA 
criou a Campanha “Leitura da Obra-Construindo Conhecimento” com o in-
tuito de incentivar a leitura dos clássicos pelos trabalhadores, assim como o 
compartilhamento de livros. Com o sucesso do Projeto foi criado o “Anjos da 
Leitura”, uma iniciativa que incentivou a leitura de livros para crianças. 

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.6. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o co-
nhecimento básico de matemática. 21
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Prática 7:

Maratona da Leitura

Apresentação 

A leitura no Brasil é considerada uma característica significativamente asso-
ciada à escolaridade, à renda e ao contexto socioeconômico dos indivíduos, 
o que aponta para um desafio no processo de inclusão de grande parte dos 
brasileiros na população leitora. O Projeto Maratona da Leitura foi pensado 
para estimular a transformação deste cenário brasileiro recorrente, ocasio-
nado na maioria das vezes pela falta de incentivo à leitura. Desta forma, a 
Reta Engenharia criou o Projeto Maratona da Leitura que tem o objetivo de 
incentivar a leitura de crianças e adolescentes de escolas públicas da região de 
abrangência da organização.

Além disso, o projeto prevê a mobilização dos funcionários da Reta Engenha-
ria e de empresas parceiras para as ações propostas, ampliando o conceito de 
Responsabilidade Social dentro e fora da empresa.

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.6. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o co-
nhecimento básico de matemática.
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Prática 8:

Programa Viva Casa

Apresentação 

Para disseminar a didática do modelo produtivo com foco em sustentabilida-
de da NEWINC, foi desenvolvido o “Programa Viva Casa”, que compreende a 
ação de ambas vertentes (social e ambiental) com total colaboração de fun-
cionários e parceiros com o objetivo de reverter toda a economia gerada com 
a gestão de resíduos para aquisição de moradias. O Programa consiste em 
separação de todos os resíduos, reciclagem e reaproveitamento dos mesmos, 
gestão de água – advinda da estação de tratamento de águas cinzas presente 
no canteiro e gestão de energia – com uso de lâmpadas LED e aquecimen-
to solar nos chuveiros. O valor economizado neste processo é direcionado a 
construção de casas próprias para os trabalhadores, existindo um processo 
de seleção com critérios de participação no Programa Viva Educação, bom 
desempenho e relacionamento com outros colaboradores. 

ODS abordados

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

11.6. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros.
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ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.2. Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.

12.4. Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente adequado dos produtos 
químicos e de todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionalmente acordados, e reduzir significativa-
mente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos 
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.
 
12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.
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Prática 9:

Programa Viva Educação

Apresentação

O Programa VIVA Educação está presente em todos os canteiros de obra da 
NEWINC e  tem a proposta de proporcionar transformação social através da 
educação e capacitação dos colaboradores da Empresa. O Programa atua em 
três vertentes: educação continuada para jovens e adultos em parceria com o 
Serviço Social da Indústria (SESI), cursos profissionalizantes com professores 
qualificados e bolsas de estudos para quem deseja realizar curso superior em 
qualquer área, ou se especializar na área da construção civil .

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

4.6. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o co-
nhecimento básico de matemática
.
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Prática 10:

Inclusão de pessoas privadas de liberdade e egressos 
do sistema prisional pelo Projeto Começar de Novo do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Apresentação

A discriminação e o estigma provocado pelo período de reclusão em um Sis-
tema Prisional é uma das dificuldades encontradas para promover inclusão 
destas pessoas no mercado de trabalho. 
O déficit de mão de obra da indústria da construção civil e o desejo da Pre-
concretos em oferecer oportunidade de reinserção social promoveu a implan-
tação do Projeto Começar de Novo em parceria com o Conselho Nacional 
de Justiça. A Preconcretos Engenharia contrata pessoas que estão cumprindo 
penas em regime aberto ou semiaberto, em liberdade condicional e, ou, utili-
zam tornozeleira eletrônica.  
A incorporação à força de trabalho da empresa de pessoas privadas de liber-
dade e egressos do sistema prisional é uma alternativa de mão-de-obra e uma 
forma de oferecer oportunidade de ressocialização, da dignidade e valoriza-
ção destas pessoas.

