2020

Sobre o Relatório
GRI 102-45 102-46 102-50 102-51 102-52 102-53 102-54

Este documento será preparado anualmente, a partir desta primeira edição. Assim, o
presente relatório contempla o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020. Com
relação ao levantamento de dados apresentados nesta publicação, foi aplicado internamente
um Formulário de Coleta de Informações envolvendo os temas relacionados à gestão em

O Relatório Anual de Sustentabilidade 2021

sustentabilidade da GPL, sem verificação externa.

da GPL Incorporadora, com ano base 2020,
será

a

primeira

edição

do

reporte,

desenvolvida de acordo com a metodologia
da Global Reporting Initiative (GRI), opção
Essencial. Seu conteúdo apresenta a todos
os stakeholders um panorama sobre os
aspectos

de

governança,

impactos

ambientais e sociais da companhia.
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Fale Conosco
Para esclarecimento de dúvidas, sugestões
e comentários sobre o Relatório Anual de
Sustentabilidade 2020, acesse o site
www.gplincorporadora.com.br, e conheça
nossos canais de comunicação.
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Palavra dos
Diretores
GRI 102-14, 102-15

Há muito tempo adotamos estratégias e medidas voltadas para uma gestão
eficiente, com melhorias contínuas e sustentáveis de nossa produtividade,
inclusive em 2020, ano atípico devido a pandemia da Covid-19, buscamos
preservar a saúde dos nossos colaboradores, parceiros e clientes, de forma a
manter o nosso compromisso diante das pessoas, do meio ambiente e com a
segurança de todos.
Temos orgulho de fazer parte da construção da cidade. Sempre buscando
trabalhar com projetos eficientes. Com mais de 30 anos de atuação no mercado
goiano, conseguimos manter o nosso posicionamento de mercado, atingindo um
desempenho

excepcional

e

responsável.

Nós

trabalhamos

com

projetos

inteligentes, integrando ambientes harmônicos e planejados, trazendo inovação
no quesito da construção civil e urbanismo.
Ao mesmo tempo que expandimos, atingimos um nível de maturidade
que nos permitiu colocar as práticas de sustentabilidade de forma mais
integrada ao negócio. Estamos muito orgulhosos com a publicação do
relatório, pois mostra o nosso compromisso e dedicação com as partes
envolvidas, e como a sustentabilidade se tornou um pilar fundamental
na estratégia da GPL.
Entrando em seu quarto ano de operação, o Programa GPL+ veio para
abarcar todos os nossos princípios, abrangendo atualmente três obras
em andamento: Residencial Cenarium Vaca Brava, Citizen Home e
Horizonte Flamboyant, seguindo e aprimorando o Programa piloto
desenvolvido no Residencial Pátio Coimbra, em 2018, encarando os
desafios de manter suas rotinas nas áreas-chave de gerenciamento de
resíduos, recursos hídricos, energéticos, emissões e ações sociais.
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Quem

Somos

Quem Somos
A GPL Incorporadora
GRI 102-1 102-2 102-3 102-4 102-6 102-7 102-9
Acreditamos no planejamento, no trabalho sério e na força de uma equipe bem
estruturada. Nós da GPL Incorporadora enxergamos que o nosso papel vai muito além
da nossa atividade econômica, estamos diretamente ligados a realização de projetos
e ações que melhorem nossa cidade a cada novo empreendimento entregue. Neste
cenário, construir se tornou sinônimo da criação de espaços onde a vida acontece.
Onde as pessoas se conectam e se relacionam, visando sempre proporcionar mais
qualidade de vida a toda população.
Com mais de 30 anos de atuação no mercado, atuando na região metropolitana de
Goiânia (GO), a GPL Incorporadora tem orgulho de fazer parte da construção desta
cidade, que foi seu berço. Com uma arquitetura sempre pensada em agregar beleza e
sofisticação ao meio urbano, nossos empreendimentos somam qualidade que
impactam de maneira positiva o ambiente em que vivemos. Para a GPL, viver melhor
está diretamente ligado a FELICIDADE!
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Quem Somos
A GPL Incorporadora
GRI 102-1 102-2 102-3 102-4 102-6 102-7 102-9
Não é sobre criar moradias, mas sim sobre criar lares, sonhos e
histórias.

