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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo apresentar o tema da sustentabilidade nas construções e a 

investigação da agregação de valor aos edifícios comerciais nas etapas de produção, 

comercialização e operação pela aquisição das certificações de sustentabilidade construtiva 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) do USGBC – United States Green 

Building Council (Conselho de Construção Sustentável dos Estados Unidos) ou AQUA-HQE 

(Alta Qualidade Ambiental ou Haute Qualité Environnmentale) da Fundação Vanzolini. Em 

um primeiro momento, é apresentada a revisão bibliográfica que passou por temas de 

referência de uma visão mais ampla para mais específica: os conceitos de desenvolvimento 

sustentável, os conceitos de construção sustentável, as certificações de sustentabilidade 

construtivas existentes no Brasil, a certificação LEED, a certificação AQUA-HQE e a 

engenharia de valor e as discussões de sustentabilidade corporativa. A metodologia da 

dissertação examina as duas principais certificações de sustentabilidade construtivas 

existentes no Brasil para a tipologia de edifícios comerciais, a certificação LEED e a 

certificação AQUA-HQE. E para melhor compreender o cenário de agregação de valor, o 

presente trabalho apresenta os resultados do questionário com 94 questões aplicadas aos 

profissionais das empresas construtoras ou investidoras que realizaram o processo de 

certificação do início ao fim. As questões visaram abranger os fatores de geração de valor em 

três diferentes etapas do ciclo de vida do edifício comercial certificado: na fase de construção 

do edifício, na fase de comercialização do edifício e na fase de operação e manutenção do 

edifício. Para a realização da presente pesquisa, o recorte estruturado de mercado para a 

identificação e a seleção dos empreendedores, investidores ou construtores que realizaram 

edifícios comerciais que obtiveram as certificações LEED ou AQUA-HQE foi imprescindível. 

Na conclusão, o texto discorre sobre as percepções de geração de valor dos profissionais 

entrevistados selecionados, executivos das empresas que já obtiveram certificações de 

sustentabilidade construtiva para seus edifícios comerciais, e que responderam ao questionário 

expressando sua experiência.  

 

 

 

Palavras-chave: Construção sustentável. Certificação LEED. Certificação AQUA-HQE. 

Engenharia de valor. Desenvolvimento sustentável. Edifícios comerciais. 



ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to present the topic of sustainability in construction and the adding 

value investigation in commercial buildings through the acquisition of sustainable 

construction certifications LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) from 

USGBC - United States Green Building Council and AQUA-HQE (High Environmental 

Quality or Haute Qualité Environnmentale) from Fundação Vanzolini. At first, it presents the 

literature review that contemplates the subjects in reference, starting with a more open view to 

a more specific: the concepts of sustainable development, the concepts of sustainable 

construction, sustainable construction certificates existing in Brazil, the LEED certification, 

the AQUA-HQE certification, the value engineering and discussions of corporate 

sustainability. The dissertation methodology examines the two main sustainable construction 

certifications existing in Brazil on the typology of commercial buildings, the LEED 

certification and the AQUA-HQE certification. And in order to better understand the scenery 

of value creation, this research presents the results of a questionnaire with 94 questions 

responded by professionals from construction companies or investors companies that realized 

the certification process from the beginning to the end. The questions aimed to cover the 

targeted of value creation factors in three different stages of the certificated commercial 

building life cycle: during building construction, at the marketing stage and in phase of 

operation and maintenance. In order to realize the present research, the structured sample 

from market to identify and select the entrepreneurs, investors and constructors that realized 

commercial buildings and received the LEED or AQUA-HQE certification was a determinant 

factor. In conclusion, the text is about the value creation perceptions of professionals selected 

respondents, company’s executives, those that already obtained certification for its 

commercial buildings, and that answered the questionnaire expressing their experience.  

 

 

 

 

 

Key words: Sustainable construction. LEED certification. AQUA-HQE certification. Value 

engineering. Sustainable development. Commercial buildings. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Problematização: o problema 

 

O problema foco da presente dissertação é a investigação da geração de valor em edifícios 

comerciais que obtiveram as certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-

HQE.  

A compreensão da geração de valor passa pelo entendimento do conceito de valor que varia 

entre os diversos grupos de interesse, diferentes culturas, contextos de vida ou empresariais.  

Como parte do processo de desenho do projeto de pesquisa o recorte para a análise de geração 

de valor identificou três oportunidades de criação de benefícios em três momentos diferentes 

da concepção de um empreendimento: na etapa de construção, na etapa de comercialização e 

na etapa de operação e manutenção.  

Trata-se, portanto, de um recorte para objeto de estudo, excluindo-se a etapa de projeto, cujo 

público de pesquisa e temática seria diferente e contemplaria em específico os escritórios de 

arquitetura e os métodos projetuais conectados ao tema da sustentabilidade construtiva. A 

etapa de projeto, é sabido, contempla algo em torno de 4% do valor de um empreendimento, 

mas é o momento onde nascem as melhores soluções que irão contribuir para um melhor 

desempenho tanto na etapa de construção como na fase de uso e operação, e, portanto para a 

sustentabilidade, outro fato bastante conhecido pelo mercado, mas nem sempre valorizado.  

Outro recorte de tema não tratado na presente pesquisa é a perspectiva do usuário, ou etapa 

pós-obra, ou pós-entrega. Se de fato a sustentabilidade proposta pelas certificações foi 

entregue, e se o valor consegue ser sentido e percebido pela experiência do usuário, também 

este não foi o objeto desta dissertação, apesar de problemática interessante. 

Muito se tem se falado sobre as certificações de sustentabilidade construtiva, mas pouco se 

sabe sobre os seus benefícios e sua mensuração. Principalmente pelo fato da sustentabilidade 

apresentar ganhos muitas vezes intangíveis não conectados diretamente aos aspectos 

financeiros de um empreendimento.  

O problema colocado, portanto, apresenta a oportunidade de se estudar mais profundamente o 

tema da certificação de sustentabilidade construtiva aliado à perspectiva da geração de valor. 

Os momentos de análise são delimitados em três etapas e seleciona para as respostas, 
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profissionais que vivenciaram o processo de certificação nas empresas construtoras ou 

investidoras. 

Como tornar possível o entendimento do movimento das certificações de sustentabilidade 

construtiva, se é algo que veio para ficar ou se não passa de um modismo, sem que façamos 

um exame sobre as experiências de certificação experimentadas pelas empresas pioneiras 

nesta empreitada, é o desafio que se apresenta. 

Apenas compreendendo como se dá o processo, os requisitos e a absorção destes conceitos e 

práticas pelas empresas do setor, os custos embutidos no processo, o porte das empresas 

participantes, o valor gerado na comercialização, a competitividade gerada, a reputação 

empresarial gerada e os benefícios de operação e manutenção, será possível desenhar o 

cenário futuro das construções no Brasil.  

O compartilhamento das experiências vividas pelos que obtiveram as certificações com os 

demais segmentos da sociedade poderá contribuir para a desmistificação do processo quanto à 

sua complexidade, custos, benefícios e riscos, tornando mais claro o caminho, os impactos e 

as responsabilidades. 

Tornar tangíveis benefícios intangíveis tem sido um desafio para as empresas, empresários e 

sociedades. Robert Kaplan e David Norton, em 1992, professores e pesquisadores da Harvard 

Business School (HBS), desenharam a ferramenta de gestão estratégica, o Balanced 

ScoreCard, onde defendem que 70% dos ativos de uma empresa são intangíveis, compostos 

dentre outros, pela cultura empresarial, pela qualidade da gestão e retenção do capital 

humano, pelos processos internos, pelo relacionamento com os clientes e com a sociedade do 

entorno, pelo cumprimento das responsabilidades legais, pela reputação empresarial, e estes 

são os ativos, segundo os autores, que garantem o sucesso duradouro na perspectiva 

financeira.   

Assim sendo, conhecer e tornar tangíveis as questões das certificações de sustentabilidade nas 

construções de edifícios comerciais e sua geração de valor é o desafio que se apresenta como 

problema colocado na presente dissertação.  
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1.2  Objetivos 

 

Objetivo geral 

A presente dissertação tem como objetivo discutir a agregação de valor em edifícios 

comerciais que alcançaram as certificações de sustentabilidade construtiva LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) do organismo americano USGBC (United States Green 

Building Council) e AQUA-HQE (Alta Qualidade Ambiental ou Haute Qualité 

Environnmentale) da Fundação Vanzolini, uma adaptação do HQE Francês para o Brasil. 

Tendo como base a revisão bibliográfica e a aplicação de pesquisa junto aos profissionais das 

empresas que obtiveram as referidas certificações para os edifícios comerciais que realizaram.  

Premissas:  

a) A agregação de valor às construções, e seus benefícios para as empresas e 

sociedade, não implica necessariamente na obtenção de uma certificação de 

sustentabilidade construtiva, mas a obtenção da certificação pode contribuir para a 

geração de valor nos processos de construção, comercialização e operação dos 

edifícios comerciais. 

b) A utilização de métodos de produção sustentáveis por meio das certificações de 

sustentabilidade construtiva contribui para a redução de perdas e para o 

reaproveitamento de materiais e, por consequência, gera benefícios econômicos no 

processo produtivo de edifícios comerciais. 

c) Construções com certificação de sustentabilidade construtiva apresentam 

diferenciais competitivos e, portanto, geram vantagens econômicas na fase de 

comercialização dos edifícios comerciais. 

d) Construções com certificação de sustentabilidade construtiva apresentam menores 

custos de operação e manutenção, portanto geram vantagens econômicas na fase 

de utilização dos edifícios comerciais. 

 

Objetivos específicos 

1) Apresentar o desenvolvimento das certificações de sustentabilidade 

construtivas LEED e AQUA-HQE em edifícios comerciais no Brasil; 

2) Apresentar o conceito de construção sustentável com a perspectiva da 

engenharia de valor. 

3) Discutir a geração de valor em edifícios comerciais no Brasil que obtiveram as 

certificações de sustentabilidade construtiva LEED e AQUA-HQE. 



16 
 

1.3 Resultados esperados e aplicações 

A presente dissertação espera tornar mais clara a percepção de geração de valor das 

certificações de sustentabilidade construtiva nos edifícios comerciais pela ótica dos 

empreendedores, investidores e/ou construtores que se relacionaram com a metodologia. 

Apresenta ainda, os desafios de obtenção das principais certificações de sustentabilidade 

construtiva disponíveis no Brasil quando deixa claros os números de edifícios comerciais 

certificados LEED e AQUA-HQE. 

Os conceitos desenvolvidos ao longo do trabalho e os resultados alcançados poderão ser 

aplicados à realização de palestras, congressos, seminários, redação de artigos e livros sobre o 

tema. O compartilhamento dos resultados dos que vivenciaram o processo de certificação 

poderá servir à disseminação das experiências documentadas e ao aprimoramento do debate e 

à incorporação de práticas sustentáveis pelo setor da indústria da construção. 

 

1.4 Apresentação geral da estrutura da dissertação 

A pesquisa está estruturada em oito capítulos, incluindo a Introdução que corresponde ao 

presente Capítulo e apresenta a problematização que estabelece o desafio de tornar tangíveis 

os valores gerados pelas certificações de sustentabilidade construtiva LEED e AQUA-HQE. 

Apresenta ainda, os objetivos do presente trabalho, os resultados esperados e as aplicações, e 

o presente item com a apresentação geral da estrutura da dissertação. O Capítulo 2 apresenta a 

revisão da literatura com os conceitos de desenvolvimento sustentável e construção 

sustentável, as certificações de sustentabilidade construtiva existentes no Brasil, em especial 

as certificações LEED e AQUA-HQE, e ainda o tema da engenharia de valor e a as discussões 

de sustentabilidade corporativa. O Capítulo 3 apresenta a metodologia de pesquisa expondo a 

questão inicial, a exploração do tema, a construção do modelo de análise, a seleção dos 

respondentes LEED e AQUA-HQE, o sistema de aplicação do questionário, a determinação 

do universo e da amostra, e o procedimento de tratamento e análise dos dados. O capítulo 4 

apresenta o resultado da pesquisa e as discussões sobre esses resultados. O capítulo 5 traz as 

conclusões e recomendações, o texto discorre sobre os resultados da pesquisa, as principais 

limitações para realização do trabalho e algumas sugestões para pesquisas futuras. O capítulo 

6 apresenta as referências bibliográficas da estruturação teórica e analítica. E por fim, no 

capítulo 7 estão os anexos e no capítulo 8 os apêndices. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Conceitos de desenvolvimento sustentável 

 

A publicação do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) de Rachel Carson em 1962, 

alertou sobre os problemas ambientais causados pelo uso desregrado dos pesticidas sintéticos, 

e apresentou as primeiras manifestações inerentes à relação entre empresas, meio ambiente e 

sociedade, e ainda, sobre os caminhos da possível mudança em prol do desenvolvimento 

sustentável. 

Grande parte do conhecimento indispensável já se encontra disponível; mas nós 

ainda não fazemos uso dele. Nós treinamos ecologistas nas nossas universidades, e 

até os empregamos nas nossas repartições governamentais; mas raramente lhes 

seguimos os conselhos. Deixamos que a chuva de morte química desabe, como se 

não houvesse alternativa alguma, ao passo que a verdade é que há muitas 

alternativas; ademais, o nosso engenho e as nossas aptidões logo descobrirão muitas 

alternativas mais, desde que se lhes dê oportunidade para isso (CARSON, 1962, p. 

21-22). 

 

 

O tema desenvolvimento sustentável foi inserido nos círculos acadêmicos, políticos, sociais e 

econômicos mundiais de acordo com Munck (2014), pelos trabalhos da Comissão Brundtland 

e seu respectivo relatório Our Common Future (Nosso Futuro Comum) em 1987. No 

relatório, segundo Munck, foi instaurado um novo parâmetro para o desenvolvimento 

(MUNCK, 2013, p.1). 

O conceito de desenvolvimento sustentável, de acordo com Brundtland (1987, p. 41), “é o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades.” A definição clássica, apresenta, 

portanto, dois conceitos-chave: o conceito de necessidades, em particular o documento 

considera as necessidades essenciais dos pobres do mundo; e a ideia das limitações do 

ambiente natural em satisfazer as necessidades presentes e futuras impostas pela tecnologia e 

pelas demandas sociais.  

Em essência, de acordo com Brundtland (1987), o desenvolvimento sustentável é um processo 

de mudança em que a exploração dos recursos, o foco dos investimentos, o desenvolvimento 

tecnológico, e a mudança institucional estão todos em harmonia e tendo como meta melhorias 

no potencial atual e futuro para atender às necessidades e aspirações humanas 

(BRUNDTLAND, 1987, p. 43). 
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O documento de 1987 e sua proposição de harmonia entre desenvolvimento e as questões 

ambientais está alinhado com a preocupação de Carson em 1962, quando afirmou em seu 

livro que “as gerações futuras não nos perdoarão, com toda probabilidade, a nossa falta de 

prudente preocupação a respeito da integridade do mundo natural que sustenta a vida toda” 

(CARSON, 1962, p. 23). 

Sobre o que se deve considerar ‘necessidade’ em uma sociedade, de acordo com Smith apud 

Sen (2000), para que a satisfação das necessidades gere algumas liberdades minimamente 

requeridas, como por exemplo, a capacidade de aparecer em público sem se envergonhar ou 

de participar da vida da comunidade, Smith teceu as seguintes considerações: 

  

Artigos de necessidade são, no meu entender, não só os bens indispensavelmente 

necessários para o sustento da vida, mas tudo que os costumes do país consideram 

indecente uma pessoa respeitável, mesmo a mais humilde, não possuir. Uma camisa 

de linho, por exemplo, não é, rigorosamente falando, uma necessidade da vida. Os 

gregos e os romanos, suponho, viviam confortavelmente mesmo sem ter linho. 

Porém, nos tempos presentes, na maior parte da Europa um trabalhador diarista 

respeitável sentiria vergonha de aparecer em público sem uma camisa de linho, 

supondo-se que não a ter denota o desonroso grau de pobreza ao qual, presume-se, 

ninguém pode sucumbir sem má conduta extrema. O costume, da mesma maneira, 

tornou os sapatos de couro uma necessidade de vida na Inglaterra. A mais pobre das 

pessoas respeitáveis de qualquer dos sexos se envergonharia de aparecer em público 

sem eles (
1
SMITH (1776) apud SEN, 2000, p. 94). 

 

Vos (2007) apud Munck (2013), ao deliberar acerca de uma definição da sustentabilidade em 

escala e contexto específicos, argumenta ser fundamental considerar os parâmetros sobre os 

quais foi delineado “o que” deve ser sustentado para as futuras gerações, particularmente no 

que tange aos aspectos ambientais. “É preciso ter em mente que conceituações influentes da 

sustentabilidade devem desfrutar de consenso em níveis organizacional, comunitário e 

social”. Segundo Vos, atualmente, ainda é improvável que em algum momento seja alcançada 

uma definição unânime para a questão do que deva ser sustentado (MUNCK, 2013, p.31). 

Ou seja, as discussões a cerca das necessidades e do que deva ser sustentado na perspectiva de 

Sen (2000), Smith (1776), Munck (2013) e Vos
2
 (2007), apresentam um sentido amplo, de 

complexa delimitação, tendo em vista influências sobre bem estar pessoal, a separação entre 

necessidade e desejo, além de questões ligadas a cultura, costumes, e valores. Este ultimo, os 

                                                           
1 SMITH, Adam. Wealth of nations. Vol.2, livro 5, cap. 2. Edição R. H. Campbell e A. S. Skinner, Oxford, 

Clarendon Press, 1776. 
2 VOS, Robert. O. Defining sustainability: a conceptual orientation. Journal of chemical technology and 

biotechnology, v. 82, issue 4, p. 334-339, abr. 2007. 
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valores, está na ordem do dia para a mudança e nova conceituação, sem isso, a 

sustentabilidade do desenvolvimento tende a ficar comprometida como explica Sachs (1993). 

Sachs (1993) faz referência ao Relatório Brundtland (1987) como um documento que 

apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável e convoca a um estilo alternativo de 

desenvolvimento. Segundo ele, trata-se de um desenvolvimento onde o planejamento e a 

implementação têm como foco o desenvolvimento socioeconômico equitativo, com prudência 

ambiental, reconhecendo o meio ambiente e o desenvolvimento como dois lados da mesma 

moeda. Onde, portanto, “a verdadeira escolha não estaria entre desenvolvimento e meio 

ambiente, mas entre formas de desenvolvimento sensíveis ou insensíveis à questão 

ambiental”. (SACHS, 1993. p.17). 

Segundo Maurice Strong
3
 apud Ignacy Sachs (1993, p.7), “o desenvolvimento e o meio 

ambiente estão indissoluvelmente vinculados e devem ser tratados mediante a mudança do 

conteúdo, das modalidades e das utilizações do crescimento.” Strong assim como Sachs, 

propõe a obediência simultânea a três critérios fundamentais: equidade social, prudência 

ecológica e eficiência econômica.  

O desenvolvimento requer, de acordo com Brundtland (1987, p. 41), uma transformação 

progressiva da economia e da sociedade. Um caminho de desenvolvimento que seja 

sustentável deve se estabelecer mesmo em um ambiente social e político rígido. Entretanto, o 

Relatório Brundtland afirma que a sustentabilidade não pode ser garantida, a menos que a 

política de desenvolvimento priorize as mudanças no acesso aos recursos e na distribuição dos 

custos e benefícios.  

Sachs complementa Brundtland afirmando que os complexos desafios do desenvolvimento 

socialmente equitativo, ambientalmente correto e economicamente viável não serão 

resolvidos em uma economia laissez-faire por meio de uma sucessão de decisões locais 

descoordenadas e de curto prazo, justificadas pelo conceito um tanto vago de 

“subsidiariedade”. Expressa ainda o desejo de “uma perspectiva unificadora na forma de um 

projeto nacional de longo prazo, baseado em um planejamento estratégico flexível, interativo 

e democrático e adaptado aos mais diversos contextos ecológicos e culturais, gerando 

estratégias locais para objetivos globais comuns” (SACHS, 1993, p.66). 

