apresentação
O objetivo da Cosil é de apresentar as principais diretrizes
no relacionamento com seus fornecedores. Mais que
fornecedores, buscamos parceiros que venham ao
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encontro de nossos valores, de maneira a construirmos
e mantermos parcerias que agreguem valor a todos os
envolvidos.

Queremos compartilhar nossos valores através da troca
de experiências e aprendizagem mútua, beneficiando as
partes e contribuindo para formação de uma sociedade
auto sustentável, justa e eficiente para todos, além de
democrática e ética em tudo que faz.

3

Uma história marcada por
prêmios e conquistas.
A Cosil Construções e Incorporações, oferece empreendimentos marcados não só
pela qualidade e pela inovação tecnológica, mas, sobretudo, por um cuidado especial
no atendimento a cada um de seus clientes, sendo seu trabalho desempenhado
com responsabilidade e cuidado. Foi fundada em Aracaju, em 1965, atuando em
obras públicas no Estado de Sergipe durante 10 anos. Após esse período, inaugurou
seu primeiro empreendimento residencial, assumindo desde então sua vocação
para incorporação e construção de imóveis comerciais e residenciais, “construindo
o sonho de viver bem”.

Inovando sempre, a Cosil compromete-se a superar as expectativas
dos seus clientes e garantir, cada vez mais, sua total satisfação.

A inauguração da filial de São Paulo/SP aconteceu em 1991 demonstrando sua
visão empreendedora ao abrir uma filial na mais importante cidade do País.
A Cosil é uma empresa que cresce a passos largos, incorporando os valores adotados
desde sua fundação a um novo e moderno modelo de gestão sem deixar de lado o
seu conservadorismo, garantindo sua solidez e credibilidade com seus fornecedores.
A Cosil gera e assume desafios ousados, o que instiga seus colaboradores a
crescer, entusiasma seus parceiros e leva a responsabilidade social e ambiental
a patamares cada vez mais elevados. Comemora 46 anos de atividade, registrando
a marca de mais de 1,3 milhão de metros quadrados construídos, gerando mais de
1.700 empregos e conquistando diversos prêmios.
5

RESPEITO

CONFIANÇA

INOVAÇÃO

e sustentabilidade
Para a Cosil, estas palavras vão além do papel. Elas são pilares
fundamentais que sustentam uma relação transparente com
colaboradores, clientes e toda a sociedade há mais de 45 anos. É
nisso que a Cosil acredita e é assim que ela está construindo a
sua história.
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quem faz parte
do nosso sucesso
merece o nosso respeito

NOSSA MAIOR

conquista

RESPEITO

CONFIANça

Mais do que número e índices, o mundo é feito por pessoas. São

Para iniciar uma amizade, não é preciso muito, basta um sorriso, um aperto

elas que sonham, acreditam e transformam. Foi pensando assim

de mão, um diálogo e, quando menos percebemos, um vínculo já foi criado.

que a Cosil desenvolveu diversas iniciativas com os Clientes,

Com 46 anos de mercado, a Cosil acredita que todas as relações independente

Colaboradores, Fornecedores e Sociedade, valorizando todos

dos seus objetivos, devem ser pautadas na transparência e confiança. Além

aqueles que fazem parte do seu dia a dia.

disso, a Cosil adota as melhores práticas de governança corporativa para
empresas de controle familiar fechado, visando garantir a perpetuidade de
seus negócios.

NOSSA MAIOR

TRADIçÃO

açÕES QUE VÃO

Além do papel

INOVAçÃO

SUSTENTABILIDADE

Em todas as conquistas da Cosil, a inovação sempre foi matéria-

O mundo vive em constantes transformações e a Cosil está antenada com cada

prima essencial. Porque inovar está no DNA da empresa, faz

uma delas. Para isso, ela se conectou a uma palavra mágica: sustentabilidade.

parte desta inquietação natural, deste desejo de aperfeiçoamento

Assim, a Cosil, alem de fazer valer o cuidado ao meio ambiente, também

continuo que tem como principal objetivo surpreender sempre.

investe nas pessoas, porque acredita que um mundo melhor com pessoas
melhores é o que faz todo discurso sustentável ter sentido.
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Em 2011, a Cosil Construções e Incorporações S.A. completou 46 anos
de uma trajetória marcada pela excelência no atendimento a clientes,

TRAJETÓRIA

inovação tecnológica, respeito aos colaboradores e fornecedores, foco
em qualidade e compromisso com o desenvolvimento da sociedade
brasileira e com a preservação do meio ambiente.

