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Pode-se afirmar que o setor de construção civil é a vanguarda por onde deve entrar o conceito 
de sustentabilidade nas políticas urbanas. Construir imóveis sustentáveis, capazes de oferecer 
proteção e conforto sem gastos excessivos de água, que produzem sua própria energia, ou 
parte dela, é um pacote de objetivos aceitável para o setor. O primeiro passo, naturalmente, 
seria a própria construção, elaborada com materiais adequados, sem danificar o ambiente e 
produzindo um mínimo de resíduos, preferencialmente recicláveis. 
 
Mas, a despeito de algum avanço, o setor ainda se enquadra mais claramente entre as práticas 
de "marketing verde" do que em estratégias realmente sustentáveis. Em geral, os 
lançamentos "verdes" se caracterizam pela presença de "bosques" e "reservas", devidamente 
destacadas nos folhetos que são distribuídos aos milhares nas cidades, contribuindo para 
entupir bueiros e sujar ruas. Um dos maiores desafios, para empresas de construção que 
estejam determinadas a dar o salto para o futuro, é a integração de seus fornecedores ao 
mesmo objetivo. Em geral, os informes de "responsabilidade ambiental" das empresas omitem 
a origem de seus materiais e o volume de seus descartes. 
 
Pouco se sabe sobre o lugar de onde vem a areia utilizada para levantar edifícios na região 
metropolitana de São Paulo. Não há registro de empresas descrevendo, em seus relatórios de 
"sustentabilidade", o estado em que ficam os rios em torno da capital paulista com o 
aquecimento dos negócios de imóveis novos - o aumento do número de dragas e a ampliação 
do calibre das tubulações nos portos de areia são uma das causas do rebaixamento do nível do 
Rio Ribeira. 
 
A responsabilidade social das empresas é a expressão do grau de inserção da corporação em 
seu ambiente social, físico, cultural e político, com o pressuposto de que uma de suas missões 
mais importantes é contribuir para a evolução (melhoria contínua) desse ambiente enquanto 
assegura seus resultados por longo prazo. O setor de construção civil possui esse potencial, 
mas tem um longo caminho a percorrer. A maioria das empresas que se aproxima do tema 
sustentabilidade o aborda pelo ângulo ambiental, e talvez a abordagem mais adequada seja 
pelo lado da gestão. A gestão sustentável é, em muitos aspectos, uma evolução das práticas 
de qualidade total desenhadas há mais de 50 anos por Joseph Juran e J. Edwards Deming. 
 
A retomada da economia e os planos de financiamento habitacional colocam a construção civil 
entre os setores mais críticos para a melhoria do bem-estar das populações urbanas no Brasil. 
 
Mas as mesmas circunstâncias a tornam potencialmente nociva, pela intensificação do impacto 
das obras e pela ampliação dos espaços ocupados. No interior das empresas, segue dinâmico o 
debate entre os executivos que entendem a natureza da mudança que pode colocar a indústria 
no caminho da sustentabilidade e aqueles que apostam em continuar fazendo mais do mesmo. 
 
As planilhas dos programas de qualidade ajudam a decidir quem tem razão. Mas se os planos 
de gestão não incluírem toda a cadeia de valor, os resultados não irão aparecer. Nenhuma 
empresa é uma ilha e as práticas sustentáveis só se consolidam no conjunto que envolve o 
negócio.  
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