ODS abordados

ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentá-
vel, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis

16.1. Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada, em todos os lugares
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Prática 11:

Horta Orgânica Comunitária

Apresentação

O Projeto da Horta Orgânica Comunitária tem o intuito de promover a educa-
ção alimentar por meio dos produtos da horta orgânica cultivada pelos colabo-
radores, no próprio canteiro da obra. Para irrigação da horta é utilizada a água 
da chuva coletada e armazenada em um tanque, sendo este posicionado de 
uma forma que exista distribuição de água por igual na horta, dispensando o 
uso de energia elétrica. A manutenção é realizada pelos próprios trabalhadores, 
sendo eles e suas famílias beneficiados com os legumes, hortaliças e ervas. 

ODS Abordados

ODS 2. Fome Zero e Agricultura Sustentável
Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável.

ODS 3. Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades.

3.9. Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por 
produtos químicos perigosos e por contaminação e poluição do ar, da água 
e do solo
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Prática 12:

Uso de containers no layout do canteiro de obra

Apresentação

Com o objetivo de melhorar a área de lazer e vivência dos trabalhadores se-
guindo as diretrizes da Norma Regulamentadora NR 181 foi criado a padroni-
zação do lay-out dos canteiros de obras com a utilização de containers me-
tálicos para diversos setores. Foram disponibilizadas áreas de vivência mais 
confortáveis, melhores refeitórios, banheiros e vestiários, que se tornaram 
mais amplos e funcionais. Também foram criados espaços reservados para 
leitura e varandas para o descanso e segurança dos colaboradores.

ODS abordados

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.6. Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o co-
nhecimento básico de matemática.

ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

1. A Norma Regulamentadora NR18 estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de 
organização para implementação e controle de medidas de segurança na indústria da construção civil. 
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Prática 13:

Programa Reconstruir

Apresentação

O Programa Reconstruir é uma iniciativa do Sinduscon Ceará em parceria com 
o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará (TJCE) desde 2014. O TJCE desen-
volveu o Programa “Um Novo Tempo” que permite a contratação de pessoas 
que estão em cumprimento de pena nos regime semiaberto, aberto e em 
livramento condicional para trabalharem em canteiros de obras, abrindo a 
possibilidade de ingresso no mercado de trabalho.

O Sinduscon integrou este Programa em suas ações com o nome Reconstruir 
e desde então acolhe egressos do Sistema Prisional e os encaminha para as 
empresas associadas no Sindicato. 

ODS abordados

ODS 16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentá-
vel, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

16.1. Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de 
mortalidade relacionada, em todos os lugares.
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Prática 14:

Vizinho do Bem

Apresentação

O Programa Vizinho do Bem MRV é uma ação de Investimento Social Privado 
que propõe uma nova abordagem de relacionamento com as comunidades 
vizinhas aos empreendimentos da construtora MRV. Durante a permanência 
da MRV no território, são implantadas ações de impacto social a favor do 
desenvolvimento local. Operacionalizado pelo Serviço Social da Indústria da 
Construção do Rio de Janeiro, SECONCI-RIO, o Programa busca o engaja-
mento com às comunidades, por meio do diálogo contínuo e transparente, 
implementando ações de melhoria de qualidade de vida. São promovidas 
reformas dos equipamentos públicos, apoio às organizações sociais locais e 
atendimento às comunidades por meio de ações sociais, através da criação de 
uma agenda destes atendimentos. 

Investir no Relacionamento Comunitário significa reafirmar a crença da em-
presa de que novas perspectivas de futuro para todos só é possível aliando o 
desenvolvimento econômico às ações de impacto social e ambiental.

Em 2016, o primeiro Programa de Relacionamento Comunitário foi  implan-
tado com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das comunidades vizi-
nhas ao empreendimento Reserva Solare, que estava sendo construído em 
Vila Lage, no município de São Gonçalo.

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em 
todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos 
de US$ 1,25 por dia.
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ODS 3. Saúde e Bem-Estar 
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as 
idades.

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

ODS 6. Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 
para todos.