                                                           
3 STRONG, Maurice. Prefácio. In: SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: 

desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: Nobel, 1993.  
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Amartya Kumar Sen, Prêmio Nobel de Economia de 1998, apresenta, entretanto crítica à 

definição mais aceita de desenvolvimento sustentável, proposta em 1987 pelo pioneiro 

manifesto Nosso Futuro Comum (Relatório Brundtland). Segundo Sen, além das cruciais 

“necessidades” das atuais e futuras gerações, as pessoas também têm valores. “Valorizam 

principalmente a sua capacidade de pensar, avaliar, agir e participar. Ver os seres humanos 

apenas em termos de necessidades é fazer uma ideia muito insuficiente da humanidade” 

(SEN, 2004, p. 17 apud VEIGA, 2010, p. 166). 

É frequente, de acordo com Veiga (2010, p.17), “tratarem de forma simplificada o 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico, olhando puramente para o 

indicador econômico do PIB (Produto Interno Bruto per capita)”. Segundo ele, esta é uma 

ideia comum entre os economistas convencionais. Veiga ainda afirma que muitos tratam a 

questão do desenvolvimento sustentável como ilusão, crença, mito ou manipulação 

ideológica.  

Para Sen (2000) o desenvolvimento não deve ser confundido com crescimento econômico. De 

acordo com Sen, o desenvolvimento tem de estar atrelado, sobretudo, com a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas e com as liberdades que elas podem desfrutar. Segundo o autor, 

a expansão das liberdades contribui para a valorização da vida e seu desimpedimento. Além 

de permitir, “que sejamos seres sociais mais completos, pondo em prática nossas volições, 

interagindo com o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo” (SEN, 2000, p. 29). 

O conceito de desenvolvimento sustentável, segundo Sunkel
4
 (2001) apud Veiga (2010), 

“procura vincular estreitamente a temática do crescimento econômico com a do meio 

ambiente”. Para explicar a vinculação dos conceitos, o autor aborda três dimensões que se 

relacionam, interagem e sobrepõem, afetando-se e condicionando-se mutuamente: a dos 

comportamentos humanos, econômicos e sociais; a evolução da natureza; e a configuração 

social do território. 

A evolução e a transformação da sociedade e da economia no processo de 

desenvolvimento alteraram de várias maneiras o mundo natural, e esse 

relacionamento recíproco se materializa, se articula e se expressa por meio de 

formas concretas de ordenamento territorial (SUNKEL, 2001, p. 296 apud VEIGA, 

2010, p. 187-188). 

 

                                                           
4 SUNKEL, Osvaldo. A sustentabilidade do desenvolvimento atual. In: ARBIX, Glauco, Mauro Zilbovicius & 

Ricardo Abramovay (orgs.). Razões e ficções do desenvolvimento. São Paulo: Editora UNESP & EDUSP, 

2001, PP. 267-310. 2001. 
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O ecodesenvolvimento é, intrinsecamente, de acordo com Sachs (1993, p. 68), um processo 

intensivo em conhecimento, que depende em grande parte da produção de ações inovadoras 

“baseadas em harmonização de objetivos sociais, ecológicos e econômicos, de tecnologias 

ambientalmente favoráveis, de arranjos institucionais adequados e de pacotes de políticas 

públicas.” Desta forma, Sachs celebra os cientistas engajados em pesquisa fundamental e 

pesquisa aplicada e suas contribuições neste sentido.  

Furtado defende que o gênio inventivo do homem foi canalizado, nos últimos duzentos anos, 

para a criação técnica, o que explica sua extraordinária capacidade expansiva. Mas, segundo 

ele, a teoria do desenvolvimento ficou restrita à lógica dos meios, “tendendo a se confundir 

com a explicação do sistema produtivo que emergiu com a civilização industrial”. De acordo 

com Furtado, “o desenvolvimento deve ser entendido como processo de transformação da 

sociedade não só em relação aos meios, mas também aos fins” (FURTADO
5
, 2000, p. 8 apud 

VEIGA, 2010, p. 31). 

O tema comum em toda esta estratégia para o desenvolvimento sustentável é a necessidade de 

integrar as considerações econômicas e ecológicas na tomada de decisões. Entretanto, 

Brundtland (1987, p.55) afirma que, esta estratégia irá exigir uma mudança de atitudes, 

objetivos e nos arranjos institucionais em todos os níveis.  

O desenvolvimento sustentável envolve, portanto, mais do que o crescimento. Exige uma 

mudança no conteúdo do crescimento, para torná-lo menos materialista e com utilização 

intensiva de materiais, água, ar, solo e energia, e mais equitativo em termos de impactos e 

benefícios. Essas alterações são necessárias em todos os países como “parte de um pacote de 

medidas para manter o estoque de capital ecológico, para melhorar a distribuição de renda, e 

para reduzir o grau de vulnerabilidade a crises econômicas” (BRUNDTLAND, 1987, p. 48). 

A publicação do primeiro “Relatório do Desenvolvimento Humano” pelo PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento) ocorreu em 1990, e desde então, o “Índice de 

Desenvolvimento Humano” (IDH), possibilitou a compreensão da qualidade do crescimento, 

ampliando assim o seu entendimento. Ao final do século XX, o “IDH começou a se firmar 

mundialmente como um indicador mais razoável de desenvolvimento” (VEIGA, 2010, p. 19). 

                                                           
5 FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento. Enfoque histórico-estrutural. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 2000. p. 8. 
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Objetivos críticos para meio ambiente e desenvolvimento de políticas a partir do conceito de 

desenvolvimento sustentável incluem: o estímulo ao crescimento; a alteração na qualidade do 

crescimento; o atendimento às necessidades essenciais, como: empregos, alimentos, energia, 

água e saneamento; a capacidade de assegurar um nível sustentável da população; a 

conservação e melhoria da base de recursos; a criação de novo foco tecnológico e gestão de 

riscos; a fusão de meio ambiente e economia no processo decisório (BRUNDTLAND, 1987, 

p 46). 

Já Sen (2000, p.25), destaca como meios essenciais ao desenvolvimento, cinco tipos de 

liberdade que ajudam a promover a capacidade geral de uma pessoa, vistos de uma 

perspectiva “instrumental”: “(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) 

oportunidades sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora”.  

Figura 1: Meios essenciais ao desenvolvimento de Sen (2000) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SEN, 2000.  

Com a publicação do primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano (1990), “o crescimento 

passara a ser entendido por muitos analistas como elemento de um processo maior, já que 

seus resultados não se traduzem automaticamente em benefícios” (VEIGA, 2010, p. 32). 

Percebe-se então a importância de se refletir sobre a natureza do crescimento ou 

desenvolvimento almejado, onde as políticas de desenvolvimento deveriam ser estruturadas 

por valores, com uma visão mais voltada aos benefícios gerados pelo crescimento e não 

apenas pela livre dinâmica econômica.  

De acordo com Brundtland (1987, p.49), os desenvolvimentos econômico e social podem e 

devem reforçar-se mutuamente. Segundo os relatos da referida Comissão, os investimentos 

em saúde e educação podem aumentar a produtividade humana. Assim como, “a evolução 
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econômica pode acelerar o desenvolvimento social, oferecendo oportunidades para os grupos 

desfavorecidos ou disseminando a educação mais rapidamente”.  

Segundo Sen (2000, p.22), o processo de desenvolvimento substancial não pode prescindir do 

uso amplo de mercados, mas de acordo com ele, isso “não deve excluir o papel do custeio 

social, da regulamentação pública ou da boa condução dos negócios do Estado quando eles 

podem enriquecer – ao invés de empobrecer – a vida humana”.  

O conceito de desenvolvimento sustentável propõe um avanço do preservacionismo ambiental 

purista para uma abordagem mais ampla e equilibrada que envolva também, e de forma 

equitativa, as perspectivas econômicas e sociais. Da mesma forma, a construção do chamado 

desenvolvimento, se desejável sustentável, deve ter suas diretrizes empresariais e 

governamentais mais amplas que as puramente econômicas.   

O conceito básico de desenvolvimento equitativo em harmonia com a natureza, de acordo 

com Sachs (1993), deve permear o modo de pensar de todos, informando as ações dos 

cidadãos, dos tomadores de decisão e de profissionais de todos os tipos, incluindo os 

funcionários burocráticos, que preparam e avaliam os projetos de desenvolvimento. “A longa 

luta só será vencida no dia em que for possível, ao se falar do desenvolvimento, suprimir o 

prefixo ‘eco’ e o adjetivo ‘sustentável’” (SACHS, 1993. p.55). 

As decisões do homem são qualitativamente diferentes da dos outros animais, pois o 

homem tem a capacidade de influir, com suas decisões, no mundo ao seu redor, e de 

modificar, de forma radical, sua aparência e sua natureza. Já que as potencialidades 

das decisões do homem são tão grandes tanto para o bem como para o mal, sua 

responsabilidade é realmente muito séria. Assim, um dos aspectos mais importantes 

da condição humana está no fato de que as decisões que o homem toma alteram o 

mundo do bem e do mal que causa, da beleza e da feiura que cria (FATHY, 1982, 

p.37). 

 

O acúmulo de conhecimentos e o desenvolvimento da tecnologia podem melhorar a 

capacidade de carga da base de recursos do planeta. Entretanto, existem limites e a 

sustentabilidade requer que muito antes que estes limites sejam alcançados, o mundo garanta 

o acesso equitativo aos recursos restritos e reoriente os esforços tecnológicos para aliviar a 

pressão (BRUNDTLAND, 1987, p. 42). 

Brundtland explica que para os termos de referência da Comissão da agenda global pela 

mudança formada em 1982, havia algumas pessoas que queriam que as considerações fossem 

limitadas apenas a "questões ambientais". O que de acordo com a autora, teria sido um grave 

erro. A Comissão relata, portanto, que, “o ambiente não existe como uma esfera separada das 
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ações humanas, ambições e necessidades, e as tentativas para defendê-lo de forma isolada a 

partir de preocupações humanas deram a própria palavra "ambiente" uma conotação de 

ingenuidade em alguns círculos políticos” (Brundtland, 1987, p. 6-7). A palavra 

"desenvolvimento", também de acordo com Brundtland, foi reduzida por alguns a um foco 

muito limitado, com a abordagem sobre o que as nações pobres devem fazer para tornarem-se 

mais ricas.  

As ligações entre a pobreza, a desigualdade e a degradação ambiental formaram um tema 

relevante na análise estratégica e nas recomendações do Relatório Brundtland, que apresentou 

como diagnóstico, a necessidade de nova era de crescimento econômico forte e, ao mesmo 

tempo, social e ambientalmente sustentável (BRUNDTLAND, 1987, p. 7). 

Sen (2000, p.10) afirma que o desenvolvimento consiste na “eliminação de privações de 

liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente 

sua condição de agente”. De forma bela e clara Sen explica que as privações ou limitações são 

as responsáveis pelo empobrecimento das pessoas e nações. O autor descreve, portanto, o 

desenvolvimento das nações como intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das pessoas, e 

que estas devem poder atuar com liberdade para delinear seu próprio conceito de bem estar e 

crescimento. 

Ele explica que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam. Contrastando o seu enfoque das liberdades 

humanas com as visões mais restritas de desenvolvimento, que identificam desenvolvimento 

com o crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), aumento das rendas pessoais, 

industrialização, avanço tecnológico ou modernização social (SEN, 2000, p.17). 

Segundo Sen (2000), as liberdades essenciais ao desenvolvimento sustentável, dependem 

além dos indicadores financeiros de outros determinantes, como as disposições sociais e 

econômicas, como o acesso a educação e saúde, e os direitos civis, como a liberdade para a 

participação pública (SEN, 2000, p.17). 

Tinbergen e Hueting (1991, p. 52) acreditam que os preços de mercado e os 

indicadores econômicos neles baseados, como a renda nacional e as análises de 

custo-benefício, fornecem indicações enganadoras à sociedade, pois o mercado não 

capta todos os fatores que contribuem para o bem-estar – ou para o sofrimento – 

humano. Nesse sentido, são necessários novos sistemas de contabilidade, dividindo 

os economistas em duas escolas de pensamento: uma que busca um índice sintético 

de bem-estar e a outra que prefere separar a contabilidade econômica, ecológica e 

social. Ainda que menos elegante, por negar a noção de ótimo nas funções de 

objetivos múltiplos, a segunda escola informa melhor os planejadores, os 
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responsáveis pelas decisões e todos os atores sociais envolvidos, propiciando uma 

discussão mais transparente das opções disponíveis (TINBERGEN
6
; HUETING, 

1991 apud SACHS, 1993. p.17). 

 

A estratégia, portanto, proposta por Sen (2000) para o desenvolvimento, é a remoção das 

principais fontes de privação de liberdade, como: “a pobreza e tirania, a carência de 

oportunidades econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e 

intolerância excessiva de Estados repressivos” (SEN, 2000, p.18). 

O processo de desenvolvimento, de acordo com Veiga (2010) em sintonia com Sen (2000), 

pode expandir as capacidades humanas, expandindo as escolhas que as pessoas têm para viver 

vidas plenas e criativas. Assim, segundo Veiga, o desenvolvimento irá depender da maneira 

como os recursos serão utilizados, “se para fabricar armas ou para produzir alimentos, se para 

construir palácios ou para fornecer água potável. E resultados humanos, como a participação 

democrática na tomada de decisão, ou igualdade de direitos para homens e mulheres, não 

dependem de rendimentos” (VEIGA, 2010, p. 85-86). 

A proposição de um desenvolvimento individual que leve ao desenvolvimento sustentável é 

influenciado, de acordo com Sen (2000), pelo acesso a oportunidades econômicas, liberdades 

políticas, poderes sociais e pelo que Sen chama de condições habilitadoras como: boa saúde, 

educação básica, incentivos, e aperfeiçoamento de iniciativas (SEN, 2000, p.19). 

A busca do desenvolvimento sustentável requer, de acordo com Brundtland (1987): um 

sistema político que garanta a participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisões; um 

sistema econômico que seja capaz de gerar excedentes e conhecimento técnico em uma base 

autossuficiente e sustentada; um sistema social que forneça soluções para as tensões 

decorrentes do desenvolvimento desarmônico; um sistema de produção que respeite a 

obrigação de preservar a base ecológica para o desenvolvimento; um sistema tecnológico que 

possa buscar continuamente novas soluções; um sistema internacional que promova padrões 

sustentáveis de comércio e finanças; e um sistema de administração flexível e com capacidade 

de autocorreção (BRUNDTLAND, 1987, p 58).  

Sen (2000) entende em sintonia com o Relatório Brundtland, que por meio das oportunidades 

sociais adequadas, ou seja, pela eliminação das privações, os indivíduos podem agir como  

                                                           
6 TINBERGEN, J.; HUETING, R. GNP and market prices: wrong signals for sustainable economic success that 

mask environmental destruction. In Goodland et alii (eds.). Environmentally sustainable economic 

development: Building on Brundtland. UNESCO, 1991. 
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atores livres e sustentáveis moldando o seu próprio destino e ajudando uns aos outros. “Não 

precisam ser vistos, sobretudo, como beneficiários passivos de engenhosos programas de 

desenvolvimento” (SEN, 2000, p. 26). 

Há convincentes indícios de que os camponeses e trabalhadores agrícolas se 

tornaram drasticamente mais vulneráveis a desastres naturais após 1850, quando 

suas economias locais foram violentamente incorporadas ao mercado mundial 

(DAVIS, 2002: 298). 

 

(...) O imperialismo vitoriano, formal e informal, sustentado pelo automatismo 

supranacional do Padrão Ouro, confiscou a autonomia fiscal local e impediu as 

reações de desenvolvimento no nível do Estado – em especial os investimentos em 

conservação de água e irrigação – que poderiam ter reduzido a vulnerabilidade aos 

impactos climáticos.” (...) “Os ganhos com as exportações, em outras palavras, não 

retornavam para os pequenos produtores como incrementos de renda familiar, 

tampouco como capital social utilizável ou investimento estatal.” (DAVIS, 2002: 

298) 

 

Figura 2: Desenvolvimento Sustentável, conceitos do Relatório Brundtland, 1987 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em BRUNDTLAND, 1987.  

 

De acordo com Sachs, o não desenvolvimento como uma solução para nossa preocupação 

global, não é aceitável devido ao seu custo social, exceto para áreas protegidas limitadas e 

particularmente frágeis (SACHS, 1993. p.69). 
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Por outro lado, segundo Veiga (2010, p.46), o papel da renda e da riqueza, ainda que seja 

importantíssimo, tem de ser integrado a um quadro mais amplo e completo de êxito e 

privação. O autor defende que “a pobreza deve ser vista como uma privação de capacidades 

básicas, e não apenas como baixa renda”.  

Para Sen (2000), em harmonia com Veiga (2010), o subdesenvolvimento é visto como uma 

forma de privação de liberdades e de capacidades básicas e o desenvolvimento como um 

“processo de eliminação de privações de liberdades e ampliação das liberdades substantivas 

de diferentes tipos que as pessoas têm razão para valorizar”. E ainda Sen, explica que todo 

sistema econômico impõe algumas exigências de ética de comportamento, e que o capitalismo 

não é exceção. Daí o destaque para a influência, abrangência e importância dos valores sobre 

o comportamento dos indivíduos. (SEN, 2000, p. 108 e 316-317). 

Na verdade, longe de se preocupar com o meio ambiente, parecia haver motivos para 

a autossatisfação, pois os resultados da poluição do século XIX davam lugar à 

tecnologia e consciência ecológica no século XX (HOBSBAWN, 1995: 257). 

 

Um dos motivos pelos quais a Era de Ouro foi de ouro é que o preço do barril de 

petróleo custava em média menos de dois dólares durante todo o período de 1950 a 

1973, com isso tornando a energia ridicularmente barata, e barateando-a cada vez 

mais. Ironicamente, só depois de 1973, quando o cartel de produtores de petróleo, a 

OPEP, decidiu finalmente cobrar o que o mercado podia pagar, os ecologistas deram 

séria atenção aos efeitos da consequente explosão no tráfego movido a petróleo, que 

já escurecia os céus acima das grandes cidades nas partes motorizadas do mundo, 

em particular na americana (HOBSBAWN, 1995: 258). 

 

Os limites para o desenvolvimento global serão, talvez, determinados pela disponibilidade dos 

recursos energéticos e pela capacidade da biosfera para absorver os subprodutos da utilização 

de energia. Estes limites de energia podem ser alcançados mais cedo do que os limites 

impostos por outros recursos materiais. Entretanto, de acordo com Brundtland, mudanças 

podem ser necessárias no âmbito legal a partir da proposição de que um ambiente adequado à 

saúde e bem-estar é essencial para todos os seres humanos, incluindo as gerações futuras 

(BRUNDTLAND, 1987, p. 52 e P. 56). 

A ética ecológica não se preocupa com a correção de alguns efeitos não desejados 

pelo paradigma econômico e social predominante. Existem muitos economistas e 

políticos que sustentam que o paradigma científico, tecnológico e econômico que 

prevalece em nossos dias é o correto e que bastaria alguns ajustes aqui e ali. No meu 

ponto de vista isso significa escapismo, evasão e uma carência total de imaginação. 

Se for certo que o sistema de vida em sua globalidade está em perigo, então se 

requer um novo paradigma para a ciência, a tecnologia, a economia e assim por 

diante (GEIKO; Müller-Fahrenholz
7
). 

 

                                                           
7 GEIKO; Müller-Fahrenholz. [1997] 
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A agricultura, o desvio de cursos de água, a extração dos minerais, a emissão de calor e gases 

nocivos para a atmosfera, florestas comerciais, e manipulação genética são todos exemplos ou 

intervenção humana nos sistemas naturais durante o curso do desenvolvimento. As 

intervenções mencionadas, de acordo com Brundtland (1987), são mais drásticas em escala e 

impacto, e mais ameaçadoras para os sistemas de suporte de vida tanto local como 

globalmente. Portanto, a autora defende que “o desenvolvimento sustentável não deve pôr em 

perigo os sistemas naturais que sustentam a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos, e os 

seres vivos” (BRUNDTLAND, 1987, p. 42). 