2004
Inicia-se uma nova
fase de inovação nos
empreendimentos.

1965
Marco inicial: agosto de
1965, em Aracaju (SE).
Nos primeiros dez anos,
a empresa criada pelo
engenheiro José Carlos
Silva atuou no setor
de obras públicas de
Sergipe.

1975

Inauguração do primeiro
empreendimento
residencial, o Edifício
Jovino Silva, em Aracaju,
uma homenagem de José
Carlos Silva a seu pai. O
projeto marcou a entrada
da Cosil no segmento de
construção e incorporação
de imóveis industriais,
comerciais e residenciais.

1996
Início de atuação em São
Paulo, consolidandose na construção de
empreendimentos
residenciais.

2000
Primeira construtora sergipana a
obter o certificado ISO 9001, norma
internacional de qualidade.

2007
Assinatura do Acordo de
Acionistas e adoção do

foco em melhoria da qualidade de vida dessas

modelo de gestão baseado

populações.

nos princípios da Governança
Corporativa.

Início da atuação nas cidades paulistas de
Ribeirão Preto, com o empreendimento

Formatura da primeira

Lumière, e Santos, em parceria com a Rossi

turma do Projeto Social

Empresarial, lançando o condomínio Passeio

Jovens Líderes, em Aracaju

Embaré.

(SE). Iniciativa da Fundação
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2008

Assinatura do Pacto Global, iniciativa desenvolvida
pela ONU com o objetivo de mobilizar a comunidade
empresarial internacional na prática de valores
fundamentais no campo dos direitos humanos, relações
trabalhistas, meio ambiente e combate à corrupção.

Lançamento do primeiro Condomínio Clube

com a Cosil, o projeto tem

em Aracaju/SE, conceito de moradia que

por objetivo incentivar e

oferece, além de conforto, uma grande

desenvolver o potencial de

variedade de equipamentos de lazer.

Implantação de projetos
paisagísticos nos
empreendimentos, tornando-os
recantos especiais para melhor
qualidade de vida dos clientes.

Conclusão do Teatro Tobias
Barreto, em Aracaju/SE.
O teatro foi considerado,
na época, pela imprensa
especializada como a obra de
maior complexidade tecnológica
construída no Estado.

2006
Lançamento do 1º residencial
em Santo André, região
metropolitana de São Paulo,
com o lançamento do
Residencial Arboreto.

2009

2010

Obtenção do certificado

Alteração da forma societária, passando de sociedade limitada (Ltda) para sociedade

PBQP-H nível A (Programa

anônima de capital fechado

Brasileiro de Qualidade e

(S.A. capital fechado), para melhor atender à atual fase de expansão da empresa.

Produtividade do Habitat).
O certificado vem sendo

Implantação do Programa Obra Sustentável do Banco Santander, no Spazio Acqua

renovado e é mantido

Condomínio Clube, em Aracaju (SE). O objetivo do programa é disseminar o conceito de

até hoje.

sustentabilidade para a sociedade, especialmente para a indústria da construção civil.
Publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade (exercício 2009). Além da prestação de
contas, o relatório
demonstra de que maneira a sustentabilidade está integrada à estratégia dos negócios da

Formação do Comitê de Sustentabilidade da Cosil e início

Brasil Criativo, em parceria

2005

2002

empresa, atendendo a
demandas ambientais, sociais e econômicas.

de práticas sustentáveis em toda a empresa, de forma
estruturada, integrada à cultura corporativa.

jovens de 18 a 25 anos, com

Início da atuação em Recife (PE), onde a empresa lança

atuação em comunidades e

os condomínios Riviera Boa Viagem e Torres do Mirante.

