
PROGRAMA ESG PARA EMPRESAS DO SETOR DA 
CONSTRUÇÃO
CONSULTORIA E CAPACITAÇAO PARA IMPLEMENTAÇÃO



IMPACTOS 
POSITIVOS 

ATRAVÉS DOS 
NEGÓCIOS

MOVIMENTO 
ESG

COMO O NOSSO NEGÓCIO PODE 
FAZER A DIFERENÇA PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL?

O termo ESG vem do 

inglês Environmental, Social & 
Governance que, traduzido, 
significa Ambiental, Social e 
Governança e tem sido muito 
utilizado no mercado para 
destacar aquelas organizações 
que são mais sustentáveis e 
socialmente responsáveis.



PROGRAMA ESG 
PARA EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO
CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO

1. Conceitos básicos e introdução ao ESG

2. Partes interessadas e responsabilidade social

3. Diversidade, equidade e inclusão

4. Conceitos básicos de governança

5. Comportamento ético e compliance

6. Mudanças climáticas e responsabilidade ambiental

7. ESG em produtos

8. ESG em processos

9. Materialidade, comunicação e relatórios

10. Encerramento: resultados e próximos passos

Apoiar as empresas na 
implementação do ESG em suas 
estratégias, trazendo conceitos, 
reflexões, referências, práticas e 
orientações

OBJETIVO

Empresas de pequeno, médio e 
grande portes que atuam na cadeia 
produtiva da construção

PÚBLICO ALVO

PROGRAMA – 6 MESES



MANDALA ESG

Fonte: METODOLOGIA CTE

ENERGIA 

RECURSOS 
HÍDRICOS

GESTÃO DE 
RESÍDUOS

EMISSÕES 
DE GEE

USO DA TERRA E 
BIODIVERSIDADE

GESTÃO, AVALIAÇÕES,  
CERTIFICAÇÕES

DIVERSIDADE, 

EQUIDADE E 

INCLUSÃO IMPACTO NA 

COMUNIDADE 

ENGAJ. E DESENV.  DE 

TRABALHADORES

AMBIENTE SEGURO E 

SAUDÁVEL

SAÚDE E SEGURANÇA 

DOS USUÁRIOS

GESTÃO DE 

CLIENTES

IMPACTOS NA CADEIA 

DE FORNECIMENTO
LIDERANÇA E 

COMPROMISSO

ESTRUTURA E 

GESTÃO

STAKEHOLDERS

COMPORTAMENTO 

ÉTICO

TRANSPARÊNCIA 

E REPORT

INOVAÇÃO ESG

RISCOS E 

OPORTUNIDADES



OFICINA TEMA CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 CONCEITOS BÁSICOS E INTRODUÇÃO 
AO ESG

Visão global sobre o assunto, incluindo um breve histórico sobre o que tem acontecido 

no âmbito global em relação ao tema e detalhamento dos ODS – Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  Introdução aos conceitos ESG – Environmental, Social & 
Governance e sua aplicação às empresas e negócios do setor da construção. 

2 PARTES INTERESSADAS E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Mapeamento das partes interessadas (stakeholders) que impactam ou são impactados 

pelas empresas, considerando os temas ESG.  Conceitos e boas práticas sobre 

Responsabilidade Social . 

3 DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO
Principais conceitos sobre diversidade, equidade e inclusão e reflexão sobre a sua  

aplicação em empresas e negócios do setor da construção

4 CONCEITOS BÁSICOS DE GOVERNANÇA
Apresentação de princípios e mecanismos de governança corporativa para a aplicação 

em empresas do setor da construção. 

5 COMPORTAMENTO ÉTICO E 
COMPLIANCE

Principais conceitos, ferramentas e estruturas para implementação do comportamento 

ético em empresas e negócios do setor da construção.

6 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E 
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Questões ambientais aplicáveis ao setor da construção. Visão geral sobre o tema 

mudanças climáticas, emissões de GEE – Gases de Efeito Estufa, inventários. 

7 ESG EM PRODUTOS
Aplicação dos conceitos ESG no desenvolvimento de novos produtos . Principais 

impactos, desafios e oportunidades.  

8 ESG EM PROCESSOS
Aplicação dos conceitos ESG nos processos de gestão e produção. Principais impactos, 

desafios e oportunidades. 

9 MATERIALIDADE, COMUNICAÇÃO E 
RELATÓRIOS

Metodologias para construção da matriz de materialidade, indicadores e métricas de 

monitoramento ESG. Principais referências para relatórios e comunicação.

10 ENCERRAMENTO: RESULTADOS E 
PRÓXIMOS PASSOS

Apresentação das evolução das empresas em relação aos temas ESG e orientações para 

os próximos passos. 