Dependemos de florestas e da vegetação, de modo geral, para cultivar o solo, para 

mantê-lo coeso e para regular o fornecimento de água através da preservação das 

bacias de captação e dos lençóis freáticos. Dependemos de solos férteis para 

decompor os poluentes e dependemos dos nutrientes para a reciclagem e destino 

final do lixo. Não há substituto à altura desses serviços naturais, todos eles 

constituem partes de apoio e sustentação de um sistema urbano. Se os tratarmos de 

forma indevida, o custo será incomensurável. (ROGERS, 2011, p. vi) 

 

Epstein
8
 (2008) apud Munck (2013) em discussão sobre o quanto a sustentabilidade é 

necessária, o quanto ela custa e, também quanto ao horizonte de tempo necessário para medir 

seus benefícios, explica que é difícil implantá-la e envolvê-la nos processos de tomada de 

decisão. Desta forma, o autor aponta como necessária a criação de meios para medir e reportar 

os impactos da sustentabilidade em termos financeiros e depois integrá-los nos tradicionais 

modelos de análise de investimentos. (MUNCK, 2013, p. x) 

O fato de a sustentabilidade representar muitas vezes benefícios intangíveis, e de difícil 

mensuração, de acordo com Munck (2013, p.23), deve trazer luz para os fatores de 

desempenho e de verificação da integração verdadeira entre aspectos sociais e ambientais nos 

negócios e nas estratégias.  

Em todos os países, os processos de criação de tecnologias alternativas, atualizando 

as tradicionais, e selecionando e adaptando as tecnologias importadas devem estar 

em harmonia com as preocupações ambientais. A maioria das pesquisas 

tecnológicas realizadas por organizações comerciais são dedicadas a inovações de 

produtos e processos que tenham valor de mercado. Tecnologias que são necessárias 

produzem "bens sociais", como a melhoria da qualidade do ar ou aumento da vida 

útil do produto, ou que os problemas resolvem-se normalmente fora do cálculo de 

custos das empresas individuais, tais como os custos externos da poluição ou 

eliminação de resíduos (BRUNDTLAND, 1987, p. 54). 

 

                                                           
8 EPSTEIN, Marc. J. Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, 

environmental and economic impacts (business). UK: Greenleaf Publishing Limited, 1999. 
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De acordo com Munck (2013) os conceitos de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

apresentam certa diferenciação e não devem ser usados de forma equivalente. Munck 

argumenta que o desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade possuem objetivos 

comuns, mas que o desenvolvimento sustentável deve ser considerado o modelo de 

desenvolvimento que promove a sustentabilidade. (MUNCK, 2013, p.3) 

Hawken, Lovins e Lovins (2000) finalizam o prefácio ao livro Capitalismo natural: criando a 

próxima revolução industrial com a mensagem de que vivemos enganados, pela suposição de 

que o que era bom para nós era bom para o mundo. “Precisamos alterar nossa existência de 

modo que seja possível viver com a convicção contrária, de que o que é bom para o mundo há 

de ser bom para nós”. Entretanto, segundo os autores, isso requer um esforço para conhecer o 

mundo e compreender os seus limites, e principalmente os mistérios da criação. “Devemos 

abandonar a arrogância e respeitar. Temos que recobrar o sentido da majestade da criação e a 

capacidade de honrar sua presença. Pois só nas condições de humildade e reverência perante o 

mundo é que nossa espécie será capaz de permanecer nele” (HAWKEN, LOVINS E 

LOVINS, 2000, p. XVIII). 

 

Pode ser que a noção de que boa parte do remédio para as atividades insustentáveis 

do mercado e a adoção de atividades sustentáveis contrarie tanto os que negam que o 

mercado seja insustentável, quanto os que negam que os lucros do mercado sejam 

morais. Não obstante, a experiência mundial confirma uma abundância de 

instrumentos com base no mercado cujos resultados têm tudo para ser ambiental 

econômica e eticamente superiores. Tais instrumentos englobam as inovações 

institucionais capazes de criar novos mercados, evitando a depleção dos recursos e 

diminuindo a poluição, maximizando a concorrência na poupança de recursos e 

convertendo o custo do imposto sobre o enxofre ou o preço comercial do carbono 

em lucros realizados na venda e no uso de tecnologias eficientes (HAWKEN, 

LOVINS E LOVINS, 2000, p. 245). 

 

O valor econômico-especulativo em detrimento de todos os outros valores: humanos, 

simbólicos, topológicos, etc. têm provocado, de acordo com Castriota, Maciel e Ferreira 

Júnior (2012), “resultados desastrosos em termos de qualidade de vida, tanto nas cidades 

quanto em outras formas de ocupação do solo” (CASTRIOTA; MACIEL; FERREIRA 

JÚNIOR, 2012, p.20).  

A eficiência econômica, segundo Hawken, Lovins e Lovins (2000), só pode ser um meio 

admirável se não perdermos de vista que ela não é um fim em si. Compreendendo que o 

mercado deve ser eficiente, não suficiente; agressivamente competitivo, e não justo. De 

acordo com os autores, nunca se pretendeu que o mercado realizasse a comunidade ou a 

integralidade, a beleza ou a justiça, a sustentabilidade ou o sagrado, pois o mercado por si só 
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não possui este papel. “Para atingir o objetivo de ser humana, a civilização inventou a 

política, a ética e a religião. Só elas podem definir as metas dignas dos instrumentos do 

processo econômico” (HAWKEN; LOVINS; LOVINS, 2000, p. 246). 

Em escala global aplicar o desenvolvimento sustentável individualmente é uma tarefa irreal, a 

sustentabilidade pode ser pensada, planejada e implementada no âmbito dos países, das 

cidades, das empresas, das sociedades e das pessoas. E suas derivações são inúmeras em 

vários setores de desenvolvimento, o presente trabalho pretende agregar contribuições no 

campo da sustentabilidade nas construções, portanto, o próximo foco de discussão estará 

centrado nas construções sustentáveis. 
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2.2 Conceitos de construção sustentável 

 

A construção sustentável surgiu a partir de uma gênese rústica e era associada a uma 

cultura com estilos de vida e uma filosofia de “aperto de cintos”. Entretanto no 

século XXI ela deixa de representar um movimento sociopolítico contracultural e 

passa a ser considerada uma invenção de alto desempenho, fazendo tanto sentido 

quanto as máquinas, os eletrodomésticos e o desenho industrial (KEELER; BRUKE, 

2010, p. 51-52). 

  

A construção, denominada ambiente construído, por Castriota, Maciel e Ferreira Júnior 

(2012), possui uma constituição complexa e heterogênea que se transforma na interação com 

o ambiente natural nas trocas de energia e materiais. A produção deste ambiente, de acordo 

com os autores, está cada vez mais “centrada nos avanços científico-tecnológicos, 

incorporando critérios de desempenho, sistemas de gestão, de avaliação e de controle” 

(CASTRIOTA; MACIEL; FERREIRA JÚNIOR, 2012, p.19). 

Esses avanços científico-tecnológicos, critérios de desempenho, sistemas de gestão, avaliação 

e controle e suas interações, norteados pelos conceitos de desenvolvimento sustentável: 

mitigação dos impactos ambientais, e geração de benefícios sociais e econômicos, irão 

delinear o conceito de construção sustentável. 

 

Figura 3: A construção sustentável e os fluxos de entradas e saídas 

 

 

Fonte: Elaborado 

pela autora, 2015. 
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Keeler e Bruke (2010, p.53) afirmam ser possível em nível básico, associar o projeto 

integrado de edificações ao conceito de Gaia proposto por James Lovelock, onde as 

edificações possam ser vistas como “organismos compostos por sistemas interatuantes e inter-

relacionados”. Os autores defendem que as mensurações, os resultados, e os benefícios do 

projeto integrado sustentável se relacionam diretamente com o “seu resultado tríplice (figura 

4), que é complementado por seus objetivos de manter as pessoas saudáveis, diminuir a 

produção de resíduos, economizar energia e reduzir os custos operacionais”.  

Figura 4: Projeto integrado sustentável – resultado tríplice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KELLER, 2010, p.53.  

Nota: O resultado tríplice relaciona as sustentabilidades econômica, ambiental e social. 

 

O conceito de construção sustentável foi colocado pela primeira vez, de acordo com Cepinha, 

Ferrao e Santos (2007), na Primeira Conferência de Construção Sustentável em Tampa, 1994, 

pelo professor Charles Kibert, como “A criação de uma gestão responsável para a construção 

de um ambiente saudável baseado no uso eficiente de recursos e em princípios ecológicos” 

(CEPINHA; FERRAO; SANTOS, 2007, p. 115). 

De acordo com este conceito do professor Charles Kibert, a construção sustentável, segundo 

Cepinha, Ferrao e Santos (2007) pretende, de maneira geral, preencher dois objetivos 

principais: “(1) minimizar os impactos negativos da construção no ambiente, e 

simultaneamente, (2) criar e manter condições ambientais saudáveis para os usuários dos 

edifícios ou para a população do entorno dos projetos desenvolvidos” (CEPINHA; FERRAO; 

SANTOS, 2007, p. 115). 

O binômio de objetivos propostos por Charles Kibert para a construção sustentável é 

expandido, quando integrado ao conceito de projeto integrado sustentável, proposto por Keller 

e Bruke, na interseção dos benefícios econômicos, sociais e ambientais para mais públicos de 

interesse além dos usuários e da comunidade do entorno. 
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Nós gostamos de dizer, "Construa verde. Lucro para todos”. Edifícios 

verdadeiramente verdes são bons para o meio ambiente, a comunidade e a economia. 

Ao usar menos energia, menos água e menos recursos materiais e naturais, um 

edifício verde reduz grandemente o seu impacto negativo no meio ambiente natural. 

Para o proprietário do edifício, isso se traduz em até 70% de economia de energia e 

água, melhoria do desempenho do edifício ao longo do tempo, e maior valorização 

do imóvel. Melhorias na qualidade ambiental interna incluem luz natural e vista para 

o exterior, para fazer mais felizes, mais saudáveis os ocupantes. As crianças que 

aprendem nas escolas verdes podem demonstrar até 21% melhor desempenho nas 

provas, e pacientes recebem alta mais cedo em hospitais verdes. Além disso, os 

EUA poderiam economizar 160 bilhões de dólares por ano com a redução do 

absenteísmo e aumento da produtividade se todos os edifícios recebessem a 

certificação LEED (CORNING, 2005, p.1). 

 

Figura 5: Públicos de interesse do edifício comercial sustentável, conceitos e valores nas fases 

de construção, comercialização e operação e manutenção (uso) 
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Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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1) O proprietário  

 

Para o proprietário do edifício comercial, a construção sustentável se propõe a oferecer um 

ambiente interno saudável e, portanto mais produtivo. A seleção de materiais e sistemas 

duráveis poderá contribuir para menores custos de manutenção. A instalação de equipamentos 

eficientes e economizadores nos sistemas hídricos e elétricos poderão contribuir para a 

redução dos custos de água e energia durante a vida útil do edifício. A sustentabilidade 

construtiva se propõe ainda, a conferir menor perda patrimonial em caso de comercialização 

futura, pela vanguarda construtiva. 

A indústria e seus consumidores, de acordo com Abidin e Pasquire (2007) estão “ampliando 

as suas interpretações de valor, e começando a apreciar a natureza subjetiva das preocupações 

que circundam questões ligadas aos temas: ambiente e sociedade”. Segundo os autores, 

aspectos de sustentabilidade estão sendo discutidos e podem contribuir para aumentar a 

geração de valor do projeto com aumento da qualidade, produtividade, rentabilidade, redução 

dos custos de vida e fortalecimento dos negócios (ABIDIN; PASQUIRE, 2007, p. 275). 

Propostas empresariais de alta qualidade, que visem em vez de reprimir, estimular o potencial 

humano natural, acabam por humanizar a cidade. Edifícios mais fáceis de serem modificados 

tendem a ter vida útil mais longa e irão representar uma utilização mais eficiente dos recursos. 

Assim sendo, a criação de uma forma que expresse beleza e, ao mesmo tempo, permita a 

flexibilidade, a adaptabilidade e a durabilidade é o grande desafio dos projetos que se 

pretendem sustentáveis.  

Abidin e Pasquire (2007) defendem que o termo sustentabilidade tem sido adotado a fim de 

promover o equilíbrio entre a necessidade de continuidade nos negócios, “não visando, 

entretanto, a rentabilidade acima das necessidades do ambiente ou da sociedade. A pressão 

crescente por sustentabilidade aumenta a necessidade de buscar e introduzir meios efetivos de 

entrega da mesma”. E ainda, que quanto mais cedo a sustentabilidade for incorporada nas 

diretrizes de projeto melhor será a sua influência na qualidade do projeto (ABIDIN; 

PASQUIRE, 2007, p. 275). 

A construção sustentável de acordo com Hayles
9
 (2004) apud Al-Yami e Price (2005) 

significa dentro dos parâmetros do projeto equilibrar valor, risco e resíduos. E para isso, deve-

                                                           
9 HAYLES, C. The role of value management in the construction of sustainable communities. The Value 

Manager. Hong Kong: Institute of Value Management, 2004. p. 15-19. 
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se levar em conta, segundo os autores, fatores como: o uso da terra, e as técnicas de 

construção, a regeneração e as necessidades da comunidade. O autor entende que projetos de 

construção quando considerados em termos de desenvolvimento sustentável, “podem exigir 

uma mudança consciente do ponto de vista da tradição: de curto prazo para longo prazo; dos 

acionistas para as partes interessadas; do produto para o serviço; do local ao global; e do custo 

ao valor” (AL – YAMI; PRICE, 2005, p. 380). 

Figura 6: Aspectos conceituais para a engenharia de valor e construção sustentável 

 

Fonte: AL – YAMI; PRICE, 2005, p. 381. 

Quando obtém uma pontuação alta em um sistema de certificação, a edificação 

costuma ser beneficiada por fatores como o aumento da capacidade de atrair 

investimentos, relações públicas de alto valor; incentivos para compradores ou 

investidores e licenças preferenciais ou até prioritárias em determinados municípios, 

além de outros benefícios menos tangíveis. Esses sistemas também provocam 

mudanças de mercado no lado material, bem como aumentam os conhecimentos e as 

habilidades práticas. (KEELER E BRUKE, 2010, p: 257) 

 

2) O incorporador  

 

Para o incorporador, a construção sustentável tende a apresentar maior velocidade nas vendas 

e um maior retorno sobre o investimento, devido à diferenciação e aos benefícios de menores 

Melhor Valor 

Engenharia de Valor Construção Sustentável 

Valor Total Gerado (VTG) 

- Otimização do potencial do site 
- Minimização do consumo de energia não renovável 

- Uso de produtos ambientalmente preferíveis 
- Proteção e conservação da água 

- Aumento da qualidade ambiental interna 
- Otimização dos custos de operação e manutenção 

- Análise dos materiais aplicados 
- Análise do custo do ciclo de vida 
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custos de operação e manutenção agregados ao empreendimento, o que tende a reduzir os 

custos de inatividade de capital.  

A construção sustentável é geralmente usada para descrever a aplicação do desenvolvimento 

sustentável na indústria da construção. De acordo com Plessis
10

 (2002) apud Al-Yousefi 

(2008, p. 2), entretanto, isso “pode significar que a indústria da construção civil, para 

continuar o seu negócio e crescimento sob a premissa de construção sustentável, terá que 

abrandar o seu crescimento em algumas áreas, ou crescer de maneira diferente”. A teoria 

convida, portanto, a revisitar os valores e princípios norteadores para a gestão sustentável dos 

negócios.  

Keeler e Bruke (2010, p.30) explicam que a filosofia da construção sustentável é uma 

derivação do movimento ambientalista e sua evolução, e que, portanto, a compreensão da 

construção sustentável requer conhecimento de questões ligadas a este movimento. 

Conforme explicam Cepinha, Ferrao e Santos (2007), as implicações das dimensões da 

sustentabilidade são principalmente ambientais. Os autores defendem que a redução do 

consumo de recursos, como água e energia, ou a reutilização e reciclagem dos materiais gera 

uma redução dos custos associados às práticas tradicionais. Por outro lado, segundo os 

mesmos, “a entrega de serviços ao consumidor que permite durante o uso do edifício obter 

menores custos é uma vantagem para a reputação e a competitividade de um empreendimento 

que desenvolve construções seguindo estes princípios” (CEPINHA; FERRAO; SANTOS, 

2007, P. 115). 

Para Keller e Bruke (2010, p.56), na década de 1970 a crise energética contribuiu para o 

desenvolvimento de tecnologias energéticas em prol da sustentabilidade e o seu ideal 

contracultura da época, e que ainda hoje a crise climática mundial gira em torno das 

características das tecnologias energéticas, da conservação de energia, e do desejo de buscar 

tecnologias energéticas novas e mais limpas. Isso tem levado, segundo os autores, os 

construtores hoje a redescobrir soluções naturais e passivas
11

 para projetar edificações com 

                                                           
10 PLESSIS, D.C. Finding the tin man's heart: social responsibility in the construction sector. ENTAC 

CONFERENCE, 2002. 
11 A sobrevivência passiva dos edifícios trata da adaptabilidade ou resiliência das edificações. “Sabemos que os 

seres humanos conseguem se adaptar. Eles têm vivido em barracas frágeis em locais que variam das tundras 

geladas do Ártico às terras arenosas da linha do Equador. Eles conseguem viver, sem o uso de máquinas, em 

regiões cujos climas variam de -50◦C a 50◦C”. ...“No entanto, há limites de temperaturas às quais as tipologias 

de edificação conseguem oferecer proteção térmica adequada em climas extremos além dos quais a 

sobrevivência já não é garantida. Sabemos também que, com projetos inteligentes, os tipos de edificação de 

qualquer região podem ser modificados e melhorados para que se tornem seguros em uma gama maior de 
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consumo eficiente de energia e mais saudáveis. Entretanto, os autores concluem o relato 

histórico com uma crítica às edificações sustentáveis modernas construídas nos Estados 

Unidos: estas advêm principalmente de um único motivador – os incentivos financeiros. 

Wood
12

 (2007) apud Donohoe (2010) relata que na Austrália, e também em outros países, 

apesar da natureza voluntária das certificações de sustentabilidade construtiva, proprietários e 

investidores da indústria da construção estão exigindo cada vez mais que os edifícios sejam 

‘verdes’
13

 ou ecologicamente adequados. Entretanto, Wood em sintonia com Keller e Bruke 

explica que “enquanto o catalisador para esta pode ter sido a mudança climática e um desejo 

de abraçar um desenvolvimento ecologicamente sustentável, a sua proliferação é mais 

provável que tenha sido impulsionada por retornos comerciais esperados” (DONOHOE, 2010, 

p. 1055). 

A contribuição da sustentabilidade construtiva nos edifícios comerciais deverá estar em sua 

essência ligada à elevação das expectativas, a fim de suplantar a geração de valor apenas de 

curto prazo ligada aos benefícios de imagem. Os ganhos relativos à sustentabilidade podem 

desta forma, ser consequência da geração de benefícios a todos os “stakeholders” (públicos 

de interesse) envolvidos que poderão dispor de fatores geradores de bem estar, de um 

ambiente produtivo e de um empreendedorismo responsável. A geração econômica deste 

novo posicionamento poderá ser alcançada pela diferenciação, pela possibilidade de criação 

de vantagem competitiva e pelo consequente aumento das margens e maior velocidade das 

vendas, além da mitigação de passivos ambientais, sociais e econômicos futuros.  

De acordo com Valente (2016) em artigo para a Folha de São Paulo, as certificações de 

sustentabilidade construtiva elevam em até 20% o preço do aluguel de escritórios de alto 

padrão por ofertarem tecnologia superior em termos de iluminação, materiais, automação, 

consumo de água e energia e outros itens. Entretanto, muitas vezes estas certificações não 

conseguem no Brasil “entregar a economia de energia e água que prometem, porque esbarram 

                                                                                                                                                                                     
temperaturas.” ...“O risco de não se conseguir sobreviver em um tipo particular de edificação e região dependerá, 

em grande parte, da natureza da edificação e de quanto o clima mudar. Ambos aspectos são cruciais para o 

desafio de se projetar hoje prédios nos quais as pessoas possam se sentir confortáveis daqui a 50 anos” (ROAF; 

CRICHTON; NICOL, 2005, p.78). 
12 WOOD, P. Green buildings: setting the pace. [2007] Disponível em: 

<http://www1.fidic.org/resources/contracts/wood07_green.asp>. Acesso em: 4 fev. 2010. 
13 Surgem então, na primeira década do século XXI, as edificações denominadas Green Buildings, ou Edifícios 

Verdes, empreendimentos nos quais os impactos ambientais gerados no projeto, na construção e na operação do 

edifício são minimizados sem interferir no atendimento das necessidades dos usuários. (SILVA, 2000 apud 

BARROS; VIEIRA, 2009, p.8). 
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em um ‘detalhe’: os ocupantes”. O autor informa ser preciso informar e educar bem os 

usuários para que os mesmos compreendam os sistemas, as aplicações e aprendam a desfrutar 

adequadamente e conscientemente desses avanços. 