6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em to-
dos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número 
de pessoas que sofrem com a escassez de água.

ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.2. Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio 
da diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio 
de um foco em setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra.

8.6. Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação.
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ODS 10. Redução da Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 
de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econômica ou outra.

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

11.7. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.6. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transna-
cionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabi-
lidade em seu ciclo de relatórios,
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Prática 15:

Responsabilidade Social na Construção da Estrada    
entre Brazzaville e Pointe-Noire (Congo)

Apresentação

A empresa de construção engenharia estatal chinesa (CSCEC) foi a respon-
sável pela reconstrução da estrada ligando a capital do Congo Brazzaville e 
Pointe-Noire, em um trajeto de mais de 500 km de distância. Ao conceber o 
projeto empresa chinesa percebeu que haviam muitas demandas sociais pelas 
populações que viviam ao longo do trecho. Seguindo sua filosofia de atuação 
com responsabilidade social a empresa estabeleceu uma série de atividades 
para atendimento da população, melhorando sua qualidade de vida. Haviam 
muitas demandas sociais pelas populações que viviam ao longo do trecho.

Seguindo sua filosofia de atuação com responsabilidade social da empresa 
estabeleceu uma série de atividades para atendimento da população, melho-
rando sua qualidade de vida.

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 
por dia.
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ODS 3. Saúde e Bem-Estar
Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas 
as idades.

3.8. Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco fi-
nanceiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a 
medicamentos e vacinas essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a preços 
acessíveis para todos.

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.

ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.3. Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as ati-
vidades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criati-
vidade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pe-
quenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros.

ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação.

9.1. Desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e robusta, 
incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça, para apoiar o desenvolvi-
mento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a 
preços acessíveis para todos
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ODS 10. Redução da Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 
de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econômica ou outra.

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

11.a. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 
de desenvolvimento.

ODS 17. Parcerias e Meios de Implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

17.16. Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, com-
plementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem co-
nhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a rea-
lização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os países, 
particularmente nos países em desenvolvimento.
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Prática 16:

Prêmio Bolívar de excelência para Condomínios

Apresentação

Na Colômbia a Construtora Bolívar é uma das maiores empresas com foco 
na construção de condomínios de habitação de interesse social. Os projetos 
possuem co-financiamento do governo federal e atendem famílias de baixa 
renda e em situação de vulnerabilidade social.

O diferencial da Construtora é o modelo de Gestão adotado nestes condo-
mínios: as ações implementadas buscam a inclusão social, o desenvolvimen-
to das comunidades, sustentabilidade e geração de capital social. O sistema 
de gestão social envolve aspectos de sustentabilidade financeira, ambiental e 
social. São propostas diversas atividades com os síndicos e moradores sobre 
manejo de resíduos, eficiência no uso de recursos hídricos, convivência comu-
nitária, mediação de conflitos e  desenvolvimento comunitário. 

Em 1999 foi criado o Prêmio Construtora Bolívar S.A. para os complexos resi-
denciais que a Empresa desenvolve. São premiados os condomínios que ob-
têm bons resultados no processo de gestão administrativa, social e ambiental. 
O Prêmio promove maior engajamento dos moradores e síndicos para cum-
prirem alguns requisitos exigidos pela legislação da Colômbia e para alcança-
rem bons resultados sociais e ambientais.

ODS abordados

ODS 6. Água Potável e Saneamento
Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento 
para todos.

6.4. Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em to-
dos os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água 
doce para enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número 
de pessoas que sofrem com a escassez de água.
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ODS 7. Energia Acessível e Limpa
Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à ener-
gia para todos.

7.3. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética.

ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.5. Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso.
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Prática 17:

Estratégia de doações para projetos sociais

Apresentação

A CBRE é uma das maiores empresas do setor imobiliário do mundo e o grupo 
acredita que sustentabilidade somente é efetiva quando construída através de 
uma base de práticas de negócios responsáveis. 

A Empresa está comprometida em apoiar e agregar valor às comunidades 
onde os seus funcionários vivem e trabalham em torno do mundo, bem como 
nas comunidades onde a necessidade é maior. Deste modo são realizadas 
doações para diferentes iniciativas que promovem apoio a comunidades em 
situação de pobreza. São oferecidos estes incentivos nas regiões da América, 
Europa, Oriente, África, Ásia e Pacífico. 