OFICINAS ONLINE
via zoom 

HORÁRIO DAS 
OFICINAS
9H00 AS 12H30 



INCORPORADORAS,  
CONSTRUTORAS, PROJETISTAS 
GESTORAS E SERVIÇOS

FABRICANTES DE MATERIAIS E 
COMPONENTES DA 
CONSTRUÇÃO

GRUPOS DE EMPRESAS  NOS 
PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO 
EM ESG

PROFISSIONAIS IMPACTADOS 
COM TREINAMENTOS E 
PALESTRAS SOBRE TEMAS ESG

HORAS DE TREINAMENTOS, 
OFICINAS E PALESTRAS

EBOOKS GRATUITOS PARA O 
SETOR

NOSSOS  

NÚMEROS 
10

72

+1.600

09

+550

02



EMPRESAS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO NO MOVIMENTO ESG
INCORPORADORAS, CONSTRUTORAS, PROJETISTAS, GESTORAS E SERVIÇOS

FABRICANTES DE MATERIAIS, COMPONENTES E MOBILIÁRIO



“A capacitação de ESG tem sido ótima! A oportunidade de explorar 

mais a fundo o tema, tendo a orientação de especialistas, com certeza 

ajudou muito no direcionamento dentro da Saint-Gobain Produtos 

Para Construção. Nos grupos de capacitação temos a oportunidade de 

interagir com outras empresas no mesmo segmento e isso enriquece 

ainda mais a experiência, podendo captar as melhores práticas de 

cada uma. As atividades dos encontros trazem dinamismo e nos força 

a colocar em prática o conhecimento adquirido. Também tivemos a 

oportunidade de marcar encontros personalizados com o CTE e assim 

ter um melhor direcionamento para o desafio atual de nossa empresa 

e isso foi super importante. Agradecemos a oportunidade!”

“O curso de capacitação foi uma excelente oportunidade para os integrantes 

da OR, que participaram dessa agenda, de aprofundarem o contato com os 

assuntos relacionados aos 3 pilares do ESG, trazendo alinhamento de 

conceitos, conhecimentos, troca de experiências e percepções. A teoria aliada 

às atividades práticas otimizou a assimilação dos conteúdos e trouxe 

importantes momentos de reflexão e insights, o que também fortaleceu o 

comprometimento das equipes com o desenvolvimento dos temas, na OR. 

Além, claro, de ser um excelente fórum para benchmarking e networking”. 

A OPINIÃO DE QUEM PARTICIPOU DOS PROGRAMAS DE 
CAPACITAÇÃO ESG

“Participar do Curso de imersão com a CTE proporcionou a Moura 

Dubeux uma leitura de como o tema ESG está sendo tratado em outras 

empresas do nosso segmento de negócio. O time da CTE moldou o 

programa possibilitando muita sinergia entre as empresas participantes. 

Aprendemos sobre temas com menos domínio e compartilhamos nossa 

visão de temas mais desenvolvidos em nossa organização.”

"Ao longo de 2021 participei do Programa ESG, promovido pela 

CTE, e posso dizer que foi extremamente importante para o meu 

desenvolvimento pessoal e da empresa a respeito do tema. A 

capacitação ampliou a nossa visão com relação à importância 

dos aspectos abordados e conseguimos colocar em prática 

muitas ações e aplicar os conhecimentos adquiridos visando o 

crescimento e evolução da organização".



Programa ESG para 
empresas do setor 

da construção

• Enfoque 
empresarial

• Grupo de 
empresas (cadeia 
produtiva)

• Capacitação + 
consultoria

• 6 meses

ESG no processo de 
aquisição

• Impacto na cadeia 
de valor

• In Company ou 
grupo de 
empresas

• Digitalização do 
processo - parceiro 
tecnológico 

Governança 
corporativa

• In Company ou 
grupo de 
empresas

• Estruturação 
ornada de 
evolução 
compatível com o 
negócio e 
tamanho da 
empresa

Programa para 
implementação do 

Sistema B

• In Company ou 
grupo de 
empresas

• Capacitação e 
consultoria

• Apoio na 
certificação 
Empresa B

NOSSOS  PROGRAMAS COM ENFOQUE ESG



PREVISÃO DE INÍCIO

• Fevereiro de 2023

INVESTIMENTO: 

• Valor por empresa: 9 Parcelas de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais), sendo a primeira na adesão e as demais com vencimento mensal.  
Associado Abramat conta com 10% de desconto. 

OBSERVAÇÕES: 

• Os custos de pessoal para a realização das atividades descritas e 
deslocamentos na região metropolitana de São Paulo são de 
responsabilidade do CTE. As despesas para a realização de atividades fora 
dessa região serão de responsabilidade da contratante.  

• No início dos trabalhos, será disponibilizada uma agenda das atividades.

• As oficinas de treinamento serão transmitidas online por meio do “Zoom” 
ou ferramenta similar com o seu dispositivo de gravação ligado. Tais 
gravações são guardadas como registro e podem utilizadas posteriormente 
para fins de capacitação e divulgação do programa. Ao assinar do termo de 
adesão, a empresa  concorda com esse uso.



Nossos 

contatos

Marcia Menezes dos Santos
Unidade de Inovação e Tecnologia

11 991841551 | marciame@cte.com.br 
www.cte.com.br