 

 

3) O construtor 

 

 

Para o construtor, menores custos de produção podem ser alcançados pelos requisitos de 

redução de perdas e desperdícios. Em especial pela necessidade de organização dos canteiros 

de obras, com cuidados criteriosos no armazenamento de materiais, incentivo ao 

reaproveitamento, e controle dos resíduos gerados. A certificação de sustentabilidade 

construtiva pode contribuir ainda para a mitigação de riscos de acidentes com os operários. 

A conexão da indústria da construção com o desenvolvimento sustentável em suas três 

dimensões, conhecida como Triple Bottom Line (econômica, social e ambiental) é 

particularmente importante se contabilizarmos os impactos deste setor, conforme explicam 

Cepinha, Ferrao e Santos (2007, p.114), “a contribuição para a riqueza nacional: a dimensão 

econômica; na oferta de um crescente número de postos de trabalho: a dimensão social; no 

crescimento das taxas de recursos naturais consumidos e impactos ambientais gerados: a 

dimensão ambiental”. Esta ligação, de acordo com os autores, deve ser vista não apenas como 

um impacto negativo, mas como uma chance para a criação de uma série de melhorias, que 

podem ser levadas adiante, ao nível da gestão dos impactos e ainda, originar muitas vantagens 

significativas. 

Interessante observar o discurso de Sachs sobre as oportunidades conectadas à eliminação do 

desperdício, que obviamente libera recursos para o desenvolvimento, sem aumentar o fluxo de 

materiais. A discussão colocada em pauta no livro publicado em 1993, foi também tema da 

Rio+20 o que demonstra ainda um ceticismo e falta de amadurecimento dos setores: 

A reciclagem de resíduos, a conservação de energia e da água e a manutenção do 

estoque de equipamentos e das infraestruturas são intensivas em mão-de-obra, 

criando empregos autofinanciados pelas economias realizadas na utilização das 

matérias primas. Este é um campo ainda inexplorado e oportunidades de empregos, 

onde considerações sociais, econômicas e ambientais seguem juntas, e que oferecem 

um ponto de partida conveniente para o planejamento de estratégias de 

ecodesenvolvimento urbano (SACHS, 1993. p. 22).   

 

 

De acordo com o USGBC apud Keller e Bruke (2010), a gestão de resíduos de construção 

“consiste em transferir e/ou redirecionar materiais de construção, reforma, demolição e 
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desconstrução tanto para o ciclo de manufatura como para doação, reaproveitamento ou 

reuso.” Em geral, este processo é chamado de “fechamento do ciclo de manufatura” 

(KEELER, BRUKE, 2010, p: 288). 

Além do redirecionamento dos resíduos da construção, é importante adotar as melhores 

práticas ainda no início da cadeia. A prevenção da geração na fonte é a principal atividade 

para limitar a quantidade de resíduos gerados em todas as fases das atividades de construção, 

além de promover economia. Projetar tendo em mente a desmontagem, a durabilidade e o uso 

mínimo de materiais deve ser uma premissa da construção que se pretende sustentável e, 

portanto, rentável. 

 

4) O gerente de operações 

 

Para o gerente de instalações ou síndico, o uso de materiais, produtos e sistemas duradouros e 

que minimizem os custos e os processos de manutenção nas obras sustentáveis pode significar 

menores gastos com substituições e um cronograma de manutenção menos frequente. 

Podendo contribuir para a redução dos investimentos na operação, graças às instruções de 

manutenção e garantias com informações estruturadas requisitadas no processo de entrega do 

edifício sustentável.  

De acordo com Mazria
14

 apud Keller e Bruke (2010, p.256), “as edificações estão entre os 

artefatos físicos mais duradouros produzidos pela sociedade”. Mazria explica que as 

edificações são utilizadas por um período de cinquenta a cem anos, “o que faz com que sua 

permanência tenha um grande impacto no consumo de energia e nos padrões de emissão 

futuros. A arquitetura de hoje ficará conosco por muito tempo”. 

Ruano (1999) entende que a solução de eficiência energética, uma subdisciplina da construção 

sustentável, e sua consequente mitigação de impactos ambientais, pode ser alcançada por 

meio de medidas como: orientação solar adequada, ventilação natural, isolamento térmico 

adequado, dispositivos de sombreamento, elementos de armazenamento térmico, e outras 

soluções tradicionais ou inovadoras.  “No passado quando era difícil obter energia, as cidades 

eram planejadas e construídas tendo o sol e o vento e o seu posicionamento como fatores 

preponderantes do projeto” (RUANO, 1999, p. 14). 

                                                           
14 MAZRIA, Edward. Passive solar energy book. Emmaus: Rodale Press, 1979. 
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Os homens levaram um tempo enorme para chegarem, por exemplo, ao tamanho 

certo de uma janela dentro de várias tradições arquitetônicas: se então um arquiteto 

comete o erro grosseiro de aumentar o tamanho da janela até ela tomar a parede 

toda, ele é imediatamente confrontado com um problema: a sua parede de vidro 

deixa entrar 10 vezes mais irradiação do que a parede cega. Se então para conseguir 

sombra ele coloca um brise-soleil, continuará recebendo mais de 300% de irradiação 

do que se a parede fosse cega. Além disso, quando o arquiteto aumenta a largura das 

ripas da veneziana de quatro centímetros para 40, a fim de não prejudicar a 

proporção da parede de vidro, qual é o resultado? Ao invés de permitir uma 

iluminação difusa suave, conforme fazem as persianas e venezianas, o brise ofusca 

qualquer um que esteja no aposento com o seu padrão de barras pretas largas contra 

uma claridade de luz brilhante (FATHY, 1982, p. 41). 

 

A construção sustentável pode abarcar tanto as tecnologias inovadoras e até sofisticadas e 

dispendiosas, como simplesmente a orientação climática correta da edificação usufruindo do 

seu potencial passivo.  

De acordo com Keeler e Bruke (2010, p.50), as edificações sustentáveis deixam um grande 

legado de projeto. Os autores citam inúmeras edificações que foram consideradas bem 

projetadas porque o projeto foi pensado em sinergia com clima regional; porque utilizou 

materiais de construção disponíveis e as técnicas já testadas de modo eficiente; garantiu um 

bom nível de conforto com a termoacumulação (por meio da massa térmica); ou aproveitou os 

benefícios do meio ambiente ao armazenar a água. 

Existem de acordo com Kesik (2015) algumas perguntas que precisam ser respondidas a 

respeito do projeto de edifícios novos ou retrofits que se pretendem sustentáveis e que vão 

além do conceito (KESIK, 2015, p. 2): 

1) Durante quedas de energia prolongadas, quanto tempo leva para que a 

temperatura interna se torne muito alta ou baixa para os habitantes?  

2) Sobre que fração da área do edifício é aceitável que a qualidade do ar interior 

seja mantida apenas através de ventilação natural?  

3) Que fração de área útil do edifício desfruta de luz natural adequada durante os 

períodos típicos de uso durante o dia?  

4) Como é o metabolismo de base do edifício independente de ocupação? (Por 

exemplo, qual é o pico de demanda de energia dos compartimentos 

desocupados).  

5) Qual a durabilidade do edifício supondo recomendações de manutenção? (Por 

exemplo, a vida útil das camadas de revestimento e de controle dos serviços, as 

recomendações de inspeção, limpeza, intervalos de manutenção, etc.).  

6) Qual é a pegada de carbono inicial e recorrente de energia incorporada e 

associada dos elementos de construção passivos?  

7) Quão flexível / adaptável é o edifício? (Por exemplo, a obsolescência funcional, 

reutilização adaptativa, mudança de ocupação, taxas de rotatividade, etc.).  

8) Quão resiliente é o edifício com relação à atividade sísmica, vento, inundações, 

apagões de energia, etc.? 

 

As respostas às questões colocadas por Kesik (2015) irão delinear o grau de sustentabilidade 

incorporado ao edifício no que diz respeito aos seus processos de operação e manutenção. 
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5) Os funcionários 

 

Para os funcionários, a possibilidade de trabalhar no ambiente interno confortável de uma 

edificação sustentável pode vir a ser um fator decisivo na escolha entre dois empregos. Os 

requisitos da construção sustentável pretendem agregar bem estar, com a proposição de um 

ambiente saudável e propício à realização do trabalho com acesso às vistas, iluminação e 

ventilação natural e controle da qualidade do ar interno. 

A organização das Nações Unidas, segundo Cepinha, Ferrao e Santos (2007, p.116), define a 

construção sustentável como “um processo holístico, em busca de recuperar e manter a 

harmonia entre o ambiente natural e construído e criar condições de habitabilidade que 

fortaleçam a dignidade humana e encoraje a equidade social e econômica”. 

A concepção de saúde e bem estar, vem da definição de construção sustentável por Hill
15

 e 

Bowen (1997) apud Al-Yousefi (2008, p. 2), como "a criação e gestão responsável de um 

ambiente de saúde construído com base em recursos eficientes e princípios ecológicos". 

As pessoas não são entidades simples e uniformes que florescem dentro de uma 

caixa. São pelo contrário, organismos vivos complexos que se desenvolvem e 

continuam funcionando melhor em um meio dinâmico e diversificado. O engenheiro 

mecânico ocidental típico esforça-se para eliminar a variabilidade nos ambientes 

criados pelo homem, com a ajuda de termostatos, umidificadores e fotocélulas, a fim 

de maximizar as condições nas quais uma fração estatística de pessoas diferentes 

sentir-se-á “bem” de acordo com uma equação padrão. Os edifícios japoneses de 

última geração, ao contrário, variam intencional e constantemente a temperatura em 

escala reduzida. O controle dos microprocessadores fornece ar não em uma corrente 

invariável, mas em lufadas aparentemente aleatórias. Chega-se até mesmo a injetar 

no sistema de ventilação sopros subliminares de jasmim e sândalo a fim de estimular 

os sentidos. Essa variabilidade reflete a convicção de que as pessoas ficam mais 

sadias, mais satisfeitas e mais alertas em condições sutilmente dinâmicas que nas 

constantes. Os projetistas ocidentais estão começando a perceber que essa visão 

inspirada na evolução pode oferecer uma base superior ao design (HAWAKEN; 

LOVINS; LOVINS, 2007. p.82-83). 

 

 

Em uma tentativa de quantificar os efeitos na saúde dos ocupantes de edifícios verdes (2), Dr. 

Joseph Allen e outros pesquisadores da Harvard TH Chan School of Public Health decidiram, 

de acordo com artigo da Corporate Knights (2015), analisar 15 estudos anteriores sobre o 

assunto. Estes estudos analisaram um total de 69 mil edifícios em mais de 150 países. Os 

pesquisadores encontraram uma correlação positiva entre edifícios verdes e ocupantes mais 

saudáveis com melhor saúde física e mental. "No geral, a evidência científica inicial indica 

                                                           
15 HILL, R.C.; BOWEN, P.A. Sustainable construction: principles and a framework for attainment. 

Construction Management and Economics, 1997. 
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uma melhor qualidade ambiental interna em edifícios verdes em relação aos edifícios não-

verdes, com benefícios diretos para a saúde humana dos ocupantes daqueles imóveis". Os 

edifícios verdes apresentam, de acordo com o estudo, melhor qualidade ambiental interna 

medida em comparação com edifícios típicos, uma vez que os ocupantes nos edifícios verdes 

têm menos exposição aos alérgenos, poluentes e contaminantes ambientais. Ocupantes de 

edifícios verdes em um estudo, de acordo com os pesquisadores, relataram menor 

absenteísmo e menor número de horas perdidas devido a alergias e doenças respiratórias 

(KNIGHTS, 2015, p. 1). 

 

6) Os operários 

 

Para os operários das obras, os canteiros que pleiteiam uma certificação de sustentabilidade 

construtiva devem promover a limpeza e a organização dos ambientes. Além da eliminação 

ou redução do uso de materiais com alto índice de COV (Compostos Orgânicos Voláteis), o 

que contribui para a saúde e segurança dos trabalhadores da construção, e também para os 

trabalhadores das fábricas. 

Bem comum e ecologia humana, são conceitos inseparáveis de desempenham um papel 

central e unificador na ética social, de acordo com Francisco (2015, p.120-121). E esta ética 

representa, de acordo com Gaudium
16

 apud Francisco, “o conjunto das condições da vida 

social que permitem, tanto aos grupos como a cada membro, alcançar mais plena e facilmente 

a própria perfeição” (FRANCISCO, 2015, p. 120-121). 

O bem comum, segundo Francisco (2015, p.121-122), “pressupõe o respeito pela pessoa 

humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu 

desenvolvimento integral”.  

Assim sendo, faz se urgente rever as condições de trabalho nos canteiros de obras, e desfazer, 

dissolver o paradigma que “obra é assim mesmo”, é ali onde as desigualdades ficam mais 

latentes. Tratar ao menos com dignidade e gentileza aqueles que contribuem para a 

prosperidade e bem estar de tantos, é fundamental. Este caminho proposto pelas construções 

sustentáveis é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. Se 

não em prol da sustentabilidade, por humanidade ou compaixão. 

                                                           
16 Conc. Ecum. Vat. II , Const. past. sobre a igreja no mundo contemporâneo Gaudium et spes, 26. 
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7) A comunidade do entorno 

 

Para a comunidade do entorno, em obras verdes deve existir a preocupação na fase de obra 

com a proteção das bocas de lobo, com a manutenção da limpeza das vias e das calçadas, com 

o controle de poeira, e com os vazamentos de materiais contaminantes no solo como óleos e 

graxas. A sustentabilidade construtiva incentiva o consumo de bens e serviços nas 

proximidades do empreendimento de forma a promover a economia local. Além disso, menor 

demanda de água e energia beneficia o compartilhamento de recursos naturais escassos.  

Ruano (1999, p.14) defende que “a sustentabilidade é a matemática de ajustar os meios às 

necessidades, de forma respeitosa ao meio ambiente”. Assim sendo, o autor alerta que a 

validade do discurso de sustentabilidade deve dar importância a reflexões sobre o 

esgotamento dos recursos naturais e a medição das externalidades nas fases de produção, uso 

e descarte, ou seja, para a análise do ciclo de vida dos materiais ecologicamente corretos. 

Defende Ruano, portanto, que a sustentabilidade deve levar em consideração “todos os custos 

ambientais de produção, uso e eliminação de um material específico, tanto os custos 

ambientais internos: matérias primas, energia, fabricação, transporte, etc., como os externos: 

contaminação, problemas de saúde, destruição da paisagem, etc.”. 

É inerente ao homem a crença de que o progresso humano dirige-se, com alguns 

desvios, sempre para frente. De fato, apenas algumas tendências seguem esse 

padrão. Todas as sociedades urbanas anteriores se desintegraram. Talvez a primeira 

delas tenha sido a de Harappa, no vale do rio Indo a cerca de 3500 a 4500 anos. A 

destruição da cobertura vegetal e a remoção da camada superior do solo impediram a 

umidade, mesmo no verão. Com a diminuição aguda das chuvas, o declínio da 

fertilidade do solo e o crescimento populacional, a sociedade de Harappa perdeu a 

base de seus recursos naturais e simplesmente desapareceu. O mesmo pode ter 

acontecido nos vales dos rios Tigre e Eufrates e no México pré-colombiano, assim 

como ainda hoje acontece em algumas partes da faixa de Sahel, por toda a África. 

(ROGERS, 2011, p.ii) 

 

Brundtland (1987, p.51) explica que existe conexão entre meio ambiente e as carências 

habitacionais, de fornecimento de água, tratamento de esgoto, cuidados com a saúde, e que 

deficiências nestas áreas são sempre manifestações visíveis de estresse ambiental. Portanto, a 

realização de uma construção que contemple aspectos de sustentabilidade, em essência, deve 

primar pela responsabilidade quanto aos impactos causados, de forma a eliminá-los ou mitigá-

los caso sejam negativos, e maximizá-los caso sejam positivos. 
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8) Os governos 

 

Para os governos, menores demandas de água e energia propostas em empreendimentos 

sustentáveis podem mitigar gastos de infraestrutura para o aumento de geração energética e 

hídrica. Além de abarcar conceitos que visam promover a economia verde, a produção limpa 

e o consumo de materiais e tecnologias mais amigáveis ao meio ambiente.  

Souza (2002, p.76) explica que as metas propostas em uma construção sustentável, como 

eficiência energética e hídrica, avanço tecnológico e outras, “não devem ser vistas como fins 

em si mesmos, mas que devemos adotar um ponto de vista social mais abrangente e crítico”. 

De acordo com o autor, é necessário que objetivos mais elevados sejam compreendidos e 

elencados. 

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) define, de acordo com artigo da Corporate 

Knights (2015, p. 1), o ato de construção sustentável como "a prática da criação e utilização 

de modelos de eficiência de recursos mais saudáveis e de construção, renovação, operação, 

manutenção e demolição".  

As forças políticas e comerciais, que direcionam desnecessariamente o declínio 

ambiental e o desgaste da vida urbana, devem ser balizadas por objetivos que 

busquem equidade social e sustentabilidade para as cidades. Para tanto, a sociedade 

precisará explorar as modernas formas de comunicação e tecnologia, incentivar os 

cidadãos a lidar com a complexidade dinâmica da cidade moderna. Também deve 

estar convencida do valor da beleza e do orgulho cívico. Em lugar de cidades que 

destruam o meio ambiente e alienem nossas comunidades, devemos construir 

cidades que fomentem a ambos (ROGERS, 2011, p. 63). 

A abordagem da sustentabilidade das construções requer, desta forma, uma visão holística de 

planejamento que considere todos os fatores que constituem as necessidades econômicas, 

físicas e sociais de uma comunidade e as relacione ao meio ambiente maior, envolvendo 

temas como energia, água, transporte, tecnologia e cultura locais. Cabe aos governos os 

benefícios dos que voluntariamente realizam a sustentabilidade, resta, portanto, a criação de 

incentivos proporcionais aos benefícios gerados. 

A política e a indústria reagem com lentidão e estão distantes dos desafios mundiais. 

Neste sentido, pode-se dizer que, enquanto a humanidade do período pós-industrial 

talvez fique lembrada como uma das mais irresponsáveis da história, espera-se que a 

humanidade dos inícios do século XXI possa ser lembrada por ter assumido com 

generosidade as suas graves responsabilidades. (FRANCISCO, 2015, p. 128-129). 
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Os indicadores de sustentabilidade construtiva 

 

Diferentes sistemas de acreditação e certificações de sustentabilidade para edificações surgem 

como uma tendência para organizar as estratégias de sustentabilidade e, conforme Silva 

(2006) possuem métricas, pré-requisitos e critérios, baseando-se em indicadores de 

sustentabilidade. Esses “capturam tendências para informar os agentes de decisão, orientar o 

desenvolvimento e o monitoramento de políticas e estratégias, e facilitar o relato das medidas 

adotadas para a implementação do desenvolvimento sustentável” (SILVA, 2006, p. 48).   

De acordo com Donohoe (2010), os países estão usando ferramentas de acreditação de 

sustentabilidade construtiva cujas estruturas de avaliação são muitas e variadas, não havendo 

um sistema de classificação único acordado globalmente, sendo difícil a comparação. 