A

felicidade

é

parte

essencial

de

nossa

filosofia

empresarial, e a levamos muito a sério! Para a construção de uma
marca

sólida,

focamos

no

alto

padrão

construtivo

e

no

desenvolvimento de produtos assertivos

Temos a sustentabilidade como um de nossos pilares construtivos, e buscamos trazer
para os nossos empreendimentos, soluções inteligentes, que tragam menos impactos
e mais benefícios ao meio ambiente. Nosso objetivo é uma melhoria contínua de todos
os nossos projetos. Estamos em constante evolução!

Pensando em preservação e moderação climática do local, boa parte das árvores do
empreendimento Parque Arquitetônico foram preservadas e mantidas. Em suas obras,
a reciclagem é constante, aliada a parceiros que cuidam dos descartes de seus
resíduos, pensando assim, trabalhamos com a logística reversa dos resíduos de gesso
com a empresa fornecedora.

Esse conjunto de ações passou a ser respaldado em agosto de 2016 com o programa
GPL + sustentabilidade no Residencial Pátio Coimbra, que trouxe constantes melhorias
e reconhecimento, como o prêmio ADEMI-GO de responsabilidade socioambiental.

A GPL Incorporadora busca se sobressair nos DETALHES. Queremos entregar, através
de nossos produtos e ações, uma potencialização máxima de bem-estar, qualidade de
vida, e felicidade aos nossos clientes.
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Quem Somos
Valores e Crenças
GRI 102-11 102-16 102-17

A GPL se preocupa em manter o foco nos projetos na região
metropolitana de Goiânia, buscando a boa gestão e a qualidade de nossas
obras,

aproveitando

desta

forma

a

expertise

já

adquirida.

Nós

trabalhamos de forma transparente, tanto com os parceiros quanto com
os

clientes,

buscando

prevenir

situações

que

possam

prejudicar

negativamente a empresa.

Buscamos manter a cultura de investimento na equipe de colaboradores
de forma a melhorar continuamente as condições de trabalho.
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Quem Somos
Missão

Desenvolver e construir
empreendimentos imobiliários com
alto padrão de qualidade, sempre
buscando uma posição de
vanguarda no mercado e assim
oferecendo aos nossos clientes
oportunidades de realizarem
excelentes negócios.
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Quem Somos
Visão

Crescer com sustentabilidade,
aproveitando as oportunidades de
negócios, com capacidade de
empreender nos vários segmentos
do mercado imobiliário.
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Quem Somos
Valores
GRI 102-11 102-16 102-17

Princípios que norteiam as ações da
empresa:
Compromisso com os Clientes;
Qualidade nos processos;
Qualidade dos produtos;
Compromisso com Resultados;
Ética;
Incentivo à Sustentabilidade;
Trabalho em equipe com integridade
nas relações;
Responsabilidade social.
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Prêmios e
Reconhecimentos
Prêmio ADEMI-GO
Responsabilidade Sócioambiental 2018
Responsabilidade Socioambiental 2019

Certificados
NBR ISO 9001 2015
Sistema de Gestão da Qualidade. Escopo de certificação 2020: Execução
de obras de edificações.

SIAC PBQP-H
Programa Brasileiro da Qualidade da Produtividade do Habitat. Escopo
de certificação 2020: Execução de obras de edificações - nível A

Great Place to Work
Sistema de Cultura de Confiança, Alto Desempenho e Inovação, 2020.
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Governança

Corporativa

Estrutura de
Governança
GRI 102-18 102-19 102-23

O nosso modelo de Governança Corporativa apresenta políticas e
diretrizes voltadas à uma estrutura que prioriza o crescimento alinhado
ao planejamento estratégico, com transparência e qualidade nos
negócios.

