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1. APRESENTAÇÃO DA POLÍTICA DE RELAÇÃO COM O MEIO 

AMBIENTE 

A presente Política traz orientações gerais para que a GEL 

ENGENHARIA balize seus negócios pelo ideal de desenvolvimento 

sustentável. 

Todos os acionistas, administradores, colaboradores, 

fornecedores, prestadores de serviço e parceiros de negócios da GEL 

devem conhecer as disposições da Política de Relação com o Meio 

Ambiente da COMPANHIA.
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3. GLOSSÁRIO 

Para melhor compreensão dos termos e expressões utilizadas pela 

Política de Relação com o Meio Ambiente da GEL ENGENHARIA, apresenta-se 

o glossário a seguir com o significado dos termos adotados: 

 

 

 ADMINISTRADORES: Diretores, 

Conselheiros de Administração, 

Gestores, e Membros dos Comitês da 

GEL; 

 CANAL DE DENÚNCIAS: Instância de 

recebimento das denúncias e 

contribuições de eventuais situações 

em desconformidade com o Programa 

de Compliance da GEL ENGENHARIA; 

 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: 

Refere-se ao Código de Ética e 

Conduta da GEL ENGENHARIA, 

integrante do Programa de 

Compliance da empresa; 

 COLABORADORES: Todos os 

funcionários, aprendizes, estagiários 

e demais representantes da GEL que 

atuam em sua sede, filiais, obras e 

demais empreendimentos conduzidos 

direta ou indiretamente pela 

COMPANHIA; 

 COMITÊ DE COMPLIANCE: Órgão 

destinado a averiguar e apurar as 

denúncias trazidas ao Programa de 

Compliance da GEL, cujos membros 

são indicados pelos ADMINISTRADORES 

da COMPANHIA e devidamente 

aprovados pelo Conselho de 

Administração da GEL; 

 COMPLIANCE: Transmite a ideia de 

conformidade em geral, como 

também os mecanismos, medidas e 

previsões de governança corporativa 

que buscam a proteção da imagem e 

integridade da GEL;  

 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Instância societária responsável pelo 

acompanhamento e monitoramento 

do funcionamento dos mecanismos 

do Programa de Compliance; 

 FORNECEDORES: Pessoa física ou 

jurídica que forneça e/ou preste 

serviços à GEL sempre em 

decorrência da celebração de 

contrato entre o Contratado e a 

COMPANHIA; 

 GEL ENGENHARIA, GEL ou 

COMPANHIA: Refere-se à GOETZE 

LOBATO ENGENHARIA S.A. ou a qualquer 

das empresas e sociedades em que a 

COMPANHIA exerça 

predominantemente o poder de 

controle societário. 

 PARCEIROS: Todos os profissionais, 

pessoas físicas ou pessoas jurídicas, 

contratadas que não sejam 
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colaboradores efetivos, que atuam 

direta ou indiretamente em favor da 

GEL em decorrência de um contrato 

associativo celebrado de forma 

definitiva ou temporária. 

 TERCEIROS: Pessoa física ou 

jurídica que não possui nenhum tipo 

de vínculo direto ou indireto com a 

GEL. 
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4. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DA POLÍTICA 

Esta Política descreve as condutas vedadas, recomendadas e 

incentivadas para garantir que a GEL ENGENHARIA gere menor impacto 

no meio ambiente enquanto conduz suas atividades. Essas orientações 

são baseadas em obrigações legais e recomendações de órgãos 

nacionais e internacionais. 

Como expressado no Código de Ética e Conduta da COMPANHIA, 

a GEL ENGENHARIA acredita que o respeito ao meio ambiente é peça 

fundamental para os negócios da empresa e para o seu relacionamento 

com clientes, fornecedores e parceiros. 

 

5. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA PRESENTE POLÍTICA 

Esta Política se aplica à GEL ENGENHARIA como um todo e a 

quaisquer atividades de negócios administradas ou conduzidas em 

nome da COMPANHIA ou por terceiros intermediários. 

Os administradores, colaboradores e fornecedores da GEL 

devem conhecer o conteúdo desta Política e observá-la no desempenho 

de suas atividades.  