(DONOHOE, 2010, p.1057) 

Segundo Ebert, Eiβg e Hauser (2011) existem em todo mundo mais de 600 métodos para 

assegurar a qualidade dos edifícios em termos de sustentabilidade. Entretanto, os autores 

afirmam que os sistemas mais importantes de certificação reconhecidos internacionalmente 

estão listados abaixo de acordo com cada país: (EBERT, EIβG, HAUSER, 2011, p. 24) 

 Australia: NABERS, Green Star 

 Bélgica: BREEAM Belga 

 Brasil: LEED, AQUA e BREEAM 

 China: GBAS, Three Star, HK-BEAM (Hong Kong) 

 Alemanha: DGNB, BNB, TÜV Süd SCoRE 

 Finlândia: PromisE 

 França: HQE, Escale; BREEAM Francês 

 Reino Unido: BREEAM 

 Hong Kong: HK-BREEAM 

 India: LEED, TGBRS India 

 Itália: Protocolo Itaca 

 Japão: CASBEE 

 Canadá: LEED, Green Globes (Green Leaf) 

 México: LEED, SICES 

 Holanda: BREEAM Holandês 

 Nova Zelândia: Green Star NZ 
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Os indicadores de sustentabilidade, ao fornecerem as informações e retroalimentação 

necessárias para a tomada de decisões, permitem, de acordo com Silva
17

 (2003) apud Silva 

(2006, p. 48): (a) facilitar o estabelecimento de metas e o desenvolvimento de padrões de 

referência para avaliação e o monitoramento de desempenho (benchmarking); (b) medir ou 

descrever o desempenho (aderência às metas estabelecidas) de programas, ações, edifícios e 

projetos, de diferentes regiões ou países; (c) monitorar periodicamente o progresso em direção 

à sustentabilidade; (d) propiciar comunicação com os clientes e demais partes interessadas; e 

(e) derivar benefícios diretos de relato de sustentabilidade e de benchmarking do desempenho.   

O indicador, no caso das certificações de sustentabilidade, não é necessariamente um número, 

apesar de esta ser uma definição frequentemente utilizada. Silva (2006) defende que se trata 

mais de uma variável que pode ser medida ou atribuída um valor, que pode ser quantitativo ou 

qualitativo. As certificações de sustentabilidade vão além, segundo a autora, e englobam 

recomendações práticas ou diretrizes para a seleção de materiais, produtos e sistemas. 

“Utilizam métodos de avaliação de edifícios que agregam as medidas de desempenho para 

sumarizar o desempenho global do edifício” (SILVA, 2006, p. 48). 

Na perspectiva da sustentabilidade, um avanço em relação ao atendimento simplesmente das 

metas de certificação, é a importância que os números atribuídos aos indicadores tenham o 

controle preciso sobre o que o indicador efetivamente descreve e sobre as circunstâncias em 

que os valores foram obtidos ou a ele atribuídos. É esse controle, de acordo com Silva (2006, 

p. 63) “que confere rastreabilidade e replicabilidade e que permite o ajuste ou refinamento nos 

valores segundo as alterações de cenário e dos dados disponíveis ao longo do tempo”. 

De acordo com Kesik (2015) é crucial o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade 

construtiva que reflitam a durabilidade, a resistência e a capacidade de sobrevivência passiva 

dos edifícios, e dar-lhes prioridade em relação a outros parâmetros de desempenho, tais como 

intensidade de uso de energia. Kesik explica que a “abordagem empírica para avaliação de 

desempenho está localizada na intersecção da sustentabilidade e da sobrevivência, e vai além 

da teoria de jogos para realmente se envolver em realidades emergentes" (KESIK, 2015, p. 6). 

A construção sustentável, portanto, não é puramente uma coleção de materiais ditos 

ecológicos ou tecnologias em energia renovável, automação, e etc., mas contempla também 

                                                           
17 SILVA, V. G. Avaliação da sustentabilidade de edifícios de escritórios brasileiros: diretrizes e base 

metodológica. 210 f. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
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temas como desempenho eficiente hídrico e energético. Ela envolve ainda temas como análise 

de ciclo de vida dos materiais com o estudo da geração de impactos ambientais, sociais, 

durabilidade, descarte ou reuso. E ainda a temas como responsabilidade social, 

desenvolvimento e direitos humanos, qualidade do ambiente interno, mitigação de impactos 

ambientais, além de geração de prosperidade econômica no curto, médio e longo prazo. 

De acordo com estudo realizado pela PwC,  A comparison of green building certifications in 

Europe (uma comparação dos edifícios verdes certificados na Europa), os benefícios dos 

sistemas de certificações ambientais, são: a redução dos impactos ambientais dos edifícios, o 

recebimento de um rótulo ambiental credível, e como consequência as certificações 

contribuem para a diferenciação dos edifícios com base no seu desempenho ambiental, além 

da possibilidade de comparação transparente entre edifícios, para o estímulo à 

comercialização de edifícios sustentáveis e ainda, auxilia as empresas na demonstração dos 

compromissos empresariais de responsabilidade social e realizações (PwC, 2013, p.5). 
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2.3 As certificações de sustentabilidade construtiva existentes no Brasil 

 

As certificações de construção sustentável sofrem diversas pressões de mercado, por um lado, 

existem os atores que pretendem evitar a certificação e apontam a dificuldade de mensuração 

do investimento realizado em retorno econômico, informando diante disso a inviabilidade 

econômica da iniciativa em prol da obtenção do certificado de edificação sustentável. Por 

outro lado, há atores que utilizam a certificação de sustentabilidade construtiva como uma 

ferramenta de marketing para alavancar a competitividade corporativa e alcançar sobre preços 

na comercialização. E finalmente, existem os atores que compreendem o processo de 

certificação como uma oportunidade de melhoria dos processos produtivos, com vistas à 

obtenção de resultados para a geração de valor de longo prazo para o empreendimento, para a 

empresa e para a sociedade. 

O processo de certificação da construção sustentável é uma disciplina multifacetada, que 

inclui preocupações referentes ao ciclo de vida do empreendimento e dos materiais, à geração 

de resíduos devido às atividades de construção, à conservação do solo e da água, à qualidade 

do ar e do ambiente interno, além de seu mote de criação original, a redução do consumo de 

energia. 

A transformação do mercado de edificação sustentável começou a ganhar 

ímpeto no final de 2006, quando grandes investidores, como Tishman Speyer, 

Beacon Capitol, AMB e Shorenstein, deram início a novas edificações nas 

costas leste e oeste dos Estados Unidos. Esses investidores foram motivados 

por incentivos fiscais, como aqueles oferecidos pelo Estado de Nova York
18

 e 

pelo San Francisco´s Priority Gold Permitting Process
19

. Os benefícios 

tangíveis associados à qualidade do ar interno e aos custos operacionais são 

fundamentais para manter uma vantagem no mercado, já que, desde 2008, os 

grandes usuários vêm perguntando se as edificações que os interessam têm 

certificação LEED. As edificações com certificação LEED são muito mais 

eficazes em termos de conservação dos recursos naturais e maximização da 

eficiência; consequentemente, elas são capazes de reduzir sua pegada 

ecológica total – embora não deixem de tê-la. Muitos arquitetos, como Bill 

McDonough, acreditam que, mesmo após obter certificações LEED de alto 

nível (Gold ou Platinum), as edificações permanecem na esfera das “menos 

ruins”. Ainda assim, as edificações “menos ruins” são muito melhores do que 

as edificações convencionais que seguem padrões mínimos estabelecidos; por 

essa razão, todos os indivíduos que possuem, administram, alugam ou 

trabalham em edificações com certificação LEED têm todo o direito de se 

                                                           
18

 Departamento de Conservação Ambiental do Estado de Nova York, Visão Geral da Legislação de Crédito 

Fiscal para as Edificações Sustentáveis no Estado de Nova York,    http://www.dec.ny.gov/ 
19 San Francisco Planning Department, Revisionsto Director´s Bulletin 2006-02, referente aos motivos que 

levaram o Departamento de Planejamento a priorizar as solicitações de John Rahaim, Diretor de Planejamento da 

Comissão de Planejamento de São, Francisco, em 30 de outubro de 2008.  

http://www.dec.ny.gov/
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gabar. Contudo, as tecnologias consideradas modernas e de última geração, 

que hoje são merecedoras de elogios, tendem a ser tornar convencionais 

muito rapidamente, bem como mais baratas (KEELER E BRUKE, 2010, p: 

60). 

No Brasil destacam-se no mercado três principais certificações de construção sustentável para 

o mercado comercial: a certificação brasileira AQUA-HQE da Fundação Vanzolini, uma 

adaptação do HQE (Haute Qualité Environnementale dês bâtiments) francês para o Brasil; a 

certificação americana LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) do USGBC, 

(estas serão objeto dos próximos subcapítulos); e a Etiqueta PROCEL EDIFICA brasileira da 

Eletrobrás. Em menor escala ainda em fase inicial existe no Brasil uma obra certificada pelo 

BREAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) do Reino 

Unido e o DNGB da Alemanha está começando sua divulgação no país. 

 

Figura 7: O progresso das edificações sustentáveis  

 
Fonte: KEELER; BRUKE, 2010, p. 256. 

 

Keeler e Bruke (2010) explicam, pela figura acima, que a evolução da sustentabilidade das 

construções representa uma mudança fundamental em termos de pensamento e tem início no 

projeto e na construção de edificações responsivas ou adaptadas ao clima e ao local. Depois 

em edificações são capazes de limpar a água consumida e de produzir energia, além de 

promover vários outros conceitos de projeto integrado. Com o projeto sustentável, os autores 

explicam que as edificações vão além do sistema de avaliação para certificação e transformam 

o projeto integrado em uma exigência essencial. E então evoluem para edificações saudáveis e 

vivas que promovem e utilizam sistemas com pegadas ecológicas entre mínimas e nulas. A 

junção dos sistemas mais eficazes e o menor impacto na utilização de sistemas regenerativos, 

como componentes solares e turbinas eólicas integrados à edificação avançam para o conceito 

de edificações resilientes. Este conceito, segundo os autores, “altera fundamentalmente as 
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premissas referentes à construção de edificações por meio dos processos convencionais nos 

quais se buscam os menores custos iniciais” (KEELER; BRUKE, 2010, p: 61). 

 

A certificação BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method (Método de avaliação ambiental do edifício construído)  

 

BREEAM, de acordo com Vieira e Barros Filho (2009), é “o primeiro e mais conhecido 

método de avaliação de desempenho ambiental”. Segundo os autores o método começou a ser 

desenvolvido em 1988, no Reino Unido, por pesquisadores do BRE (Building Research 

Establishment) sendo este membro fundador proeminente do Reino Unido Green Building 

Council, da Stanhope Properties plc. e da ECD Energy and Environment que desejavam um 

método de avaliação para novos empreendimentos. “Em 1993, o BREEAM foi revisado e, em 

1998, foi lançada a terceira revisão, o BREEAM 98 (BCO, 2008)” (VIEIRA, BARROS 

FILHO, 2009, p.11).  

A certificação BREEAM, de acordo com BREEAM (2015), é um método de avaliação 

ambiental para edifícios que define o padrão para as melhores práticas de construção 

sustentável design, construção e operação. A certificação BREEAM, “encoraja os designers, 

clientes e outras pessoas a pensar sobre baixas emissões de carbono e design de baixo 

impacto, minimizando a demanda de energia criada por um edifício antes de considerar a 

eficiência energética e as tecnologias de baixo carbono” (BREEAM, 2015). 

A certificação BREEAM conforme Vieira e Barros Filho (2009), é um método amplamente 

aceito e respeitado, adaptado a diferentes países uma vez que prioriza aspectos de relevância 

regional na avaliação. O BREEAM, explica os autores, “faz uso de benchmarks para o 

desempenho ambiental e fornece uma gama de benefícios, como a certificação de 

desempenho direcionada ao marketing de edifícios e, indiretamente, para projetistas e 

empreendedores” (VIEIRA, BARROS FILHO, 2009, p.11). 

A avaliação BREEAM, segundo o BREEAM (2015) utiliza medidas de desempenho, que são 

definidas conforme os parâmetros pré-estabelecidos, a fim de avaliar as especificações, os 

projetos, a construção e a utilização do edifício. As medidas utilizadas representam uma 

ampla gama de categorias e critérios da energia e ambientais. “Eles incluem aspectos 

relacionados com a energia e o uso da água, o ambiente interno (saúde e bem-estar), a 
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poluição, o transporte, os materiais, os resíduos, as questões ambientais e os processos de 

gestão” (BREEAM, 2015). 

A diversidade de sistemas desenvolvidos pelo BREEAM inclui sistemas para foros, 

edificações preexistentes, edifícios industriais, prisões, escritórios, edifícios de comércio 

varejista e escolas, bem como um “Código para Habitações Sustentáveis”, adotado 

oficialmente, que se materializou no sistema de casas ecológicas BREEAM. (BREEAM) 

Segundo Silva (2003) apud Vieira e Barros Filho (2009), o BREEAM se baseia em um 

processo formal de avaliação por meio da realização de auditoria externa. O British Council 

for Offices - BCO (2008) apud Vieira e Barros Filho (2009), explica que “o edifício é 

avaliado independentemente por avaliadores devidamente capacitados e escolhidos pelo BRE, 

que também têm a função de especificar todos os indicadores, procedimentos e métodos 

utilizados na avaliação ambiental do edifício” (VIEIRA, BARROS FILHO, 2009, p.11). 

A certificação BREEAM é emitida por uma organização licenciada, que utiliza avaliadores 

treinados sob um regime de acreditação UKAS. A certificação se propõe, de acordo com os 

gestores da organização, a oferecer aos clientes, desenvolvedores, designers e outros: (1) o 

reconhecimento do mercado para edifícios de baixo impacto ambiental, (2) a confiabilidade 

da verificação e acreditação das práticas ambientais incorporadas ao edifício, (3) inspiração 

para encontrar soluções inovadoras que minimizem o impacto ambiental, (4) uma referência 

de performance que apresenta requisitos com rigor acima da legislação vigente, (5) um 

sistema que visa contribuir na redução dos custos de operação, (6) a melhoria nos ambientes 

de trabalho e de vida, (7) um padrão que demonstre a evolução dos objetivos ambientais 

corporativos e organizacionais (BREEAM, 2015). 

No BREEAM, as avaliações ocorrem de formas distintas. Edifícios existentes e em uso, 

segundo Silva (2003) apud Vieira e Barros Filho (2009), “têm sua avaliação pautada em um 

conjunto de nove categorias ou critérios de desempenho e, dentro destes, há diversos 

requisitos que refletem as opções disponíveis para projetistas e gestores de edifícios” 

(VIEIRA, BARROS FILHO, 2009, p.11). 

De acordo com Doggart
20

 e Baldwin (1997) apud Silva, Silva, e Agopyan (2003), “estima-se 

hoje que mais de 30% dos novos edifícios de escritórios do Reino Unido sejam submetidos a 

                                                           
20 DOGGART, J.; BALDWIN, R. BREEAM. International: regional similarities and differences of an 

international strategy for environmental assessment of buildings. In: International Conference Buildings and the 
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esta avaliação anualmente”. Os autores explicam que versões internacionais do BREEAM 

foram adaptadas às condições do Canadá e Hong Kong, Dinamarca, Noruega, Austrália, Nova 

Zelândia e nos Estados Unidos, “com o objetivo de priorizar aspectos de relevância regional 

na avaliação” (SILVA, SILVA, AGOPYAN, 2003, p. 9). 

Do lançamento em 1990 até o presente momento a certificação possui no mundo 425.000 

edifícios certificados e dois milhões registrados para a avaliação (BREEAM, 2015). 

O método BREEAM, de acordo com Vieira e Barros Filho (2009), utiliza checklists, baseados 

em questionários, para verificar o atendimento a requisitos mínimos e avaliar os impactos de 

exploração do ambiente em níveis global, regional, local e interno. Ao final, os autores 

explicam que créditos ambientais são atribuídos, ponderados e um índice final é obtido. “O 

chamado “Índice de Desempenho Ambiental”, o EPI (Environmental Performance Index), 

que habilita o edifício à certificação e determina o tipo de selo a ser emitido pelo BREEAM”. 

Desta forma, o valor do EPI (que varia de zero a dez) irá indicar nível de certificação obtido 

pela edificação (VIEIRA, BARROS FILHO, 2009, p. 12). 

O BREEAM, de acordo com Silva, Silva, e Agopyan (2003), é um sistema de certificação 

fortemente baseado em análise documental e na verificação de presença de dispositivos 

(feature-based), além de ser uma das únicas certificações que incluem aspectos de gestão 

ambiental na concessão de créditos (SILVA, SILVA, AGOPYAN, 2003, p. 9). 

Pontos positivos desse método, segundo os Vieira e Barros Filho (2009), são a ponderação 

dos resultados obtidos no cálculo do EPI e as regulares atualizações diante dos avanços 

tecnológicos e das alterações nas prioridades de regulamentações e de mercado (VIEIRA, 

BARROS FILHO, 2009, p. 13). 

Na Inglaterra onde surgiu o BREEAM, a primeira versão do método foi desenvolvida para 

edifícios comerciais, de acordo com Silva, Silva, e Agopyan (2003). A seleção de edifícios 

comerciais para início do método pela certificação BREEAM corrobora com a presente 

dissertação que elegeu os edifícios comerciais como objeto de estudo pela relevância em 

termos de volume realizado no mercado das certificações (SILVA, SILVA, AGOPYAN, 

2003, p. 10). 

                                                                                                                                                                                     
Environment, 2., 1997, Paris. Proceedings... Paris: CIB Task Group 8; Environmental Assessment of Buildings, 

1997. p.83-90. 
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A certificação BREEAM e demais certificações importadas, segundo Silva, Silva, e Agopyan 

(2003), para que possam obter sucesso fora dos países de origem, necessitam: (a) Para ser 

tecnicamente consistente: de um método de avaliação adaptado a dados nacionais relevantes; 

(b) Para ser viável em termos práticos: de um método de avaliação adaptado ao mercado, às 

práticas de construção e às tradições locais; (c) Para ser rapidamente disseminado: de um 

método de avaliação desenvolvido em parceria com as principais partes interessadas: 

investidores, empreendedores e projetistas; e (d) Para ser apropriado ao contexto nacional: 

que os itens avaliados no método sejam ponderados a fim de refletir as prioridades e os 

interesses nacionais (SILVA, SILVA, AGOPYAN, 2003, p. 13). 

Os países menores e menos desenvolvidos possuem diretrizes de sustentabilidade, 

geralmente voltadas para a proteção dos ecossistemas e o uso eficiente dos recursos 

naturais locais. Os sistemas de certificação definem diretrizes e níveis de eficiência 

para as edificações sustentáveis. Eles podem tratar de considerações do terreno e de 

estratégias de crescimento inteligente (ou expansão urbana inteligente), como o 

planejamento urbano voltado para os pedestres e o uso de materiais que não 

contenham toxinas que prejudiquem o meio ambiente e a saúde humana, dando 

preferência a materiais com certificação. Com frequência, muitos desses sistemas 

são criticados por não se aprofundarem na questão da sustentabilidade; em vez 

disso, eles apenas tocam nos problemas. Embora isso se aplique a qualquer sistema 

ainda em seus primórdios, a meta de longo prazo é aumentar gradualmente a 

intensidade das exigências, assim que as estratégias sustentáveis se tornem 

convencionais. Desta forma, os sistemas de certificação ficarão mais consistentes 

(KEELER E BRUKE, 2010, p: 256). 

No Brasil existe apenas um empreendimento certificado BREEAM. 

Figura 8: Certificação BREEAM no Brasil – Movimento Terras 

 

 

Fonte: BREEAM, 2015.  

Nota:http://www.greenbooklive.com/search/buildingsearch.jsp?id=202&sectionid=0&partid=10023&projectTyp

e=&certNo=&productName=&companyName=&developer=&buildingRating=&certBody=&assessorAuditor=

&addressPostcode=&countryId=76&postcode=&scale=7.5 
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O Movimento Terras (2015) informa que foram certificadas oito casas, com área de 

construção entre 270 a 300 m², em lotes em torno de 2.500 m². As residências, de acordo com 

os empreendedores, possuem arquitetura e implantações diferenciadas entre si, porém, 

seguem um mesmo programa. E ainda, que soluções racionais são apresentadas nos projetos, 

como uma especificação padrão (escolha dos mesmos materiais de construção e 

revestimentos), uma mesma metodologia construtiva e a padronização dos espaços de área 

molhada (MOVIMENTO TERRAS, 2015). 