Adotamos

princípios

voltados

a

valores

éticos,

com

integridade nas relações e compliance, respeitando as práticas do
mercado para alcançar resultados positivos com os stakeholders.

A estrutura organizacional da empresa está representada na forma do
organograma, que define as autoridades e as inter-relações das diversas
funções envolvidas. As responsabilidades e autoridade de cada função
estão documentadas em cada um dos procedimentos do sistema de
gestão da qualidade. Além disso, apresenta um Quadro das Funções,
onde são definidos os requisitos mínimos para cada função da empresa.
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Estrutura de
Governança
GRI 102-18 102-19 102-23

Administrativo
Financeiro
Rogério

Diretoria Executiva
Guilherme e Ricardo

Eloy

Daniel

25

26

Compromisso e
Estratégia
GRI 102-15 102-40 102-42 102-43 102-44

O compromisso com os stakeholders ajuda a manter o relacionamento
entre as áreas envolvidas, reafirmando postura íntegra e transparente,
bem como critérios gerais e de sustentabilidade no processo de
contratação.
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Compromisso e
Estratégia
GRI 102-15 102-40 102-42 102-43 102-44

O desenvolvimento estratégico está desde a identificação de

Sustentabilidade

oportunidades de negócios a garantia da qualidade do produto,

Ações sustentáveis, com medidas de redução e projetos sustentáveis

para serem capazes de gerar valor a sua rede de stakeholders. A
abordagem de riscos tem por objetivo identificar eventos que
possam comprometer as estratégias da GPL Incorporadora.

Qualidade e Controle na Execução da Obra
Com a qualidade da execução das nossas obras e aprimorando
continuamente nossos processos

Na

GPL

aborda

ações

através

da

matriz

FOFA

(Forças,

Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) com intuito de mitigar

Satisfação dos Clientes Externos

eventuais riscos, bem como uma ferramenta para acompanhar os

Compromisso com a satisfação dos nossos clientes

processos envolvidos.

Criatividade (Melhoria Contínua)
Sistema de Gestão UAU!

Credibilidade, Confiança e Ética

Colaboradores

Compromisso com a satisfação dos nossos clientes

Baixa rotatividade de Pessoal e bom ambiente de trabalho

Desempenho Econômico-financeiro

Eficiência dos Processos
Agilidade na tomada de decisão e confiança dos stakeholders

Atento a novas oportunidades de negócio

Serviços Pós Obra
Perenidade do negócio, crescimento e resultados planejados
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Gestão da
Qualidade
O Essencial é viver melhor
Na GPL Incorporadora acreditamos que construir é criar projetos onde a
vida se desenvolve, famílias se relacionam e desejam viver, porque a
felicidade é parte fundamental de sua melhor essência.
Temos construído a cada entrega de empreendimento credibilidade com
nossa qualidade construtiva, desenvolvimento de projetos inteligentes e
pontualidade na entrega dos produtos, sempre em busca do melhor
resultado para os nossos clientes.
Em nossa política é realizado um compromisso com a satisfação dos
nossos clientes, através da qualidade de toda cadeia construtiva da obra,
buscando

sempre

novas

oportunidades

de

negócios,

melhorando

continuamente os processos e ações sustentáveis.
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Gestão da
Qualidade
Cada empreendimento da GPL é projetado e construído conforme as

Na GPL há um rígido controle dos materiais e dos serviços executados e

normas técnicas NBR 15575 (Norma de Desempenho), assim como as

mensalmente é realizado nas obras check list’s da qualidade, segurança

demais regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de

e sustentabilidade que geram relatórios de avaliação de eficácia dos

acessibilidade mandatórias no país.

produtos,

além

das

auditorias

externas

anuais

que

verificam

o

atendimento aos requisitos normativos da NBR 15575, ISO 9001 e PBQPAlém de seguir todos os critérios da NBR 15575 a GPL também é

H SiAC Nível A.

certificada pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade (IFBQ) na ISO 9001
(Sistema de Gestão da Qualidade) e no Programa Brasileiro da Qualidade

Em caso de ocorrência de não conformidades são registrados ações

e Produtividade do Habitat (PBQP-H) no Nível A.

corretivas com auxílio de ferramentas da qualidade para identificar e
tratar as não conformidades.