Certificação SustentaX 2010, de procedimentos sustentáveis para a obra.
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Aracaju / SE

São Paulo / SP

Santo André / SP

Recife / PE

Santos / SP

Ribeirão Preto / SP

Entre as décadas de 1970 e 1980, a

Em 1996, a Cosil entra no mercado

Em 2006, a Cosil lança o Residencial

Insere-se no mercado pernambucano

Em 2007, em parceria com a Rossi

Entra,

Construtora marcou a paisagem da

de São Paulo, onde, a cada ano,

Arboreto em Santo André.

em 2008, com o lançamento dos

Residencial, lança o empreendimento

de

cidade com os arrojados projetos que

solidifica-se

empreendimentos

Passeio Embaré, em Santos.

empreendimento

fizeram sucesso sem precedentes.

de

Atualmente,

residenciais.

introdução

é
dos

responsável
mais

pela

modernos

conceitos do mercado imobiliário em

diversos

com

a

construção

empreendimentos

Riviera

Boa

em

2007,

Ribeirão

mercado
com

Lumiére
parceria

e,

seguida,

parceria com a MC Brasil.

Construtora Stefani Nogueira, com
empreendimento

com

o
em

Viagem e Torres do Mirante em,

o

firma

no

Preto

a

Condomínio

Edifício Manhattan.

Aracaju e é pioneira na cidade em
diversas ações.
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Nossa Visão
Ter excelência e equilíbrio entre gestão
empresarial, responsabilidade social e ambiental,
contribuindo para o desenvolvimento das

Nossa

Missão

pessoas e da sociedade.

Nossos Valores
• Ética

Fazer a diferença construindo
o sonho de viver bem.

• Lucratividade
• Encantar os clientes
• Crescimento e inovação
• Responsabilidade coorporativa
• Comprometimento e trabalho em equipe

14
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MISSÃO DE SUPRIMENTOS - Promover parcerias sólidas e transparentes
a longo prazo com seus fornecedores, a fim de garantir o suprimento às
obras e estabelecer a qualidade, inovação e eficiência na realização do
sonho de viver bem.

Estabelecer parcerias confiáveis e de longo prazo, criar relações de ganhos
recíprocos e garantir que os parceiros atuem nos padrões legais de saúde, meio
ambiente e segurança do trabalho são alguns dos critérios seguidos pela Cosil
na busca de seus fornecedores.

VISÃO DE SUPRIMENTOS - Conduzir as relações comerciais mantendo o
equilíbrio econômico e financeiro das obras e disseminar a cultura e as
ações de sustentabilidade entre seus parceiros.

Mais que fornecedores, buscamos parceiros que compartilhem nossos valores,
com finalidade de construir e manter parcerias que agreguem valor a todos
os envolvidos. Queremos compartilhar nossos valores através da troca de
experiências e aprendizagem mútua, beneficiando as partes e contribuindo para
formação de uma sociedade auto sustentável, justa e eficiente para todos, além
de democrática e ética em tudo que faz.
Foi pensando nesses princípios que a Empresa definiu a sua política de
suprimentos. Para a Cosil o fornecedor é uma base importante em nossa
estratégia, necessária para qualidade, inovação e eficiência de nossos
empreendimentos para os nossos clientes.
Buscamos uma relação de comprometimento cada vez maior com nossos
fornecedores, priorizando uma comunicação transparente, em que haja clareza,
respeito e confiabilidade na determinação e negociação de preços, prazos e
qualidade dos materiais e serviços contratados. A Cosil reconhece a importância
dos produtos e serviços prestados pelos seus fornecedores, das ações para o
desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis, além do respeito às
legislações, às tributações e a todas as pessoas, sem nenhuma discriminação.
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
Após o processo de seleção e qualificação, os fornecedores são convidados a
participar de um processo de cotação, que é formalizado através de um pedido
ou contrato de fornecimento. No recebimento dos materiais, a obra realiza um
processo de inspeção conforme normas e procedimentos da Cosil, garantindo a
qualidade dos produtos aplicados.