O projeto segundo os empreendedores teve como objetivo aprimorar os conhecimentos 

técnicos dos profissionais envolvidos, a fim de que a escala de construções de baixo impacto 

ambiental possa ser eficientemente alargada. O Movimento Terras explica que a experiência 

servirá à criação de material didático, e possui como objetivo ainda que uma das unidades seja 

mantida como casa-modelo das soluções aplicadas com a exposição do memorial descritivo 

de todas as etapas de construção (MOVIMENTO TERRAS, 2015). 

 

Figura 9: Cronograma do projeto Movimento Terras na obtenção da certificação BREEAM  

  

 
Fonte: MOVIMENTO TERRAS, 2015. 
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Tabela 1: Sistema de certificação BREEAM 

Desclassificado < 30% 

Classificado > ou = 30% 

Bom > ou = 45% 

Muito Bom > ou = 55% 

Excelente > ou = 70% 

Superior > ou = 85% 

Fonte: (EBERT; EiβG; HAUSER, 2011, p. 31). 

 

 

A Certificação DGNB 

 

Freige e Wallbaum (2013) explicam que a certificação DGNB foi criada em 2007 pelo 

Conselho de Construção Sustentável alemão e pelo Ministério Federal dos Transportes, 

Construção e Desenvolvimento Urbano. Tendo sido desenvolvida para a indústria de 

construção alemã, o DGNB se baseia, de acordo com os autores, principalmente nas normas 

alemãs (DIN) e orientações (VDI). “A internacionalização do sistema DGNB teve seu início 

em 2010 com a introdução de "DGNB Internacional", que é apoiado nas normas e exigências 

da União Europeia a fim de permitir a utilização em todo o mundo” (FREIGE, WALLBAUM, 

2013, p. 177). 

A certificação DGNB, de acordo com o DGNB (2015) avalia edifícios e loteamentos urbanos 

que demonstram compromisso excepcional para o cumprimento dos objetivos de 

sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade do Sistema DGNB é uma base ampla e que 

cobre os aspectos ambiental, econômicos, socioculturais e funcionais, além da tecnologia, dos 

processos e do local da construção sustentável. O sistema DGNB trata de forma igual os pesos 

para o aspecto econômico de construção sustentável e para os critérios ecológicos. As 

avaliações são baseadas no ciclo de vida do edifício e no bem-estar do usuário. Além disso, a 

certificação avalia desempenho geral de um edifício ou distrito urbano, e não medidas 

individuais (DGNB, 2015). 

A certificação, de acordo com o DGNB, fornece uma descrição objetiva e avaliação da 

sustentabilidade de edifícios e loteamentos urbanos, podendo ser aplicada internacionalmente. 

“Devido à sua flexibilidade pode ser adaptada a vários usos do edifício e até mesmo para 

atender aos requisitos específicos de cada país” (DGNB, 2015). 
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O desempenho global do edifício em termos de sustentabilidade é avaliado com base em cerca 

de 40 critérios diferentes, como por exemplo: conforto térmico, design universal e isolamento 

acústico. A certificação DGNB para os loteamentos inclui um conjunto critérios distintos, que 

aborda questões como a mudança do microclima local, biodiversidade e interligação de 

habitats, além de questões sociais e funcionais. A partir das seções de qualidade, ecologia, 

economia, aspectos socioculturais, tecnologia, processos e fluxos de trabalho local, a 

certificação DGNB é medida nas categorias bronze, prata e ouro, conforme o grau de 

cumprimento dos requisitos. Além destas, há ainda a opção de pré-certificação simples na fase 

de planejamento (DGNB, 2015). 

O sistema DGNB compreende uma variedade de sistemas de certificação para diferentes usos 

de construção. Todos os pedidos internacionais do sistema DGNB para os edifícios são 

baseados no catálogo de 14 critérios fundamentais. Estes critérios principais são usados em 

combinação com um esquema em folhas que fornecem informações detalhadas para o regime 

relevante em questão (DGNB, 2015). 

Figura 10: Sistema de Folhas da Certificação DGNB 

 
Fonte: DGNB, 2015. 

Nota: http://www.dgnb-system.de/en/system/dgnb-sustainability_concept/ 

 

 

Qualidade Ambiental  

 ENV1.1 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida  

 ENV1.2 Impacto no Ambiental Local 

 ENV1.3 Compras Responsáveis 

 ENV2.1 Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida - Energia Primária 

 ENV2.2 Demanda de Água Potável e Volume de Águas Residuais 
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 ENV2.3 Uso da Terra 

Qualidade Econômica 

 ECO1.1 Custo do Ciclo de Vida  

 ECO2.1 Flexibilidade e Adaptabilidade 

 ECO2.2 Viabilidade Comercial 

 

Qualidade Sociocultural e Funcional 

 SOC1.1 Conforto Térmico 

 SOC1.2 Qualidade do Ar Interior 

 SOC1.3 Conforto Acústico 

 SOC1.4 Conforto Visual 

 SOC1.5 Controle do Usuário 

 SOC1.6 Qualidade de Espaços ao Ar Livre 

 SOC1.7 Segurança e Proteção 

 SOC2.1 Design Universal 

 SOC2.2 Acesso Público 

 SOC2.3 Instalações para o Ciclista 

 SOC3.1 Projeto e Qualidade Urbana 

 SOC3.2 Integração à Arte Pública 

 

Qualidade Técnica  

 TEC1.1 Proteção à Incêndio 

 TEC1.2 Isolamento Acústico  

 TEC1.3 Qualidade da Envoltória do Edifício 

 TEC1.4 Adaptabilidade dos Sistemas Técnicos 

 TEC1.5 Limpeza e Manutenção 

 TEC1.6 Desconstrução e Desmontagem 

 

Qualidade do Processo 

 PRO1.1 Abrangência do Projeto  

 PRO1.2 Projeto Integrado 

 PRO1.3 Conceito de Projeto 

 PRO1.4 Proposta dos Aspectos de Sustentabilidade 

 PRO1.5 Documentação para Gestão de Instalações 

 PRO2.1 Impacto Ambiental da Construção 

 PRO2.2 Garantia de Qualidade da Construção 

 PRO2.3 Comissionamento Sistemático 

 

Qualidade Local  

 SITE1.1 Ambiente Local 

 SITE1.2 Imagem Pública e Condições Sociais 

 SITE1.3 Acesso a Transportes 

 SITE1.4 Acesso a Serviços  
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Figura 11: A certificação DGNB no mundo 

 
Fonte: DGNB, 2015. 

A certificação DGNB, de acordo com o DGNB (2015) está passando por adaptação do 

sistema internacional para as condições brasileiras, e para isso, são realizadas reuniões 

mensais todos os meses em São Paulo. No mundo são 1.213 empreendimentos certificados ou 

pré-certificados. (DGNB, 2015) 

 

 

A Etiqueta PROCEL EDIFICA 

 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL foi criado em 30 de 

dezembro de 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio, e gerido 

por uma Secretaria Executiva subordinada à Eletrobras de acordo com o PROCEL INFO 

(2015). Sendo a missão do Procel a promoção da eficiência energética, a redução dos 

impactos ambientais e a contribuição para a melhoria da qualidade de vida da população e 

eficiência dos bens e serviços (PBE EDIFICA, 2015). 

O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações – PROCEL EDIFICA foi 

instituído em 2003 pela ELETROBRAS/PROCEL e atua de forma conjunta com o Ministério 

de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as universidades, os centros de pesquisa e as 

entidades das áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além do 

setor da construção civil. O PROCEL Edifica teve com o objetivo construir as bases 



59 
 

necessárias para racionalizar o consumo de energia nas edificações brasileiras (PROCEL 

INFO, 2015). 

O PROCEL visa promover o uso racional da energia elétrica em edificações desde sua 

fundação. O PROCEL INFO (2015), explica que com a criação do PROCEL EDIFICA, as 

ações foram ampliadas e organizadas com o objetivo de incentivar a conservação e o uso 

eficiente dos recursos naturais (água, energia, iluminação natural, ventilação natural, 

climatização, e etc.) nas edificações, a fim de reduzir os desperdícios e os impactos sobre o 

meio ambiente (PROCEL INFO, 2015). 

A criação da ST-Edificações “Secretaria Técnica de Edificações” por designação do GT 

Edificações do CGIEE “Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no 

País” foi uma das medidas coordenadas pela Eletrobras após a publicação do Decreto número 

4.059 (BRASIL, 2001b). Segundo o PBE EDIFICA (2015), “a ST constitui-se como um 

fórum de discussões do qual participam efetivamente diversos especialistas do meio 

acadêmico e de representantes dos conselhos de classe e de entidades do setor da construção 

civil” (PBE EDIFICA, 2015). 

Figura 12: Linha do tempo do processo de construção do PBE Edifica 

  
Fonte: ELETROBRAS/ PROCEL EDIFICA, INMETRO e CB3E/UFSC, 2013, p.5. 

 

Outra participação importante da Eletrobras, de acordo com o PBE EDIFICA (2015) no 

cenário acadêmico e institucional foi o fomento de diversas pesquisas ligadas à eficiência 

energética de edificações: 

 R3E - Rede de Eficiência Energética em Edificações (12 laboratórios da R3E - Rede 

de Eficiência Energética em Edificações presentes em diferentes localidades do país); 

 PUC/PR - Desenvolvimento do software Domus Procel Edifica; 

 LabEEE/UFSC - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações - 

Desenvolvimento da base técnica de apoio a etiquetagem de edificações; 
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 CIE Brasil - Comissão Internacional de Iluminação - Desenvolvimento de pesquisas e 

disseminação de informações na área de iluminação natural; 

 Fundação CERTI - Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 

(criação do OI3e, o primeiro Organismo de Inspeção acreditado do país). 

A etiqueta PROCEL EDIFICA é de acordo com o PBE EDIFICA (2015) o selo de 

conformidade que comprova o atendimento a requisitos de desempenho estabelecidos nas 

normas e regulamentos técnicos do sistema (PBE EDIFICA, 2015). 

O PBE EDIFICA explica que de acordo com critério de desempenho avaliado, de “A” (mais 

eficiente) até "E" (menos eficiente), a etiqueta recebe nomes diferentes, sendo ENCE 

(Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) para eficiência energética do produto ou da 

edificação (PBE EDIFICA, 2015). 

A Etiqueta PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi 

desenvolvida em parceria entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica. As etiquetas 

podem ser obtidas para edificações comerciais, de serviços e públicas e edificações 

residenciais, sendo estas de três tipos: unidades habitacionais autônomas (casas ou 

apartamentos), edificações multifamiliares e áreas de uso comum (PBE EDIFICA, 2015). 

Figura 13: Exemplo de etiqueta para edificação comercial, de serviço e pública 

 

Fonte: PBE EDIFICA, 2015. 
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O Selo Procel Edificações, estabelecido em novembro de 2014, é um instrumento de adesão 

voluntária, de acordo com o PROCEL INFO (2015) que “tem por objetivo principal 

identificar as edificações que apresentem as melhores classificações de eficiência energética 

em uma dada categoria, motivando o mercado consumidor a adquirir e utilizar imóveis mais 

eficientes” (PROCEL INFO, 2015). 

Para obter o Selo Procel Edificações, é necessário o foco em eficiência, segundo o PROCEL 

INFO (2015), desde concepção na etapa de projeto, quando a obtenção dos melhores 

resultados é possível. A metodologia de avaliação da conformidade é descrita no 

Regulamento para Concessão do Selo Procel de Economia de Energia para Edificações, bem 

como nos Critérios Técnicos específicos e baseiam-se no (PROCEL INFO, 2015): 

RTQ-C 

 Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos. 

 Manual para aplicação. 

 

RTQ-R  

 Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em 

Edificações Residenciais.  

 Manual para aplicação.  

 

RAC - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações. 

 

Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados três sistemas: envoltória, 

iluminação e condicionamento de ar. Nas unidades habitacionais são avaliados: a envoltória e 

o sistema de aquecimento de água (PROCEL INFO, 2015). 

A inspeção de projeto pode ser feita segundo dois métodos – prescritivo e simulação 

termoenergética, enquanto a inspeção da edificação construída deve ser feita através da 

inspeção amostral in loco. O método prescritivo para inspeção de projeto contém equações e 

tabelas que limitam parâmetros da edificação de acordo com o nível de eficiência energética 

(ELETROBRAS/ PROCEL EDIFICA, INMETRO e CB3E/UFSC, 2013, p.7). 

Já o método de simulação baseia-se na simulação termoenergética de um modelo do edifício 

real (proposto em projeto) e modelos de referência elaborados com parâmetros baseados no 
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método prescritivo. A classificação é feita comparando-se os consumos anuais de energia 

elétrica obtidos nas simulações para cada modelo (ELETROBRAS/ PROCEL EDIFICA, 

INMETRO e CB3E/UFSC, 2013, p.7). 

A etiqueta Procel Edifica é emitida pela Eletrobras após a avaliação realizada por um 

Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) pelo Inmetro, com escopo de Eficiência Energética 

em Edificações - OIA-EEE. Ela é outorgada tanto na etapa de projeto e válida até a 

finalização da obra, quanto na etapa da edificação construída (PROCEL INFO, 2015). 

O Comitê Diretivo da certificação LEED aprovou em novembro de 2014 um ACP 

(Alternative Compliance Path) para comprovação do segundo pré-requisito de Energia e 

Atmosfera do LEED - EAp2, que trata do desempenho energético mínimo no sistema de 

classificação LEED BD & C de 2009. O novo ACP permite que projetos no Brasil utilizem o 

Selo Procel Edificações para demonstrar a conformidade com as exigências do pré-requisito 

do LEED 2009. 

O Plano Nacional de Eficiência Energética prevê que em 2030 todos os prédios residenciais 

brasileiros deverão ter uma etiqueta de eficiência energética, enquanto isso, os 

empreendimentos públicos devem se adequar até 2020 e os comerciais até 2025. 

No Brasil existem até o presente momento 103 empreendimentos certificados com a Etiqueta 

PROCEL EDIFICA, a lista está disponível para consulta na seção de anexos da presente 

dissertação com o título: TABELA DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE SERVIÇOS E 

PÚBLICOS. 
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2.4 A Certificação LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

DESIGN (sigla em inglês para Liderança em Energia e Design Ambiental) 

 

A Certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design (Liderança em 

Energia e Design Ambiental), desenvolvida pelo USGBC – United States Green Building 

Council - em 1998 é um sistema internacional de certificação e orientação ambiental dedicado 

especialmente a edificações de alto desempenho. 

A definição do USGBC para a Certificação LEED é: “a green building tool that addresses 

the entire building lifecycle recognizing best-in-class building strategies” – “É uma 

ferramenta de construção verde que contempla o ciclo de vida completo do edifício 

reconhecendo as melhores estratégias construtivas disponíveis”. 

O sistema de pontuação da certificação LEED para edifícios verdes se baseia nos referenciais 

técnicos que apresenta uma lista de desempenhos desejáveis para a certificação do projeto e 

da construção de edifícios comerciais, ou edifícios institucionais de todos os tamanhos, ambos 

públicos e privados. A intenção, conforme o USGBC apresenta, é promover a saúde, a 

durabilidade, a viabilidade econômica, e as boas práticas ambientais em projeto e construção 

de edifícios. 

A certificação LEED é, portanto, um selo, conforme exposto pelo USGBC em seus 

referenciais técnicos, que avalia e classifica os empreendimentos com base em pré-requisitos 

e créditos da certificação LEED 2009 e traça estratégias, em sete disciplinas: 

1. Site Sustentável (SS) - Visa mitigar o impacto no ecossistema durante a 

implantação da edificação e contempla estratégias para a redução do uso do 

carro e das ilhas de calor; 

2. Eficiência Hídrica (WE) - Incentiva inovações para o uso racional da água, 

com foco na redução do consumo e nas alternativas de tratamento e reuso; 

3. Energia e Atmosfera (EA) - Incentiva a eficiência energética nas edificações 

por meio de simulações energéticas, medições, comissionamento de sistemas, 

utilização de equipamentos e sistemas eficientes, produção de energia limpa, 

além de avaliar os impactos na atmosfera. Duas áreas inter-relacionadas devido 

ao foco na redução das emissões de carbono e na mitigação dos impactos na 

atmosfera;  
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4. Materiais e Recursos (MR) - Uso eficiente dos recursos, incentivando o uso de 

materiais de baixo impacto ambiental: reciclados, regionais, recicláveis, 

rapidamente renováveis ou de reuso. Além da gestão de resíduos pela redução 

na geração e o descarte consciente. 

5. Qualidade Ambiental Interna (IEQ) - Créditos e pré-requisitos relacionados à 

qualidade do ar interior e também a fatores como temperatura, umidade, 

refrigeração, calefação, iluminação natural, acesso às vistas externas e 

ventilação; 

6. Inovação em Projeto (ID) - Inovação em estratégias ambientais e busca de 

conhecimento sobre Green Buildings com desempenho exemplar. 

7. Prioridades Regionais (RP) - Trata das prioridades regionais para cada país, de 

acordo com as diferenças ambientais, sociais e econômicas existentes em cada 

local. 

 

Atualmente o GBC Brasil disponibiliza os seguintes tipos de Certificação LEED, 

desenvolvidas pelo USGBC - United States Green Building Council - no Brasil, que 

apresentam pré-requisitos e créditos diferentes em cada referencial: 

• LEED NC – Novas construções e grandes projetos de renovação 

• LEED ND – Desenvolvimento de bairro (localidades) 

• LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do edifício 

• LEED Retail NC e CI – Lojas de varejo 

• LEED Healthcare – Unidades de saúde 

• LEED EB_OM – Operação de manutenção de edifícios existentes 

• LEED Schools – Escolas 

• LEED CI – Projetos de interiores e edifícios comerciais 

• LEED HOMES – Casas 

 

O referencial técnico do USGBC para a obtenção da certificação na categoria Core and Shell, 

por exemplo, segue uma lista de créditos e pré-requisitos - checklist do projeto (tabela 2) - em 

sete disciplinas e se desdobra em outros temas para atendimento.  
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Tabela 2: Checklist do projeto LEED 2009 para a certificação em Core and Shell:    (continua) 

 

1. Site Sustentável (SS)  

Prevenção de poluição das atividades de construção 

Seleção do terreno  

Desenvolvimento da densidade e conectividade com a comunidade 

Recuperação de área contaminada 

Transporte alternativo: acesso ao transporte público  

Transporte alternativo: bicicletário e vestiários  

Transporte alternativo: veículos de baixa emissão e combustíveis eficientes 

Transporte alternativo: capacidade de estacionamento  

Desenvolvimento do terreno: proteção ou recuperação ambiental 

Desenvolvimento do terreno: maximização dos espaços abertos  

Projeto de água de tempestade: controle da quantidade  

Projeto de água de tempestade: controle da qualidade  

Efeitos das ilhas de calor: não cobertura  

Efeitos das ilhas de calor: cobertura  

Redução da poluição luminosa  

Guia da construção e instruções de projeto para o usuário 

 

2. Eficiência Hídrica (WE)  

Redução da água de consumo  

Eficiência hídrica no paisagismo  

Tecnologias inovadoras no controle de perdas de água 

Redução do uso de água  

 

3. Energia e Atmosfera (EA)  

Comissionamento básico e sistemas de energia do edifício 

Desempenho energético mínimo  

Gestão dos gases refrigerantes 

Otimização da performance energética  

Energia renovável no site  

Comissionamento avançado  

Gestão avançada dos gases refrigerantes 

Medição e verificação: construção de base 

Medição e verificação: medição setorizada 

Energia verde  

 

4. Materiais e Recursos (MR)  

Coleta e armazenamento de recicláveis 

Reuso da edificação: manutenção das paredes existentes, pisos, e telhados 

Gestão de resíduos da construção 

Material de reuso 

Conteúdo reciclado 

Materiais regionais 

Madeira certificada  
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Tabela 2: Checklist do projeto LEED 2009 para a certificação em Core and Shell: (conclusão) 

 

5. Qualidade Ambiental Interna (IEQ)  

Qualidade mínima do ar interno 

Controle ambiental da fumaça de cigarro  

Monitoramento do ar externo 

Aumento da ventilação 

Plano de gestão da qualidade do ar interno: durante a construção 

Materiais de baixa emissão: adesivos e selantes 

Materiais de baixa emissão: pintura e revestimentos  

Materiais de baixa emissão: sistema de pisos  

Materiais de baixa emissão: compostos de madeiras e produtos de fibras naturais 

Controle interno das fontes de químicos e poluentes 

Controle dos sistemas: conforto térmico 

Conforto térmico: projeto  

Luz do dia e acesso às vistas: luz do dia  

Luz do dia e acesso às vistas: acesso às vistas 

 

6. Inovação em Projeto (ID)  

Inovação em Projeto 

Profissional LEED® Acreditado  

 

7. Prioridades Regionais (RP)  

Prioridades Regionais 

 

Fonte: USGBC - Referencial LEED 2009 for Core and Shell Development Rating System USGBC de novembro 

de 2008, com atualização em agosto de 2011 pelo USGBC - United States Green Building Council (Conselho de 

Construção Sustentável dos Estados Unidos). 