Todas as obras são examinadas desde a sua fundação ao acabamento os
requisitos de qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho.
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Desempenho

Econômico

Desempenho
Econômico
GRI 201-1

Desempenho Econômico e Financeiro

No ano de 2020, a GPL encerrou suas
atividades com uma receita operacional líquida

2018

2019

2020

198

386

497

18.387

46.124

60.972

Ebitda (R$ milhões)

1.897

5.791

24.579

Margem Ebitda (%)

10,32%

12,56%

40,31%

Lucro líquido (R$ milhões)

1.075

4.725

23.020

Impostos pagos (R$ milhões)

1.309

2.060

2.956

Índice de endividamento (%)

49,58%

50,85%

39,45%

N/A

N/A

N/A

106.929

152.985

129.386

179

377

158

192.048

66.443

59.956

Lançamentos (unidades)

152

196

84

Unidades concluídas

241

0

172

3

4

5

(ROL) de R$60,9 MILHÕES, um resultado 33%
superior aos 46 milhões referentes ao ano
anterior. Esse desempenho, ocorreu em
função da ampliação do número de
empreendimentos com relação ao ano
anterior. Vale destacar que a Ebitda triplicou
devido a evolução do resultado operacional da
empresa.
Ao fim desse ano de análise o índice de
endividamento da GPL era de 39,45% em
relação ao patrimônio líquido.

Número de empregados
Receita líquida (R$ milhões)

Valor adicionado (R$ milhões)
Vendas contratadas (R$ milhões)
Vendas contratadas (unidades)
Lançamentos (R$ milhões)

Obras em andamento (unidades)
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Desempenho

Ambiental

Programa GPL+
GRI 103-2 103-3 307-1

As metas do programa são voltadas ao uso consciente de recursos
hídricos e energéticos, correta gestão de resíduos e o menor uso de
matéria-prima. Por meio de indicadores quantitativos relacionados às
suas atividades e aos seus temas materiais, de acordo com as diretrizes
da Global Reporting Initiative (GRI), avaliamos os impactos gerados e
buscamos reduzi-los com o aperfeiçoamento dos processos.
A responsabilidade socioambiental faz parte da essência da empresa e é
algo presente na cultura corporativa da companhia. Investir hoje neste
trabalho, é investir em qualidade de vida para as próximas gerações e
contribuir para um futuro mais saudável.

Visando

sempre

promover

práticas

sustentáveis no dia a dia da empresa, a
incorporadora possui um programa de
sustentabilidade, o GPL+. O Programa
GPL+ de Sustentabilidade é uma iniciativa
de

responsabilidade

ambiental,

abrangendo tanto o administrativo quanto
as obras do empreendimento.
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Programa
GPL+

A política da GPL tem como pilar a inovação tecnológica e a

GRI 103-2 103-3 307-1

resíduos.

sustentabilidade. No processo de construção, a empresa realiza a
gestão e o monitoramento constante do uso de água, energia,

Vale ressaltar que em 2020, não houve qualquer processo ambiental,
sanções ou multas ambientais relevantes, capazes de impactar as
Utilizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da

atividades da empresa.