AVAlIAçÃO / cERTIfIcAçÃO

pEDIDO
fORNEcEDOR

ENTREGA

INSpEçÃO

Em busca de atender nossa demanda com qualidade, prazos e custos, a Cosil
possui a Gestão de Suprimentos centralizada, melhorando, dessa maneira, o
processo e a comunicação entre todos. As contratações são identificadas através
de um planejamento a longo prazo (serviços e materiais empilhados), para assim
atender à necessidade das obras e do mercado.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
Após serem selecionados, os prestadores de serviço são convidados a participar

Os colaboradores da área de Suprimentos são constantemente treinados para a

de uma concorrência, através do recebimento da carta convite onde estão

busca de novos parceiros. Procuramos estabelecer parcerias saudáveis, íntegras,

descritos Normas e Procedimentos de Contratação. Após a equalização das

duradouras e transparentes, pois acreditamos fortemente que disso depende o

propostas e as negociações, a contratação é formalizada por meio de um contrato

sucesso do nosso negócio.

de prestação de serviços.
Durante o período de execução da obra, o prestador de serviço é monitorado pela

Para isso, utilizamos o nosso processo de Seleção e Qualificação, no qual os

Gestão de Contratos, que avalia o desempenho do empreiteiro pelo atendimento

potenciais fornecedores são avaliados e analisados rigorosamente, levando-

ao cronograma, pela qualidade dos serviços prestados e documentações,

se em conta qualidade, preços, prazos, assistência técnica, saúde financeira e

garantindo, dessa maneira a integridade dos negócios.

sustentabilidade.

Os fornecedores que já fazem parte do nosso grupo são monitorados e avaliados
mensalmente, para seu desenvolvimento e a melhoria contínua dos seus

AVAlIAçÃO
cERTIfIcAçÃO

cARTA
cONVITE

cONTRATAçÃO

cONTRATO

AVAlIAçÃO

processos.
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1.

COMPROMISSO COM OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E COM A ELIMINAÇÃO DO TRABALHO
ANÁLOGO AO ESCRAVO NA CADEIA PRODUTIVA:

Praticamos e buscamos parcerias que se comprometam integralmente com o disposto na Lei Nº
8.089/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e com o artigo 7º da Constituição Federal.
Nossos parceiros devem se comprometer a não contratar ou permitir que seus subcontratados
contratem mão de obra que envolva exploração de trabalho forçado ou infantil, bem como
não empregar adolescentes até 18 (dezoito) anos em locais prejudiciais à sua formação, ao seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social ou em locais e serviços perigosos ou insalubres,
em horários que não permitam a frequência à escola ou, ainda, em horário noturno, considerando
este o período compreendido entre as 22h (vinte e duas horas) e as 5h (cinco horas).
A parceria será desfeita se comprovado o não cumprimento das obrigações estabelecidas nos
referidos diplomas legais.

2.

COMPROMISSO COM A SELEÇÃO, QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO
DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO:

Conforme citado anteriormente, possuímos políticas de seleção, qualificação e avaliação de
fornecedores e prestadores de serviço baseadas em fatores como qualidade, preço, prazo e
verificação da saúde financeira / fiscal / trabalhista da empresa.

2º Workshop Técnico. (Outubro / 2010)

A inclusão de empresas no quadro de fornecedores é realizada através do processo de qualificação,

A COSIL valoriza as parcerias com seus fornecedores, sendo que esta relação
deve ser alinhada com a sustentabilidade.
Para tanto são avaliadas as questões sociais, qualidade e normas técnicas
dos produtos e serviços, formalidade de empresa fornecedora, perfil de
responsabilidade socioambiental,

verificação da idoneidade da empresa e

licença ambiental, tudo conforme nossos compromissos firmados com os
fornecedores e a sociedade.
20

