














A CONSCIENTE ÉTICA E TRANSPARÊNCIA COMPROMISSO COM A QUALIDADE VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR SOCIOAMBIENTAL FOCO DO CLIENTE PRODUTOS CONSCIENTE 

O RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE BIANUAL É UMA OPORTUNIDADE DE COMPARTILHARMOS E 

DARMOS TRANSPARÊNCIA AOS PRINCIPAIS RESULTADOS DAS INICIATIVAS E DA GESTÃO QUE 

REALIZAMOS DURANTE O BIÊNIO. 

TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO RELATÓRIO FORAM ORGANIZADAS EM SEIS PILARES 

ESTRATÉGICOS DA CONSCIENTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, OS QUAIS ESTÃO LISTADOS 

ABAIXO: 

FALE 

CONOSCO 

Para o esclarecimento de 
dúvidas, sugestões e 

comentários sobre o Relatório

Anual de Sustentabilidade 

2018-2019, envie e-mail para 
rsa@consciente.com.br 

ou acesse o site: 
www.consciente.com.br � 

Acesse aqui o Relatório Anual 

de Sustentabilidade de 
anos anteriores. 

https://consciente.com.br/so

cioambiental/social/relatorio

-de-sustentabilidade � 

iJ 
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No período coberto por este relatório, não foram registradas mudanças 
significativas em relação a porte, estrutura ou cadeia de fornecedores da 
empresa. Também não houve reformulações em relação às informações 
apresentadas no ano anterior sobre fusões ou aquisições, natureza do 
negócio e métodos de medição dos tópicos do relatório. 

O relatório de sustentabilidade da Consciente está em sua 5ª edicão e há 
dez anos apresentamos a todos os stakeholders seus resultados de forma 
transparente e responsável. O conteúdo desta publicação aborda oito
temas materiais relevantes para a empresa e para seu público de 
interesse. 

Para a elaboração deste conteúdo, partimos da materialidade elaborada 
em 2020 e dos temas essenciais reportados no último ciclo, aqueles 
considerados mais relevantes e que refletem os impactos mais significati
vos da atuação da empresa e do setor. 

Elaborado em conformidade com as diretrizes da Global Reporting
lnitiative 1 {GRI) em seu mais recente modelo, Standards, na opção Essen
cial, o documento abrange as operações da empresa em Goiás no
período 2018-2019, além de contar com informações sobre a gestão da 
responsabilidade social gerida pela ferramenta do Instituto Ethos. Ao 
longo do documento, os itens correspondentes à GRI aparecem indicados. 
Eles também foram sistematizados no Sumário de Conteúdo GRI,

apresentado ao final deste relatório. Além disso, os dados financeiros
foram auditados pela KPMG Auditores Independentes. 

. _._. 

DeseJamos a voce 

uma excelente leitura! 

1 A Global Reporting lnitiative (GRI) é uma organização cujas normas são adotadas por empresas e instituições em 

todo o mundo, permitindo comparar a evolução dos indicadores de desempenho da empresa nos campos econômico, 

ambiental e social, e desta com outras organizações. 

GRI 102-48; 102-50; 102-53; 102-54, 102-52 

www.consciente.com.br
https://consciente.com.br/socioambiental/social/relatorio-de-sustentabilidade
https://consciente.com.br/socioambiental/social/relatorio-de-sustentabilidade






















A CONSCIENTE ÉTICA E TRANSPARÊNCIA COMPROMISSO COM A QUALIDADE VALORIZAÇÃO DO COLABORADOR SOCIOAMBIENTAL FOCO DO CLIENTE PRODUTOS CONSCIENTE 

Entendemos que todas as organizações são responsáveis por garantir o respeito aos direitos humanos e, 
por esse motivo, somos signatários do Pacto Global desde 2018. Os colaboradores são treinados assim que 
ingressam na empresa, por meio de curso sobre Código de Ética em que tratamos do tema. 

É disponibilizado o e-mail 
ca  n ald eet i ca@co nsc i e nteco nstruto ra.co m. b r 
para que seja comunicada qualquer suspeita de 
irregularidade ou desvio de conduta no ambiente de 
trabalho. Todos os casos são analisados pelo Comitê 

, . 

de Et1ca. 

CONCORRÊNCIA DESLEAL 

Tentamos sempre colaborar com nossos concorrentes e, 

nesse aspecto, não houve ações judiciais por concor
rência desleal, práticas de truste e monopólio nos 
últimos três anos. 

GRI 412-2; 206-1; 205-2; 205-3 

https://consciente.com.br/socioambiental/social
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FOCO DO CLIENTE/ 
COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 

52 

Uma das razões de nossa existência é nosso cliente. Um bom relacionamento, 

posicionamento assertivo e a oferta rápida de soluções fazem parte de nossos objetivos. 

O foco é o desenvolvimento contínuo de soluções que se adequem à realidade dos clientes, 

contribuindo ativa e diretamente para a melhoria de sua qualidade de vida. 

COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE 

Para nós, a comunicação com o cliente é prioridade. A facilidade de encontrar informações, 

a agilidade em ser atendido e a eficiência das respostas são pilares de nosso atendimento. 

Uma relação de transparência e confiabilidade é meta para a satisfação de nosso cliente. 

e; 
CONSCleNTe 

PORTAL DO CLIENTE 

Para isso, temos dois canais de comunicação: 

• Portal do Cliente: onde nosso cliente encontra todas as informações das obras, posição

financeira do contrato, guia do cliente e o manual do proprietário e ainda pode realizar 

solicitações de assistência técnica e fazer reclamações, elogios e sugestões. 

www. relacionam e nto.co nsc i ente.com. b r 

• Central de Relacionamento com o Cliente: instalada na sede da Consciente, realiza

atendimentos presenciais, por telefone, WhatsApp, e-mail ou site. 

• • 

D Portal do Cliente: www.relacionamento.consciente.com.br 

� Telefone: +55 62 3086-5000

B] E-mail: relacionamento@consciente.com.br

www.relacionamento.consciente.com.br
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MUNDI CONSCIENTE SOUARE 

A qualidade de vida que você merece está sendo 

cultivada no melhor do Setor Marista. O Mundi 

Consciente Square é um projeto inédito que surge 

das combinações entre flexibilidade, praticidade e 

modernidade. O conceito arrojado do empreendi

mento segue as tendências mundiais e preserva uma 

vida mais completa para sua família com a inaugura

ção do projeto Praça Consciente, a primeira praça 

sustentável de Goiânia. 

Empreendimento com 17 itens de lazer, conta com 

apartamentos amplos e opções duplex. 

A CONSCIENTE EMPREENDIMENTOS DIFERENCIAIS CANAL CONSCIENTE RELACIONAMENTO FALE CONOSCO Q 

CONHE A 
MAIS OS EMPREENDIMENTOS DA 

CONSCIENTE 

LANÇAMENTO E ESTOQUES: 

Estoque Inicial 

Vendas 

Distrato 

Estoque final 

2017 

540 

157 

91 

606 

� � � � o. 

Empreendimentos 24 Imóveis 

EM CONSTRUÇÃO 

ma GAIA CONSCIENTE HOME 

O Rua T-29 e/ Rua T-44-Setor Bueno -Goiânia, Goiânia - GO, 74210-150 

k] 150m\ 157mi el7Cm1 

� 3e4quartos 

� 2e3suitcs 

� 3vagas 
CONHEÇA 1 

https:// consciente.com .br / empreendimentos 

t} 

2018 

606 

52 

36 

586 

2019 

586 

59 

78 

605 
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https://consciente.com.br/empreendimentos
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	SocioambientalR03_Prancheta 1 cópia 5
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