Agenda 2030 da ONU, o programa GPL+ traça suas metas de ações.
Deste modo, o monitoramento dos recursos hídricos e energéticos,
assim como da matéria prima, visa minimizar desperdícios e reduzir os
impactos ambientais. Assim, nosso planejamento interno sempre
almeja um alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável são
princípios da GPL, por isso sempre incentivamos ações que visam o
crescimento sustentável, cuidando do meio ambiente.
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Conservação da
Vegetação Nativa
GRI 103-2 102-3 304-3

A preocupação com a preservação ambiental faz com que a GPL
consiga preservar parcialmente a vegetação natural do terreno
em seus canteiros de obras, como é o caso do empreendimento
Parque Arquitetônico, que mantiveram as árvores que ali já
estavam na área da calçada preservando a moderação climática
do local. Em suas obras, a reciclagem é constante aliada de
parceiros que cuidam dos descartes.
Este conjunto de ações é respaldado por nosso programa GPL+
de

sustentabilidade,

que

traz

melhorias

constantes

e

reconhecimento, como o prêmio Ademi-GO de responsabilidade
socioambiental.

45

46

Resíduos
Sólidos

Total de resíduos gerados:
Total (m³)
2018

2019

2020

3828

11302

11200

GRI 103-2 103-3 306-2

Total destinado ao aterro:
No que se refere aos resíduos de construção civil, um rigoroso
Total (m³)

monitoramento é feito constantemente. Em todas as nossas obras
existem baias para a separação adequada dos recicláveis, bem como

2018

2019

2020

caçambas para a disposição dos entulhos. As baias são divididas pelas

3633

1487

1861

seguintes categorias: Papel/Papelão, Sacaria, Plástico leve, PVC, Madeira
e Metal/Sucata.

Total de resíduos reciclados ou reaproveitados:

Capacitações são feitas periodicamente com os colaboradores das obras,
para o compartilhamento de informações sobre a boa segregação dos
resíduos. O colaborador é parte fundamental nesse processo, tanto na
parte da boa segregação, quanto na parte da redução da geração de

Total (m³)
2018

2019

2020

195

9815

9735

resíduos.
* Tipo de resíduo: entulho, solo, madeira, metal, papel/papelão, plástico e gesso.

Sempre tendo compromisso de causar menos impacto ao meio ambiente,
o Programa GPL+ tem o objetivo de reciclar ou reaproveitar os resíduos
gerados nas obras da Incorporadora. O monitoramento e a avaliação têm
metas de eficiência operacional e de resultados para o empreendimento.
Índice de resíduos reutilizados ou reciclados em 2020: 87% (Meta: 50%),
esse indicador considera a geração de resíduos, em m³, dividido pela área
que foi construída em m².
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De Olho na
Reciclagem!
GRI 103-2 103-3 306-2

Além disso, semanalmente ocorrem auditorias internas em cada uma
das obras da GPL, para realização de monitoramento ambiental.
Nessas auditorias uma terceira parte verifica como está a situação do
canteiro de obra, com relação aos seguintes critérios:

Como forma de evitar o impacto dos resíduos gerados nos canteiros
das obras da GPL, foram estabelecidas parcerias com cooperativas de
reciclagem e coletores solidários, que passaram a coletar os materiais

Critério 1

recicláveis direto nas obras, semanalmente.

Limpeza e organização do local

Para que reciclagem e reutilização sejam conceitos aplicados com

Critério 2

eficiência nos canteiros de obras da GPL, conta-se com o empenho

Volume de resíduos nos pontos de geração

dos colaboradores da Incorporadora e dos terceirizados, que recebem
treinamentos mensais. Os parceiros que coletam os resíduos, também
são treinados e orientados dentro de uma realidade de educação
ambiental dos canteiros.

Critério 3
Segregação dos resíduos nos pontos de geração

Critério 4
Segregação dos resíduos nas baias

Deste modo, são aplicados checklists semanais, que geram relatórios
mensais para o reporte de informações, com o objetivo de reconhecer
falhas, propor melhorias e buscar a aplicação de boas práticas
ambientais.
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Energia

Água

GRI 302-1 302-3 302-4 302-5

GRI 103-1 103-2 303-1 303-5

A energia elétrica é fornecida e distribuída pela Enel Distribuição. O

A gestão dos recursos hídricos tem o objetivo de reduzir o consumo,

consumo e a tarifa são controlados e monitorados mensalmente, com o

prevenir desperdícios e incentivar o uso consciente, com foco em reuso.

objetivo de manter bons índices de uso e identificar anomalias, caso

O consumo de água na construção civil é proveniente de processos

existam. Apesar da taxa de consumo variar de acordo com a etapa da

como: a preparação do cimento, uso humano, entre outros gargalos.

obra, existem metas de uso a serem cumpridas, visando sempre a
sustentabilidade energética.