em que se evidencia a capacidade de fornecimento de materiais e/ou serviços, assegurando
diversos requisitos, dentre eles o alinhamento à realidade da organização: o desenvolvimento
sustentável.
Os fornecedores são continuamente acompanhados pelo Departamento de Suprimentos e
avaliados pelas obras. Com essa avaliação, determina-se se os fornecedores podem continuar no
quadro da Cosil; se será necessário determinar um plano de ação para sua melhoria ou, se serão
excluídos do quadro de fornecedores da empresa.
Com relação às contratações dos prestadores de serviço, nossos contratos possuem cláusulas
e anexos pertinentes à sustentabilidade. Exigimos também dos nossos prestadores de serviço
documentações específicas que comprovem o cumprimento às leis sociais, fiscais e trabalhistas.
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Curso para colaboradores das obras.

3.

Lava rodas.

4.

Iluminação com garrafas pet.

5.

6.

Campanha de Aniversário Cosil
Compartilhando Sonhos (São Paulo).

COMPROMISSO COM

COMPROMISSO COM AS

COMPROMETIMENTO

COMPROMISSO COM

RELAÇÕES SINDICAIS,

COM A SAÚDE E

A EMPREGABILIDADE

O MEIO AMBIENTE:

DE REMUNERAÇÃO E

SEGURANÇA DO

E DESENVOLVIMENTO

Realizamos diversas práticas, em nosso

• Toda a madeira adquirida para a obra

BENEFÍCIOS:

TRABALHO:

PROFISSIONAL:

departamento, que visam preservar o

deverá ser oriunda de um processo produtivo

Respeitamos e firmamos

A promoção de qualidade de

Buscamos parceiros que,

meio ambiente e as pessoas envolvidas

ecologicamente correto, garantindo sua

parcerias com aqueles que

vida, higiene, saúde, prevenção

assim como a Cosil, tenham

no processo de construção civil, além da

prezam o cumprimento aos

e controle de acidentes

comprometimento com o

comunidade do entorno. Dentre elas:

direitos constitucionais

com o uso adequado dos

desenvolvimento de seus

e trabalhistas de seus

equipamentos de proteção

empregados, através da

empregados.

individual e dos procedimentos

promoção de treinamentos e

de trabalho, além de

de projetos que objetivam a

comunicação e treinamento,

erradicação do analfabetismo.

são valores que praticamos e

pela melhoria das relações
humanas no trabalho, além

reflorestamento legal, dando preferência a
madeiras certificadas pela (Forest Stewardship
Council) FSC.

• 20% dos materiais utilizados nas obras
deverão ser adquiridos na região onde

• Tintas, vernizes, selantes, adesivos,

a obra está sendo construída, isto é, a

impermeabilizantes e carpetes utilizado em

uma distância de no máximo 800 km do

nossos empreendimentos, quando possível, serão

empreendimento.

compostos à base de água e/ou possuirão baixo

buscamos em nossos parceiros.
Essas práticas são responsáveis

procedência e incentivando a campanha de

índice de (Composto Orgânico Volátil) COV. Para
• 10% do custo total da obra deverá ter em
sua composição a aquisição de materiais

tal, o fornecedor deverá apresentar laudos que
comprovem o índice de COV do produto.

reciclados.

do aumento da produtividade
e da qualidade dos produtos
desenvolvidos e dos serviços
prestados.
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VAMOS CONSTRUIR JUNTOS
A NOSSA HISTÓRIA: SEJA UM
parceiro COSIL.

ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DO
NOSSO SITE:

www.cosil.com.br
suprimentos@cosil.com.br
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Aracaju

Av. Ivo do Prado, 352 - Centro
CEP: 49010-050, Aracaju/SE
Email: cosilse@cosil.com.br
Tel.: (79) 3234 5300

São Paulo

Rua Professor Atílio Innocenti, 1073
Vila Nova Conceição
CEP: 04538-002, São Paulo/SP
Email: cosilsp@cosil.com.br
Tel.: (11) 2842 9450

Recife

Av. Fernando Simões Barbosa, 266 - Salas 1006 e 1007
Empresarial Wecon Center VI
Boa Viagem
Email:cosil@cosil.com.br
CEP:51021-060, Recife/PEE
Tel.: (81) 3201 7950