 

6. PARÂMETROS DE CONDUTA NA RELAÇÃO COM O MEIO 

AMBIENTE  

Como apontado no item 6.1.12 de seu Código de Ética e 

Conduta, a GEL ENGENHARIA preza pela manutenção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. Acionistas, administradores, 
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colaboradores e prestadores de serviços internos à GEL devem 

observar os seguintes parâmetros: 

 

6.1. Planejamento estratégico, comercial e de obras e 

empreendimentos  

O planejamento de negócios e estratégias da GEL ENGENHARIA 

leva em consideração o uso sustentável dos recursos naturais, uso 

consciente da água, mitigação de emissão de gases de efeito estufa e 

destinação de resíduos de engenharia.  

Além disso, a GEL preza pela contratação de fornecedores e 

celebração de parcerias com empresas que tenham a mesma 

preocupação e postura ativa para a manutenção de um meio ambiente 

equilibrado.  

O planejamento executivo das obras e empreendimentos é 

uma das fases mais importantes para que, ao longo da execução dos 

mesmos , recursos naturais sejam utilizados de forma racional e 

sustentável. É ele que detalha todas as diligências que devem ser 

adotadas para que não ocorram desperdícios. 

A GEL ENGENHARIA valoriza o planejamento de suas obras e 

empreendimentos com e suficiente antecedência, de forma a atingir a 

máxima eficiência com o mínimo possível de recursos naturais.  

 

6.2 Respeito à legislação ambiental e de ocupação do 

território  

A GEL ENGENHARIA demanda que, na realização de seus 

serviços, seja observada toda a legislação ambiental aplicável sobre 

determinada atividade ou empreendimento.  
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Nesse sentido, é de suma importância a obediência ao devido 

licenciamento ambiental e respectivo Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) sempre que exigíveis, sejam eles de responsabilidade da GEL ou 

de seu Contratante. 

Para tal finalidade, deve-se verificar, antes do início de 

qualquer empreendimento e quando aplicável ao contrato, não só a 

situação ambiental do terreno, como também o licenciamento 

administrativo do local de obras. 

Desse modo, garante-se a ocupação ordenada do local das 

obras do território, conforme os marcos normativos municipais, 

estaduais e federais.  

 

6.3 Manejo de resíduos  

Os resíduos de obras são um dos pontos mais sensíveis na 

relação dos serviços de engenharia com a natureza.  

A GEL ENGENHARIA se atenta para os diversos resíduos que são 

gerados durante a realização de obras e outros empreendimentos, 

sabendo que, para cada tipo de resíduo, há cuidados especiais de 

estocagem, transporte e destinação final.  

A COMPANHIA desenvolve, para cada contrato de obras ou 

serviços, um adequado plano de gerenciamento de resíduos de 

construção nos estritos termos da legislação aplicável.  

A GEL também monitora a aplicação desse plano ao longo de 

todo o prazo do contrato, seja por meio de relatórios, ou ainda com 

planos de ação, conforme a dinâmica das obras.  
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Sempre que alguma atividade gere resíduos que não são 

comumente manejados pela GEL ENGENHARIA ou sempre que haja 

dúvidas em como tratar determinado resíduo, o gestor do contrato 

buscará as orientações necessárias seja através do Corpo Técnico seja 

através de consultores especializados adotar os procedimentos 

recomendáveis caso a caso visando atender as normas aplicáveis. 

Nessas situações, poderão ser contratadas empresas especializadas 

para realizar o serviço. 

 

6.4 Compromisso com inovação tecnológica e com a 

promoção de uso de fontes de energia renováveis  

A GEL está constantemente atenta às inovações tecnológicas 

do ramo de Engenharia, especialmente aquelas que contribuem para 

que empreendimentos e obras sejam conduzidos com maior 

sustentabilidade. Em linha com estes princípios, a GEL prioriza a 

adoção de métodos construtivos e tecnologia que reduzam o uso de 

recursos naturais como madeira e agregados e quando de sua 

utilização comprando de fornecedores legalmente habilitados para tal.  

Todos os canteiros de obra da GEL dispõe de sistema de 

separação de lixo orgânico e reciclável e os funcionários são orientados 

sobre sua correta utilização. 

 Assim, a GEL ENGENHARIA busca empregar, sempre que 

possível, as soluções da construção civil de menor impacto ao meio 

ambiente. 