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 
por dia.

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
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Prática 18:

Construção de Empreendimento Social     
e Qualificação Profissional

Apresentação

A L+M apoia duas ações importantes que geram impactos positivos para a 
população de baixa renda em Nova Iorque, o Grand Lo Café é um empreendi-
mento social que utiliza os recursos para proporcionar formação profissional 
para jovens que não estão na escola e estão em situação de vulnerabilidade 
social. O Building Skills (Construindo Habilidades) é uma organização que foi 
fundada com o auxílio da Construtora e oferta capacitação profissional para a 
construção civil e recolocação no mercado de trabalho.

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

1.1. Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os 
lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 
por dia

ODS 4. Educação de Qualidade
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportu-
nidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

4.4. Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissio-
nais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo
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ODS 8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o 
emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos.

8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migran-
tes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.

ODS 10. Redução da Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.2. Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e política 
de todos, independentemente da idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, 
religião, condição econômica ou outra.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.6. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transna-
cionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabi-
lidade em seu ciclo de relatórios.
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Prática 19:

Programa Habitação Popular

Apresentação

A Construtora desenvolve diversas ações de  transformação social nos ter-
ritórios em que está localizada através da Fundação Conconcreto. Uma das 
linhas de intervenção de destaque é o Programa de Habitação Popular, que 
promove orientação e doação de recursos para que as famílias acessem os 
subsídios do governo para reforma e aquisição de casa própria. O público
-alvo do Programa são os trabalhadores de baixa-renda da Empresa e da 
comunidade em que a Empresa atua. O Programa conta com parceria da 
Fundação Apostalado La Guja.  

ODS abordados

ODS 1. Erradicação da Pobreza
Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.

1.3. Implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 
apropriados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura subs-
tancial dos pobres e vulneráveis.

ODS 10. Redução da Desigualdades
Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

10.4. Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e políticas de proteção 
social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade.
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ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

ODS 12. Consumo e Produção Responsáveis
Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.

12.6. Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transna-
cionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabi-
lidade em seu ciclo de relatórios.
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Prática 20:

Planejamento de construção centrado na comunidade

Apresentação

A Taylor Wimpey é resultado da fusão entre a George Wimpey e Taylor Woo-
drow em 2007. A empresa é uma das maiores incorporadoras e construtoras 
do Reino Unido, operando em 24 escritórios regionais em toda a Inglaterra, 
Escócia e País de Gales, além de possuir operações na Espanha.

A empresa possui um vasto portfolio de produtos, desde apartamentos de 
um e dois quartos a casas com seis quartos, com uma ampla gama de preços, 
incluindo residências com preços acessíveis (em 2017, representaram 17% dos 
imóveis concluídos).

Segundo a empresa, seu objetivo é “desenvolver comunidades vibrantes com 
um verdadeiro senso de lugar que se encaixe em sua área circundante e aten-
da às necessidades das pessoas locais.”

A empresa possui grande preocupação com seus impactos nas comunidades 
onde constrói. Mais uma vez, o site da empresa destaca: “Somos um desen-
volvedor comunitário responsável, comprometidos em trabalhar com pessoas 
locais, grupos comunitários e autoridades locais e mantê-los informados so-
bre nosso trabalho, tanto antes da construção quanto durante toda a vida do 
empreendimento.” 

A empresa desenvolveu um sistema de escuta da comunidade para orientar a 
sua construção, fazendo com que seus empreendimentos contribuam para o 
desenvolvimento sustentável dessas regiões e facilitando a integração entre 
os novos moradores, com os antigos.
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ODS abordados

ODS 11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

11.1. Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.

11.3. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacida-
des para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, 
integrados e sustentáveis, em todos os países.

11.7. Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência.

ODS 17. Parcerias e Meios de Implementação
Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

17.17. Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas, priva-
das, e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estraté-
gias de mobilização de recursos dessas parcerias Dados, monitoramento e 
prestação de contas.
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