 

A certificação também apresenta diferentes níveis de sustentabilidade que graduam o 

empreendimento de acordo com o seu desempenho em uma escala de pontuação LEED dentro 

dos referenciais e seus 110 pontos distribuídos além dos requisitos mínimos e pré-requisitos. 

Sendo os níveis classificados como: Certificado, Prata, Ouro ou Platina - Certified, Silver, 

Gold e Platinum.  

 

 Certificado 40 – 49 pontos 

 Prata 50 – 59 pontos 

 Ouro 60 – 79 pontos 

 Platina 80 acima de 80 pontos 

 

 

 

 

 



67 
 

Gráfico 1: Níveis de classificação da certificação LEED 

 
 

Fonte: USGBC, [2015?]  

Nota: http://www.usgbc.org/leed.  

 

A certificação de sustentabilidade construtiva LEED foi desenvolvida, segundo o USGBC, 

com o objetivo de produzir um sistema de certificação que contemplasse o ciclo de vida de 

diferentes escopos de trabalho: construções novas, grandes reformas, núcleos e vedações 

externas, edificações pré-existentes, além das diferentes tipologias de edificação: interiores de 

escritórios, escolas, lojas varejistas, equipamentos de saúde, residencial e loteamentos – ao 

longo das fases de projeto, construção, operação e manutenção. 

Roméro e Reis (2012) explicam que a partir da década de 1990, começaram a surgir em 

breves intervalos tempo, ao redor do mundo, várias certificações de sustentabilidade 

construtiva, dentre elas a certificação LEED. De acordo com os autores, todas refletiam de 

certa forma a cultura e as especificidades climáticas dos países de origem. “O LEED, sistema 

norte-americano, espalhou-se muito rapidamente para além-fronteiras”. Entretanto, os autores 

criticam a exportação da certificação sem que haja uma adaptação às variáveis de cada país, 

ou região. 

A ampla disseminação do método LEEDTM, modelo de certificação que contempla uma série 

de requisitos e indicadores, principalmente nos EUA e no Canadá, é justificada, não apenas 

por se tratar de um documento consensual, com aprovação da indústria da construção, ou pelo 

apoio recebido oriundo das associações e fabricantes de materiais e produtos como afirma 

Silva et al (2003) apud Vieira e Barros Filho (2009). Segundo os autores o LEEDTM é, “acima 

de tudo, um método de estrutura simples, de fácil entendimento e adequação, que faz uso de 

http://www.usgbc.org/leed
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checklists para verificação dos requisitos”. A disseminação deu-se pela percepção de valor do 

público de interesse. 

A simplicidade da certificação LEED, de acordo com Vieira e Barros Filho (2009), é o motivo 

das críticas feitas ao método, uma vez que “ele não utiliza a ponderação explícita dos pontos 

em suas avaliações, refletindo dessa maneira apenas o desempenho geral do edifício”. Apesar 

disso, os autores defendem o sistema pelo fato do mesmo se basear em recomendações e 

normas de organismos de credibilidade reconhecida, tais como: a American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers – ASHRAE, a American Society for 

Testing and Materials – ASTM, a U.S. Environmental Protection Agency – EPA e o U.S. 

Department of Energy – DOE (VIEIRA, BARROS FILHO, 2009, p.10). O método, portanto 

apoiou-se em organismos técnicos de grande valor percebido, ou notoriedade.  

Segundo Valente (2016) em artigo para a Folha de São Paulo, o desempenho da edificação 

com certificação de sustentabilidade construtiva pode apresentar problemas pelo fato de que 

geralmente não existe acompanhamento sobre o que acontece com o empreendimento após a 

sua entrega. Em entrevista com Wagner Oliveira, 37 anos, gerente de uso e operação do CTE 

(Centro de Tecnologia de Edificações) o mesmo afirma que "não há auditoria presencial do 

funcionamento da edificação depois da entrega no caso da certificação de edificações novas", 

e continua explicando tratar-se da visão americana de que, “se um projeto foi assinado, na 

prática nada acontecerá de diferente em relação ao que foi planejado". 

Importante ressaltar, entretanto, que o mau uso do método não deve invalidar o método. 

Atividades de operação e manutenção de excelência são necessárias em qualquer 

empreendimento, com alta ou baixa complexidade, certificados ou não. A certificação 

delimita bem o escopo de responsabilidade monitorando as etapas de projeto e construção 

como sustentáveis. Caso necessite de chancela de operação sustentável, a certificação LEED 

criou o LEED EB_OM que certifica o processo de operação e manutenção sustentáveis de 

edifícios existentes.  
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2.5  A Certificação AQUA-HQE 

 

A Certificação AQUA ou Alta Qualidade Ambiental, de acordo com a FUNDAÇÃO 

VANZOLINI (2007) – é uma ferramenta de certificação de sustentabilidade para a construção 

civil baseada em avaliação de critérios de desempenho abrangentes e relevantes, que pretende 

demonstrar por meio de auditorias e avaliações presenciais e independentes, a Alta Qualidade 

Ambiental do Empreendimento dentro de um processo de gestão do empreendimento.  

O primeiro sistema brasileiro de certificação ambiental de edifícios para o setor da construção 

civil foi criado em 2007, trata-se do Referencial Técnico de Certificação: edifícios do setor de 

serviços, sistema Alta Qualidade Ambiental (AQUA), da Fundação Vanzolini (AULICINO, 

2008). 

De acordo com Aulicino (2008), o processo de certificação AQUA teve como objetivo a 

criação de metodologia que pudesse limitar os impactos da construção de um edifício novo ou 

da reabilitação de algum edifício existente, tanto sobre o meio ambiente externo como o 

interno para os usuários, principalmente quanto aos quesitos de conforto e saúde e também no 

meio em que se insere o empreendimento.  

O Referencial Técnico - Processo AQUA é a adaptação realizada por técnicos da Fundação 

Vanzolini e por professores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para o Brasil 

da “NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE (Haute Qualité Environnmentale, ou Alta 

Qualidade Ambiental)”, da França, fundado pela Association pour la Haute Qualité 

Environnmentale e contém os requisitos para o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) 

e os critérios de desempenho nas categorias da Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), que 

que tratam da avaliação do desempenho e das estratégias de gestão da edificação. 

A pesquisa da Fundação Vanzolini no mundo sobre as melhores práticas de construção 

sustentável disponível e que fossem as mais adequadas à realidade brasileira, culminou na 

seleção do sistema francês Démarche HQE. Na sequência a atividade necessária foi a 

adequação deste conteúdo às Normas Brasileiras. Este processo permanece até o presente 

momento com a criação de referenciais adaptados a diversas tipologias e no lançamento de 

revisões desses referenciais mediante experiências de implantação das certificações.  
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Figura 14: A origem do Processo AQUA 

 

Fonte: Slide institucional da Fundação Vanzolini, 12 de maio de 2011. 

 

Para a certificação, o documento Referencial Técnico de Certificação: Edifícios do setor de 

serviços – Processo AQUA Escritórios - Edifícios Escolares, de Outubro 2007, na Versão 0 

da Fundação Vanzolini apresenta estratégias para a obtenção da certificação estruturadas em 

duas partes, que avaliam o empreendimento de maneira complementar:  

A) O Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE):  

 

A primeira estratégia para a obtenção da certificação compreende o Sistema de Gestão do 

Empreendimento (SGE) que trata da gestão a ser estabelecida pelo empreendedor para 

assegurar a qualidade ambiental final de sua construção. O referencial do SGE organiza-se em 

quatro estruturas:  

• Comprometimento do empreendedor, onde consta a descrição dos 

elementos de análise solicitados para a definição do perfil ambiental do 

empreendimento e as exigências para o atendimento ao comprometimento;  

• Implementação e funcionamento, onde constam as exigências em termos de 

organização;  

• Gestão do empreendimento, que contém as exigências de monitoramento e 

análises críticas dos processos, de avaliação da Qualidade Ambiental do 

Edifício (QAE) e de correções e ações corretivas;  
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• Aprendizagem, que contém as exigências em termos de aprendizagem da 

experiência e de balanço do empreendimento. 

Os requisitos do SGE exigem o comprometimento com o perfil da QAE objetivado pelo 

empreendedor e o acompanhamento, a análise e a avaliação da QAE ao longo do 

empreendimento. Os critérios de desempenho da QAE abordam a eco-construção, a eco-

gestão e a criação de condições de conforto e saúde para o usuário. 

O Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) permite definir a qualidade ambiental visada 

para o edifício e organiza metodologicamente o empreendimento para atingi-la.  

B) A Qualidade Ambiental do Edifício (QAE): 

 

A segunda estratégia para a obtenção da certificação é a elaboração da Qualidade Ambiental 

do Edifício (QAE), que avalia o desempenho do empreendimento de acordo com suas 

características técnicas e arquitetônicas. Para avaliação, o referencial é estruturado em 14 

categorias consideradas conjuntos de preocupações, que se reúne em quatro famílias (eco-

construção, eco-gestão, conforto e saúde) representando os desafios ambientais de um 

empreendimento novo ou reabilitado. Estas 14 categorias são desmembradas em 

subcategorias, que compreendem as principais preocupações associadas a cada desafio 

ambiental, e depois em preocupações complementares.  

 

Figura 15: Esquema de organização das categorias do método AQUA 

 

 
Fonte: slide institucional da Fundação Vanzolini, 12 de maio de 2011. 
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Tabela 3: 14 Categorias AQUA-HQE referentes à QAE do edifício 

Eco-construção 

Categoria n°1: Relação do edifício com o seu entorno  

Categoria n°2: Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos 

Categoria n°3: Canteiro de obras com baixo impacto ambiental  

Gestão 

Categoria n°4: Gestão da energia  

Categoria n°5: Gestão da água  

Categoria n°6: Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício  

Categoria n°7: Manutenção - permanência do desempenho ambiental  

Conforto 

Categoria n°8: Conforto higrotérmico  

Categoria n°9: Conforto acústico  

Categoria n°10: Conforto visual  

Categoria n°11: Conforto olfativo  

Saúde 

Categoria n°12: Qualidade sanitária dos ambientes  

Categoria n°13: Qualidade sanitária do ar  

Categoria n°14: Qualidade sanitária da água 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI.  Referencial Técnico de Certificação Edifícios do Setor de Serviços – 

Processo AQUA - Démarche HQE - Escritórios e edifícios escolares. Versão 0, 2007.  

 

O desempenho associado a cada uma das 14 categorias do AQUA-HQE pode ser classificado, 

conforme explica a Fundação Vanzolini (2015), em três níveis: no nível Base, Boas Práticas 

ou Melhores Práticas, cabendo ao empreendedor a definição das categorias e seu nível de 

atendimento: classificação máxima, intermediária ou mínima, dependendo do contexto e de 

sua estratégia de sustentabilidade. 

Para um empreendimento ser certificado AQUA-HQE, o empreendedor deve ter um perfil 

mínimo de desempenho com três categorias atendidas no nível Melhores Práticas, quatro 

categorias atendidas no nível Boas Práticas e sete categorias atendidas no nível Base. 

 

Figura 16: Perfil mínimo de desempenho para a certificação AQUA-HQE 

  3 Categorias 
           Melhores Práticas       4 Categorias 

       Boas Práticas               7 Categorias 

Base                             
Base (B): Prática corrente ou regulamentar. Originalmente chamado Bom ou (B). 

Boas Práticas (BP): Boas Práticas. Originalmente chamado Superior ou (S). 

Melhores Práticas (MP): Desempenho calibrado conforme o desempenho máximo constatado recentemente nas 

operações de Alta Qualidade Ambiental. Originalmente chamado Excelente ou (E). 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em FUNDAÇÃO VANZONINI, 2015.  

Nota: http://vanzolini.org.br/conteudo-aqua.asp?cod_site=104&id_conteudo=1160. 
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• Base (B): nível que corresponde ao desempenho mínimo aceitável para um 

empreendimento de Alta Qualidade Ambiental. Isso pode corresponder à 

regulamentação se esta é suficientemente exigente quanto aos desempenhos 

de um empreendimento, ou, na ausência desta, à prática corrente;  

• Boas Práticas (BP): nível que corresponde às boas práticas;  

• Melhores Práticas (MP): nível calibrado em função dos desempenhos 

máximos constatados em empreendimentos de Alta Qualidade Ambiental, 

mas se assegurando que estes possam ser atingíveis. 

 

Este perfil de QAE é próprio a cada contexto, assim como, a cada empreendimento, e sua 

pertinência deve ser justificada a partir dos (as) (cf §1.1 do referencial do SGE):  

• Desafios da QAE do empreendedor;  

• Características funcionais do empreendimento;  

• Características positivas e das restrições do local do empreendimento;  

• Exigências legais e regulamentares;  

• Necessidades e expectativas das partes interessadas;  

• Avaliação dos custos.  

 

O empreendimento é avaliado em três momentos no processo de certificação AQUA-HQE: 

 Programa: Fase de pré-projeto ou programa de necessidades. Fase de elaboração 

do programa de necessidades, documento destinado aos projetistas para a 

concepção arquitetônica e técnica de um empreendimento.  

 Concepção: Fase de projetos, quando os projetistas trabalham com base nas 

informações do programa, e elaboram a concepção arquitetônica e técnica de um 

empreendimento.  

 Realização: Fase de construção ou realização do empreendimento. 

 

As evidências da gestão e do desempenho do empreendimento certificável são submetidas à 

auditoria da Fundação Vanzolini ao final de cada uma das fases. 

A Certificação AQUA-HQE é concedida pela Fundação Vanzolini, que faz três auditorias 

presenciais ao longo do desenvolvimento do empreendimento, a fim de verificar se todos os 

critérios de sustentabilidade foram atendidos. 
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Figura 17: O processo de certificação AQUA-HQE e as três fases de auditoria 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, [2015?]. 

Nota: http://vanzolini.org.br/conteudo-aqua.asp?cod_site=104&id_conteudo=1160. 

 

 

 Fase Pré-Projeto: após a elaboração do pré-projeto, é realizada a definição do perfil de 

desempenho desejado nas 14 categorias, é estabelecido também o Sistema de Gestão 

do Empreendimento e é realizada a avaliação das 14 categorias de desempenho pelo 

empreendedor. A aprovação desta fase dá-se mediante auditoria da Fundação 

Vanzolini. 

 Fase Projeto: ocorre após a elaboração dos projetos de modo a atender aos critérios 

correspondentes ao perfil de desempenho programado e à avaliação das 14 categorias 

de desempenho pelo empreendedor. A aprovação desta fase dá-se mediante auditoria 

da Fundação Vanzolini. 

 Fase Execução: ocorre após a entrega da obra, realizada de modo a atender aos 

critérios correspondentes ao perfil de desempenho projetado e à avaliação das 14 

categorias de desempenho pelo empreendedor. A aprovação desta fase dá-se mediante 

auditoria da Fundação Vanzolini. 
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Figura 18: Fluxograma das fases de pré-projeto, projeto e execução 

 

 
 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, [2015?].  

Nota: http://vanzolini.org.br/conteudo-aqua.asp?cod_site=104&id_conteudo=1160. 
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Os empreendimentos certificados diferem entre si, pois as prioridades assumidas (critérios e 

classificações) para cada um são diferentes, cada um tendo o seu próprio “perfil de qualidade 

ambiental”.    

Figura 19: O modelo de certificado AQUA (frente) 

 
Fonte: Slide da apresentação institucional da Fundação Vanzolini, 12 de maio de 2011. 

 

Figura 20: O modelo de certificado AQUA (verso) 

 
Fonte: Slide de apresentação institucional da Fundação Vanzolini, 12 de maio de 2011. 
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É necessário identificar e definir quais as prioridades em obras brasileiras a nível 

local e regional para a criação de parâmetros, indicadores e orientações de 

sustentabilidade para o método elaborado seja avaliado corretamente o que é ou não 

sustentável para cada contexto analisado (OLIVEIRA, SILVEIRA, QUELHAS, e 

LAMEIRA, 2011). 

 

 

O Processo AQUA pode ser aplicado a diferentes programas arquitetônicos, por meio de seus 

referenciais técnicos adaptados para: 

 Escritórios; 

 Edifícios escolares; 

 Hotéis, lazer e cultura; 

 Edifícios habitacionais;  

 Comércio; 

 Reformas; 

 Operação e uso; 

 Arenas e complexos esportivos multiusos;  

 Bairros; 

 Logística e indústria. 

 

A obtenção do desempenho ambiental de uma construção envolve tanto uma 

vertente de gestão ambiental como uma de natureza arquitetônica e técnica. Um dos 

métodos mais confiáveis para tanto é se apoiar numa organização eficaz e rigorosa 

do empreendimento. Esta é a razão pela qual o referencial técnico de certificação 

estrutura-se em dois instrumentos permitindo avaliar os desempenhos alcançados 

com relação aos dois elementos que estruturam esta certificação: ƒ no referencial do 

Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), para avaliar o sistema de gestão 

ambiental implementado pelo empreendedor e no referencial da Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE), para avaliar o desempenho arquitetônico e técnico da 

construção. A implementação do Sistema de Gestão do Empreendimento permite 

definir a Qualidade Ambiental visada para o edifício e organizar o empreendimento 

para atingi-la, ao mesmo tempo em que permite controlar o conjunto dos processos 

operacionais relacionados às fases de programa, concepção e realização da 

construção (FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2007, p: 8). 
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2.6 A engenharia de valor e as discussões de sustentabilidade corporativa 

 

 

A reflexão para a problematização colocada na presente pesquisa tem início na determinação 

do que é valor, de como o valor é percebido, ou que estratégias são necessárias para a geração 

ou criação do que os stakeholders (partes interessadas) de uma organização entendem como 

valor. E ainda, como as discussões de sustentabilidade corporativa podem estar atreladas ao 

conceito de geração de valor. 

 

O conceito de geração de valor 

Valor imobiliário, objeto de estudo específico da presente dissertação, refere-se 

principalmente ao valor de mercado, sendo, portanto, definido financeiramente. No entanto, o 

conceito de valor pode ser compreendido de muitas maneiras diferentes. De acordo com 

Freige e Wallbaum (2013) “ele pode ser categorizado como valor de mercado, valor social, o 

valor de uso, valor cultural, etc. A percepção de valor pode ser muito pessoal e difere de ator 

para ator” (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 177). 

De acordo com Alter (2010) apud Freige e Wallbaum (2013), o valor pode ser descrito como: 

“o princípio, o padrão ou a qualidade considerada de valor ou desejável". Já Menger
21

 (2007) 

apud Freige e Wallbaum (2013), define o valor de produto na seguinte declaração: "o valor 

dos bens surge de sua relação com as nossas necessidades, e não é inerente aos próprios 

produtos. Com mudanças nesta relação, valor surge e desaparece” (FREIGE; WALLBAUM, 

2013, p. 177). 

Em relação à avaliação do imóvel, uma forma de quantificar o valor em termos financeiros é a 

observação do valor de mercado. O valor de mercado é definido, de acordo com IVSC
22

 

(2003) apud Freige e Wallbaum (2013), como “valor estimado para o qual uma propriedade 

deve trocar na data da avaliação entre um comprador e um vendedor interessados em uma 

transação” (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 177). 