Semanalmente ocorrem auditorias internas em cada uma das obras da
GPL, para realização de monitoramento ambiental. Nessas auditorias

Semanalmente ocorrem auditorias internas em cada uma das obras da

uma terceira parte verifica se há algum ponto de vazamento ou

GPL, para realização de um monitoramento ambiental. Nessas auditorias o

desperdícios de água.

fiscal verifica se há pontos de desperdícios ou irregularidades.
O abastecimento de água é feito pela Companhia de Saneamento Básico
Indicador de consumo de energia: 5,2 kWh/m² (meta:7,1 KWh/m²), esse

de Goiás S.A (Saneago).

indicador considera o consumo de energia, em kWh, dividido pela área
que foi construída em m².

Indicador de consumo de água: 0,17 m³/m² (meta: 0,17 m³/m²), esse
indicador considera o consumo de água, em m³, dividido pela área que

Consumo total de energia:

foi construída em m².
Total (kWh)

51

Consumo total de água:

2018

2019

2020

31375

84840

152873

Total (m³)
2018

2019

2020

880

3480

5927
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Gestão de

Pessoas

Gestão de
Pessoas
Remuneração e Benefícios
GRI 102-35 102-36 102-37 406-1

Na GPL buscamos oferecer uma remuneração justa e competitiva para
nossos colaboradores, compatível com o mercado regional e o setor no
qual atuamos. Na GPL não diferenciamos nossas práticas de remuneração
em virtude de gênero, idade ou raça, mas de acordo com as funções
exercidas e as responsabilidades assumidas em cada cargo.
Os nossos colaboradores recebem alguns benefícios, dentre os quais
destaca-se:
Seguro de Vida;
Assistência Médica por meio de convênio com Seconci;
Vale Transporte.
Com relação aos terceiros, seguimos as regras da legislação vigente.
Encerramos o ano de 2020 com 497 colaboradores próprios e 192
terceiros.
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Admissões e
Demissões

DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA
FUNCIONAL
Coordenação: 8
Diretoria: 2

GRI 401-1 405-1

Operacional: 487

Somando escritório central e obras, em 2020, foram admitidas na

*Os dados acima representam o total de colaboradores do escritório

empresa 203 pessoas.

central e das obras.

No ano de referência, 223 foram desligadas da GPL Incorporadora,
em virtude do encerramento de obras.
DISTRIBUIÇÃO POR GÊNERO

11%
88%
de 21 até 40 anos: 61,57%
acima de 40 anos: 36,22%
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TOTAL DE COLABORADORES

100,00%

57

11,47%

440

88,53%

11

2,21%

Total de faixa etária de 21 até 40 anos

306

61,57%

Total de faixa etária acima de 40 anos

180

36,22%

Total de colaboradores coordenação

8

1,61%

Total de colaboradores diretoria

2

0,40%

Total de colaboradores operacional

487

97,99%

Total de admissões em 2020

203

40,85%

Total de demissões em 2020

223

44,87%

Total de colaboradores 2020

sexo feminino

Total de colaboradores do sexo feminino
Total de colaboradores do sexo masculino

Total de colaboradores do
sexo masculino

PERCENTUAL

497

Total de colaboradores do

DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
até 20 anos: 2,21%

Admissões e Demissões

Total de faixa etária até 20 anos
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Saúde e
Segurança

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPA) atua
para preservar a vida e promover a saúde do colaborador no ambiente

GRI 403-1 403-2 403-5 403-6 403-9 410-1

de trabalho, através do desenvolvimento de ações e campanhas.
Anualmente acontece a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do

