
Título 

Sustentabilidade e Inovação para Obras de Construção Pesada 

Objetivo 

As questões da sobrevivência do planeta criaram um imperativo para governos, 

empresas, bem como para todos os segmentos da sociedade. Todos têm que repensar 

a sua forma de atuação e, particularmente para as empresas, a lógica que conduzirá 

essa reformulação não poderá ser desvinculada de objetivos comerciais. Está claro que 

o caminho é a busca da sustentabilidade. Entretanto, para se atingir esse objetivo de 

forma efetiva, é preciso lançar mão de inovações tecnológicas e organizacionais 

capazes de gerar tanto receita como lucro.  

O objetivo deste case é mostrar como a Construtora Andrade Gutierrez S/A (AG) por 

meio do seu Sistema de Gestão Integrada (qualidade, meio ambiente, saúde e 

segurança no trabalho e responsabilidade social) corporativo, que é aplicado em todas 

as suas obras do Brasil e América Latina,  está abordando a sustentabilidade como fio 

condutor do seu processo de inovação. 

Descrição Sucinta 

Para a AG, a execução de obras com foco em soluções técnicas e inovação sempre 

foram a premissa para a  diferenciação no mercado. Desde o pioneirismo na 

construção de importantes obras de geração de energia, saneamento, montagem 

industrial, portos e aeroportos, até o uso de um robusto sistema de gestão que 

mantém, a AG é a única construtora brasileira a possuir certificação corporativa nas 

principais normas e com um vasto escopo.  

A empresa inicia sua pioneira trajetória em gestão  em 1988; em 1999 recebe a sua 

primeira certificação na norma de qualidade, ISO 9001. Em 2003 recebeu a certificação 

integrada na ISO 9001, ISO 14001 (meio ambiente) e OHSAS 18001 (saúde e segurança 

no trabalho) e em 2005 na SA 8000 (responsabilidade social) consolidando a sua 

estratégia sólida de crescimento. Na sequência, passou a tomar iniciativas em busca da 

sustentabilidade que com o entendimento mais aprofundado do assunto, estão 

convergindo e alimentando o seu processo de inovação. A seguir as principais 

iniciativas em torno desse processo revolucionário: 

- Implementação do programa Andrade Gutierrez de inovação tecnológica 

(PAGIT); 

- Realização de concurso interno para todas as obras no tema ‘Soluções em 

engenharia ambiental’; 

- Adesão à Carta Aberta ao Brasil sobre Mudanças Climáticas; 



- Elaboração de inventário de emissão de gases do efeito estufa para todas as 

obras e escritórios; 

- Elaboração de relatório de sustentabilidade nos moldes da GRI (Global 

Reporting Initiative). 

Tendo como premissa do Sistema de Gestão a melhoria contínua de seus processos, 

em 2007 a AG iniciou o processo de sistematização da inovação, o que levou à 

implantação do Programa Andrade Gutierrez de Inovação Tecnológica (PAGIT) em 

2008, que revelou importantes metodologias inovadoras e disseminou a cultura de 

inovação na AG. Outro fato que consolida a inovação e merece destaque foi o 1º 

Prêmio AG de Solução em Engenharia Ambiental, o qual reuniu as melhores práticas 

desenvolvidas em obras, introduzindo na Empresa, pela primeira vez, a percepção de 

que a sustentabilidade é uma importante fonte de inovações tecnológicas, podendo 

levar ao aumento da competitividade no mercado da construção, melhorar a eficiência 

ambiental, criar um diferencial de mercado e diminuir os impactos ambientais. 

Na sequência e como um desdobramento dos debates atuais sobre eficiência 

energética e mudanças do clima, a AG, percebendo a oportunidade de inovar em seu 

setor de atuação, assinou de forma voluntária em 2009 a “Carta Aberta ao Brasil sobre 

Mudanças Climáticas”. Em função dos compromissos assumidos ela, mais uma vez, 

assumiu o pioneirismo do setor de construção pesada sendo a primeira construtora 

brasileira a publicar voluntariamente o inventário de emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) de forma corporativa.  

Além disso, foi também a primeira construtora brasileira a elaborar e publicar o 

relatório de sustentabilidade segundo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), 

alcançando o nível B de aplicação já no ano inicial. A Empresa entende que a 

elaboração do relatório resulta em dois grandes benefícios: ao mesmo tempo em que 

informa as suas partes interessadas de forma clara e transparente o seu desempenho 

de sustentabilidade, funciona como uma ferramenta de autoavaliação, por meio da 

qual a construtora pode identificar gaps de atuação para melhorar sua gestão e a 

satisfação da sociedade, clientes e funcionários, bem como inovar seus processos na 

rota da sustentabilidade. 

O amadurecimento das questões socioambientais, da gestão da Empresa e do conceito 

e abrangência do assunto dentro e fora do ambiente empresarial, foram 

determinantes para a consolidação da gestão atual da AG, que considera a 

sustentabilidade como o grande filão das inovações que garantirão o seu desempenho 

econômico e consequentemente o seu futuro. 
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