Além disso, gradualmente a GEL se compromete a realizar 

estudos para aplicação de fontes de energia renovável dentro da 
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COMPANHIA, bem como desenvolver projetos de melhor destinação e 

aproveitamento de água e de resíduos sólidos.  

 

6.5 Práticas para o dia a dia na GEL ENGENHARIA 

 A GEL ENGENHARIA incentiva que seus administradores, 

colaboradores e prestadores de serviços internos à GEL utilizem de 

modo consciente os recursos naturais existentes no ambiente de 

trabalho, evitando o desperdício no consumo de água, energia elétrica, 

combustíveis, entre outros.  

Nesse sentido, a GEL encoraja a diminuição de uso de 

descartáveis. Como exemplo, a substituição de copos descartáveis por 

copos pessoais. É uma pequena atitude que contribui para a redução 

no consumo de plástico dentro da COMPANHIA. 

Além disso, a GEL atua para a redução do uso de papel. 

Atualmente, a COMPANHIA trabalha para converter procedimentos 

realizados em papel para formato eletrônico e solicita que seus 

administradores e colaboradores evitem impressões de materiais que 

podem ser acessados, com o mesmo proveito, em formatos digitais.  

A GEL também se compromete à redução constante da 

geração de resíduos, caminhando para atingir a meta de lixo zero. A 

reciclagem e o reaproveitamento do lixo são fundamentais nesse 

processo, de forma que os administradores e colaboradores devem 

contribuir com a separação do lixo dentro da COMPANHIA.  

Todas essas práticas são incentivadas por meio de programas 

e campanhas promovidas pela GEL ENGENHARIA.  
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7. DENÚNCIAS E ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

No caso de presenciar ou ser instado a participar de qualquer 

prática incompatível com os princípios do Programa de Compliance da 

GEL ENGENHARIA, o acionista, administrador, colaborador e prestador 

de serviço deve comunicar imediatamente sobre qualquer 

irregularidade envolvendo a preservação do meio ambiente. 

Dessa forma, conforme o Código de Ética e Conduta, tanto em 

tais casos quanto na hipótese de o administrador ou o colaborador da 

GEL ENGENHARIA ter ciência de qualquer outro ato que contrarie os 

documentos do Programa ou esta Política, o Comitê de Compliance 

deverá ser imediatamente comunicado.  

Para tanto, está disponível o sistema de denúncias identificado 

no Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da COMPANHIA.  

No caso de dúvidas sobre aplicação de normas ambientais, de 

ocupação do território ou de condutas no manejo de resíduos, o Comitê 

de Compliance está à disposição para o esclarecimento de dúvidas, por 

meio dos canais de comunicação descritos no site da COMPANHIA. 

 

8. LIDERANÇA DA POLÍTICA  

As competências de cada um dos órgãos de liderança do 

Programa de Compliance, para o fim de cumprimento desta Política, 

são determinadas tal qual no Código de Ética e Conduta e na Política 

Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA.  
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Aplicam-se à Política de Relação com o Meio Ambiente os 

deveres de (i) revisão periódica de seus termos, conforme as demais 

políticas adotadas pela GEL ENGENHARIA, sempre que entendido 

necessário; (ii) reporte periódico do Comitê de Compliance para com 

os demais órgãos de liderança do Programa de Compliance e 

Integridade da GEL ENGENHARIA, tal como determinado no Código de 

Ética e Conduta e na Política Anticorrupção e Antissuborno, sempre que 

entendido necessário; e, (iii) comunicação imediata de qualquer 

irregularidade ou situação sensível que demande o conhecimento 

imediato da administração e da liderança do Programa de Compliance. 

 

9. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

Para a confecção da presente Política, foram levados em 

consideração as seguintes normas, documentos, instruções 

normativas, entre outros: 

 Lei nº 12.651/2012; 

 Resolução no 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA. Diretrizes e 

procedimentos para gestão dos resíduos da construção; 

 NBR 10004: Resíduos da construção civil sólidos Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

 Código de Ética e Conduta da GEL ENGENHARIA; 

 Política Anticorrupção e Antissuborno da GEL ENGENHARIA. 

  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

A Política de Relação com o Meio Ambiente da GEL ENGENHARIA 

foi aprovada em 10/06/2020 pelo Conselho de Administração da 

COMPANHIA e entra em vigor na mesma data. 