A segurança e saúde de nossos colaboradores é prioridade dentro dos
processos da empresa. Todos os canteiros de obras da GPL contam com
gestão de segurança, onde são estabelecidos em cada canteiro
comissões internas de prevenção de acidentes (CIPA) compostas por
colaboradores eleitos pelos funcionários e colaboradores designados pela
empresa. Ainda em comum acordo entre toda a administração da empresa
voltada

as

obras

como:

gerente

técnico,

engenheiros

de

obras,

profissionais da área de segurança do trabalho, mestres de obras,
encarregados

de

obras

(próprios

e

terceiros),

encarregados

administrativos e estagiários, a Segurança do trabalho é imposta e
exercida como atividade rotineira, presente em todos os ambientes.
Em 2020, foram constituídos em todas as obras comissões formais de

Trabalho (SIPAT), que conta com a participação de todos os canteiros de
obras.
Não foram registrados acidentes com óbitos em 2020, sendo que grande
parte dos acidentes ocorridos resultaram em contusões, cortes e
incidentes devido a rotina de trabalho.
Registramos e comunicamos todos os acidentes de forma corporativa,
por meio da CAT (comunicado de acidente de trabalho) e registros
internos. O SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho) registra e estratifica os dados para geração
de indicadores que orientam a promoção de campanhas e a mitigação de
riscos nos canteiros de obras.

segurança do trabalho, com a participação ativa dos colaboradores e de
acordo com o dimensionamento exigido pelo Ministério do trabalho
(MTE). A gestão das comissões é realizada pelos Técnicos de Segurança
do Trabalho ao qual envolvem colaboradores próprios e terceirizados.
Mensalmente, são realizadas reuniões para estabelecer responsabilidades
e formas de atuação preventiva e corretiva.
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Treinamento e
Educação
GRI 404-1

A GPL Incorporadora acredita que investir em pessoas é primordial.
Buscamos desenvolver capacitações para os nossos colaboradores,
com o intuito de promovê-los, bem como aperfeiçoar novas
habilidades e potencialidades.
Sabemos que o retorno é sempre positivo pois traz o aumento da
produtividade, desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento contínuo.

HORAS DE TREINAMENTO
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ANO 2020

Total de horas de treinamento oferecidos

829

Nº total de colaboradores

444

Média de horas de treinamento (mulher)

129

Média de horas de treinamento (homens)

700

Média de horas de treinamento por colaborador

1,87
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Relações com
Comunidades
Vizinhas

Buscamos estabelecer um canal direto do engenheiro com a vizinhança,
acompanhando todas as reclamações e atuando para mitigação, se
necessário alterando logísticas para redução de ruídos e incômodos.
Ainda assim, criamos proteções para os vizinhos limítrofes e limpamos
diariamente as calçadas, e ruas quando necessário.

GRI 413-1

As comunidades vizinhas são outro público de grande importância para a
GPL. Na GPL temos o projeto “Vizinho Amigo”, ao qual antes do início de
cada obra, realizamos vistorias nas residências e nos estabelecimentos
comerciais da vizinhos aos empreendimentos, para nos certificar de
quaisquer danos que a obra possa vir gerar, detalhar o estado de
conservação das construções e levantar os possíveis impactos diretos e
indiretos da obra para a região.
Além disso, é realizado Laudo de vizinhança para as casas com divisa
limítrofe à obra, ficando uma cópia com o vizinho e outra conosco, para
resguardar ambas as partes do aparecimento de patologias ao longo da
execução da obra.
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Sumário de Conteúdos GRI
Mediante o relato, tornou-se possível listar os Padrões da GRI contemplados no
reporte de 2020:

GPL INCORPORADORA
Danielle Alves - Coordenação de Segurança do
Trabalho e Soluções Sustentáveis
Kamilla Costa - Departamento de Qualidade
Daniel Franco - Gerente Técnico

ELABORAÇÃO E CONSULTORIA AMBIENTAL