O valor exato do mercado é determinado no momento da operação. Contudo, existem outros 

métodos para estimar os valores de mercado segundo Freige e Wallbaum (2013). Uma 

maneira de calcular essas estimativas é estabelecer a probabilidade de renda ou taxa de 

                                                           
21 MENGER, C. Principles of economics. Auburn, U.S. 2007. 
22 IVSC - International Valuation Standards. The International Valuation Standards Committee. London, 

2003. 
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capitalização, expressa como a relação do lucro líquido do empreendimento em relação ao seu 

preço de compra. “Esta abordagem é muitas vezes usada para estimar o valor comercial e de 

investimento” (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 177). 

Outro método de cálculo de valor adequado às novas construções é a análise de custo. Neste 

método o valor do empreendimento pode ser estimado pela soma do valor da terra mais os 

custos de construção (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 178). 

Freige e Wallbaum (2013) apresentam ainda a abordagem de verificação de valor pela 

comparação das vendas. “A comparação das vendas baseia-se no princípio da substituição. Os 

custos de mercado são determinados baseados nas informações de mercado de 

empreendimentos comparáveis ao objeto de investimento” (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 

178). 

O avaliador pode recorrer a diversos métodos de categoria de valor para selecionar o 

empreendimento, a figura abaixo é um exemplo de metodologia de hierarquização de valor. 

Tabela 4: Categoria de valor dos edifícios 

                       ATORES 

                                                                                                         Investidor Privado    Investidor Institucional                 

Valor Físico 

(energia e recursos incorporados) 

  

Valor de Mercado   

Valor de Uso  

(valor para o indivíduo) 

  

Valor Social 

(interação, inclusão, prosperidade e saúde) 

  

Valor Cultural 

(tradição, arte, estilo de vida) 

  

Valor Emocional 

(sentimentos, experiências positivas, bem-estar) 

  

Imagem / Valor Representado 

(status social, reputação, prestígio) 

  

Valor Ambiental 

(biodiversidade, valor do ecossistema) 

  

Legenda:              Importância Primária                  Importância Secundária               Somente Importância Parcial 

Fonte: Adaptado de Lorenz (2010) por Freige e Wallbaum (2013, p. 178). LORENZ, D. Sustainability and 

property value: a brief international overview. RICS Climate Change Series: Getting all the Green Ducks in a 

row - Energy performance, Value and Green Homes, London, 29 March 2010.  
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A legenda da tabela 4 determina o grau de importância do edifício em: primária, secundária, 

ou parcial para a tomada de decisão dos atores do setor privado ou institucional, nas 

categorias: valor físico, valor de mercado, valor de uso, valor social, valor cultural, valor 

emocional, valor de imagem e representação, e valor ambiental. 

Em contraste com o valor de mercado outras categorias não podem ser calculadas e 

quantificadas facilmente. Entretanto, os autores afirmam que isto não significa que elas sejam 

menos importantes. Lorenz
23

 (2010) apud Freige e Wallbaum (2013) explica que investidores 

do mercado imobiliário possuem diferenças em termos de preferência de valores. De acordo 

com o autor, investidores institucionais focam principalmente “nos valores de mercado e nos 

valores de uso, assim como na imagem de valor (social status, prestígio, identidade). 

Investidores privados, por outro lado, focam principalmente no valor de uso e consideram 

valor emocional, valor de imagem, valor social e valor de mercado” (FREIGE, 

WALLBAUM, 2013, p. 178). 

O tipo de valor criado pela construção depende de diferentes pontos de vista: os stakeholders 

da construção ou o mercado imobiliário possuem interesses variáveis e diferentes preferências 

de valor, de acordo com os contextos econômico, social e cultural. Estudos recentes apesar 

dos limites apontam para o efeito positivo na geração de valor em empreendimentos com 

desempenho ambiental superior (FREIGE, WALLBAUM, 2013, p. 178). 

Rogers (2011) defende que é importante que o empresário tenha uma percepção mais ampla 

do conceito de criação de valor. E que aquele que constrói apenas em busca de retorno 

financeiro, sem qualquer compromisso com o meio ambiente urbano, ou com a qualidade de 

vida de seus cidadãos, ou aquele profissional que projeta uma via de tráfego intenso pelo meio 

da cidade, sem qualquer preocupação com questões sociais ou ambientais mais abrangentes, 

ambos estão fazendo um mau uso da tecnologia. Rogers explica ainda que o pensamento 

criativo e a tecnologia devem ser utilizados pelo cidadão para beneficiar o próprio cidadão, 

“de forma a assegurar direitos humanos universais e garantir abrigo, água, comida, saúde, 

educação, esperança e liberdade para todos, a fim de garantir o futuro da humanidade neste 

pequeno planeta de recursos frágeis e finitos” (ROGERS, 2011, p.23). 

Nicholas Georgescu-Roegen foi bem mais longe ao afirmar que, no longo 

prazo, a economia será necessariamente absorvida pela ecologia. Nos 

                                                           
23 LORENZ, D. Sustainability and property value: a brief international overview. RICS Climate Change 

Series: Getting all the Green Ducks in a row - Energy performance, Value and Green Homes, London, 29 March 

2010. 
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modelos econômicos convencionais, os fatores que devem ser maximizados 

são utilidades individuais e não as necessidades de um sistema biótico. 

Consequentemente, as políticas econômicas ficaram cegas para quaisquer 

condicionantes de ordem ecológica. Por isso mesmo, é uma volta à metáfora 

biológica – diz Geoffrey M. Hodgson (1993, p.267) em Economics and 

Evolution; Bringing feedback into economics – que pode ajudar a construir 

uma ciência econômica alternativa (VEIGA, 2010: 50-51). 

O comércio justo, o respeito aos fornecedores, aos parceiros, aos funcionários, aos clientes, à 

sociedade e ao meio ambiente tende a criar uma atmosfera de confiança que é o pressuposto 

para o estabelecimento de relações saudáveis em um ambiente próspero e produtivo, e, 

portanto, compreendem o arcabouço da ética corporativa, e da desejada geração de valor.  

O anunciante que explora as fraquezas comuns da humanidade, o fabricante 

que só procura satisfazer apetites básicos, o professor que exercita nos alunos 

respostas estereotipadas, cada um deles a seu modo, mata a alma. Isto é, cada 

um, ao super estimular as características coletivas, sufoca as características 

individuais. Até certo ponto o indivíduo deve ser sacrificado à massa, pois do 

contrário não pode haver sociedade e o homem morre de solidão. Mas todas 

as pessoas deveriam perguntar a si mesmas de que maneira deveriam ser 

contrabalançados, na personalidade humana, os fatores coletivos e os 

individuais. Por não serem quase nunca desafiados, os que promovem a 

uniformidade tem gradual e irreversivelmente prevalecido e eliminado da 

vida moderna toda tradição de individualidade (FATHY, 1982, p.42). 

Hart e Milstein (2003) entendem que as empresas em ambiente competitivo e complexo são 

desafiadas a atuar com transparência e responsabilidade, a criar valor reduzindo o nível de 

consumo de matéria-prima, minimizando as perdas das operações correntes, com isso, 

atuando na mitigação dos impactos ambientais e no combate à poluição, reduzindo as pegadas 

do homem sobre o planeta. Ao mesmo tempo, os autores apontam a necessidade das empresas 

em reorientar seus portfólios de competências em direção a tecnologias e habilidades mais 

sustentáveis como a tecnologia limpa, além da atuação no desenvolvimento de soluções 

economicamente interessantes para os problemas sociais e ambientais do futuro, estas seriam 

o conjunto da visão de sustentabilidade que engloba também o conceito de engenharia de 

valor (HART, MILSTEIN, 2003, p.75). 

 

A engenharia de valor 

O processo de Engenharia de Valor apresenta sinergia com as discussões de sustentabilidade, 

a possibilidade de identificar oportunidades para eliminar custos desnecessários, garantindo 

simultaneamente a qualidade, a confiabilidade, o desempenho e outros fatores críticos que 

atendem ou superam as expectativas dos clientes. As melhorias são o resultado de 
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recomendações feitas por equipes multidisciplinares de todas as partes interessadas (AL-

YOUSEFI, 2008, p. 2). 

O principal objetivo da Engenharia de Valor (EV), segundo Dell' Isola
24

 (1997) ibidem Al – 

Yami e Price (2005), é aumentar o valor por meio da redução do tempo de produção, pela 

melhoria da qualidade e confiabilidade, e pela maior facilidade de manutenção e desempenho. 

Além disso, os autores explicam que “a EV também pode modificar o comportamento 

humano, suas atitudes, criatividade e trabalho em equipe, e expandir o uso de recursos 

financeiros, humanos e materiais, eliminando custos desnecessários ou excessivos sem 

sacrificar a qualidade e o desempenho” (AL – YAMI, PRICE, 2005, p. 377). 

O conceito de análise de valor foi concebido pelo Sr. Lawrence D. Miles durante os 

anos 1940. Ele trabalhou para a General Electric, a maior empresa de defesa, que 

enfrentou a escassez de materiais estratégicos necessários para produzir seus 

produtos durante a Segunda Guerra Mundial. Miles percebeu que o valor e as 

melhorias relacionadas com a inovação poderiam ser sistematicamente 

"administrados", e que então a General Electric poderia ter uma vantagem 

competitiva no mercado. Com essa ambição em mente, Miles aceitou o desafio e 

concebeu o conceito de análise de funções, e integrou-a em um processo inovador 

que se tornou conhecido como Análise de Valor. Miles havia entendido que os 

produtos são comprados pelo que eles podem fazer. E que estes produtos podem ou 

não trabalhar ou fornecer qualidades estéticas agradáveis (SAVE Internacional
25

, 

2006 ibidem AL-YOUSEFI, 2008, p.2-3). 

 

 

Zimmermann
26

 (1982) ibidem Al-Yami e Price (2005) afirmou que o objetivo do estudo de 

EV é perceber o verdadeiro valor para o proprietário. De acordo com o autor "o valor pode vir 

na forma da remoção dos custos desnecessários do projeto, ou no fornecimento de um produto 

mais viável que reduza os custos de propriedade e operação das instalações. Valor é 

considerado o valor para o dinheiro que é recebido em troca de um projeto ou serviço” (AL – 

YAMI, PRICE, 2005, p. 377). Este último conceito é considerado também pelos autores 

Freige e Wallbaum (2013). 

...Na análise econômica contemporânea, a ênfase passou, em grande medida, de ver 

a acumulação de capital primordialmente em termos físicos a vê-la como um 

processo no qual a qualidade produtiva dos seres humanos tem uma participação 

integral. Por exemplo, por meio de educação, aprendizado e especialização, as 

pessoas podem tornar-se muito mais produtivas ao longo do tempo, e isso contribui 

enormemente para o processo de expansão econômica (SEN, 2000, p. 331). 

                                                           
24 DELL'ISOLA, A.J. Value engineering: practical applications ...for design, construction, maintenance & 

operations. Kingston, Mass: R. S. Means Company. 1997. 
25 SAVE INTERNATIONAL. Value methodology standard. 2005. 
26 ZIMMERMAN, L.W. Value engineering: a practical approach for owners, designers and contractors. New 

York; London: Van Nostrand Reinhold. 1982. 
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A aquisição de novas habilidades mais colaborativas nas empresas direcionadas aos desafios 

da sustentabilidade, segundo Hart e Milstein (2003), contribui para acelerar a inovação e o 

reposicionamento por meio de tecnologias limpas, e estas não se referem a melhorias 

incrementais associadas ao combate à poluição, mas sim a inovações que ultrapassam as 

rotinas e o conhecimento comum. Os autores defendem que “as competências sustentáveis 

que se originam da busca por tecnologias limpas são centrais nos esforços da empresa para 

reposicionar seu conjunto de habilidades internas para o desenvolvimento e a exploração de 

mercados futuros”. A inovação e as transformações tecnológicas são, segundo os autores, a 

chave para a busca do desenvolvimento sustentável (HART, MILSTEIN, 2003, p.72). 

... Estudos mostram que essa preocupação é maior entre a geração mais jovem, o que 

é um sinal promissor de um futuro mais brilhante. Em alguns países, os 

consumidores já estão pagando mais por produtos ambientalmente seguros 

(incluindo imóveis) e alguns empresários experientes usam etiquetas verdes para 

diferenciar seus produtos. Hoje, as questões ambientais estão muito presentes nos 

meios de comunicação (em contraste com a sua presença marginal e meramente 

testemunhal no início de 1990). A pressão sobre os líderes políticos está 

aumentando; ecologia significa votos. Partidos Verdes já tem uma presença em 

muitos lugares, ameaçando estruturas políticas convencionais... (RUANO, 1999, 

p.24). 

 

Ainda de acordo com Hart e Milstein (2003, p.74), “uma mentalidade corporativa e padrões 

de processos arraigados impedem a criação de estruturas que possam catalisar a inovação”. Os 

autores defendem que empresas que investem em soluções de tecnologia limpa tendem a 

buscar abordagens mais inovadoras para os desafios de longo prazo e criar ambientes 

organizacionais que apoiam o processo de inovação. Segundo eles o futuro crescimento 

econômico será conduzido por empresas que forem capazes de desenvolver tecnologias 

revolucionárias endereçadas às necessidades da sociedade (HART, MILSTEIN, 2003, p.74). 

Nas últimas duas décadas, tem havido uma crescente conscientização sobre a importância de 

ambos os temas: Engenharia de Valor (EV) (3) e Desenvolvimento Sustentável (DS) dentro da 

indústria de construção. Os dois assuntos de acordo com Al-Yousefi (2008) desempenham um 

papel crucial na qualidade, confiabilidade e durabilidade do empreendimento, assim como, 

melhoram o desempenho ao longo de sua vida útil. A Engenharia de Valor e o 

Desenvolvimento Sustentável também ajudam a: “melhorar os resultados relacionados ao 

serviço dentro das restrições orçamentais: conseguir uma utilização mais eficiente dos 

recursos; e realizar uma melhor combinação de Custo do Ciclo de Vida (CCV) e qualidade 

para satisfazer as necessidades dos usuários” (AL-YOUSEFI, 2008, p.1). 
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Na perspectiva científica do edifício, o termo desempenho, de acordo com Kesik (2015) pode 

ser definido como: “o nível de serviço prestado por um material de construção, componente 

ou sistema, em relação à qualidade necessária, pretendida, ou esperada”. Segundo o autor, o 

conceito de desempenho ligado à sustentabilidade tem muitas dimensões que vão desde 

materiais constituintes do sistema de construção, até os parâmetros físicos, sociais, ambientais 

e econômicos do empreendimento (KESIK, 2015, p.3). 

Gestão de Valor ou Value Management (VM) tem a capacidade de assistir a 

absorção da sustentabilidade nos estágios de conceito e design do processo de 

projeto. O ambiente de trabalho do VM possui a tendência de motivar a equipe para 

o trabalho conjunto de forma a atingir as necessidades da sustentabilidade mesmo 

com restrição de recursos disponíveis. Como técnica pretende aumentar a geração de 

valor do projeto, como esperado pelas práticas de VM a respeitar por seu crescente 

interesse a sustentabilidade relacionada a questões antes que decisões cruciais de 

projeto sejam tomadas. Estas questões de sustentabilidade aparecem regularmente 

nos estudos de VM como um critério ou um componente do diagrama FAST ou da 

Árvore de Valor. Entretanto, em estudos, foi revelado que as considerações de 

sustentabilidade em um estudo de VM diferem de outro devido à dependência do 

interesse e comprometimento dos clientes, do conhecimento dos participantes de 

VM e das restrições da equipe. As capacidades intrínsecas do VM em assistir à 

incorporação dos aspectos de sustentabilidade nas construções não tem sido 

plenamente realizado e otimizado. A fim de reduzir esta variação e promover uma 

ampla integração, o elemento de sustentabilidade, pensamentos e ações necessitam 

ser absorvidos sistematicamente dentro do processo de VM (ABIDIN; PASQUIRE, 

2007, p. 275-276). 

 

Como a construção sustentável se propõe a agregar valor adicional aos projetos, a engenharia 

de valor ou VE (Value Engineering), de acordo com Adis
27

 e Talbot (2001) apud Al-Yami e 

Price (2005), pode ser usada para garantir que estes valores serão maximizados com uma 

entrega de melhor valor no longo prazo para as partes interessadas da indústria da construção 

e os usuários finais (AL – YAMI; PRICE, 2005, p. 380). 

 

As discussões de sustentabilidade 

O WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) e o IISD (International 

Institute for Sustainable Development) identificaram em relatório os benefícios resultantes da 

vinculação das organizações às premissas do desenvolvimento sustentável. A identificação 

destes benefícios foi uma das bases teóricas utilizadas para a estruturação do questionário da 

presente dissertação: (IISD; WBCSD, 2002) apud Munck (2013, p. 27) 

                                                           
27 ADDIS, B.; TALBOT, R. Sustainable construction procurement: a guide to delivering environmentally 

responsible projects. London: CIRIA. 2001. 
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 Redução de custos pela utilização de métodos de produção mais limpos e 

inovações. Inovação e tecnologia podem incrementar a eficiência da utilização 

de matérias-primas, consumo de energia e níveis de produção. 

 Menores custos relacionados à saúde e segurança, visto que um ambiente de 

trabalho seguro e saudável aprimora a qualidade de vida dos funcionários e da 

comunidade circundante. Essa situação é traduzida em melhores níveis de 

produtividade, menores prejuízos legais e redução de custos relacionados a 

serviços sociais e medicamentos. 

 Menores custos trabalhistas e soluções inovadoras. Ao promover boas 

condições de trabalho, as empresas observam uma elevação nos níveis de 

motivação e produtividade e uma redução das taxas de absenteísmo e 

rotatividade. 

 As melhores práticas influenciam as legislações. Empresas que constroem as 

melhores práticas sustentáveis e adquirem uma reputação mais aprimorada do 

que as de seus concorrentes e, por esta razão, influenciam os padrões exigidos 

em patamares legislativos. 

 A reputação organizacional. O comprometimento com o desenvolvimento 

sustentável pode melhorar a reputação da organização e assegurar socialmente 

sua licença de operação, o que também auxilia na atração de talentos humanos 

para integrar a equipe de funcionários que compõem a empresa. 

 Vantagem mercadológica. Mudanças em direção a uma cadeia de 

relacionamento mais integrada podem permitir a construção de relacionamentos 

mais profundos com consumidores, o que, por consequência, pode gerar a 

captura de maiores volumes pela provisão de serviços do que pela simples 

oferta de produtos. 

 Investidores éticos. A rápida expansão dos movimentos de responsabilidade 

social e ética sobre os investimentos expõe mais um desafio para os 

investidores, os quais passam a optar por não investir em empresas que possuem 

práticas danosas ao meio ambiente e à sociedade. 

 

As proposições do desenvolvimento sustentável representam um desafio multidimensional 

tanto no cenário brasileiro como no cenário mundial. As múltiplas facetas associadas à 

sustentabilidade global, vistas a partir da ótica dos negócios, têm como propósito ajudar a 

identificar estratégias e práticas, como a eficiência na utilização dos recursos e a prevenção da 

poluição no sentido de elevar o desempenho para a criação de valor sustentável. 

Na perspectiva da estratégia corporativa que abarca a sustentabilidade, Werbach (2010) 

defende que o mundo está vivenciando rápidas mudanças com a tese de que “há mais 

furacões, menos áreas pantanosas, mais escassez de recursos e menor oferta de crédito” e que, 

portanto, “uma estratégia bem-sucedida para a sustentabilidade é diferente e vai muito além 

de ser simplesmente “verde”: deve levar em conta cada dimensão do ambiente em que sua 

empresa atua – a dimensão social, a econômica e a cultural, e não apenas o ambiente natural” 

(WERBACH, 2010, p. 7). 

Portanto, considerar o conjunto total e a complexidade matricial dos desafios da 

sustentabilidade, segundo Hart e Milstein (2003), pode ajudar a criar valor para o acionista e 

representar um dos mais subestimados caminhos para um crescimento lucrativo no futuro. Os 
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autores defendem que “o modelo de valor sustentável torna clara a natureza e a magnitude das 

oportunidades associadas ao desenvolvimento sustentável e as liga às dimensões de criação de 

valor para a empresa” (HART, MILSTEIN, 2003, p.77). 

Os problemas do consumo de matérias-primas, dos resíduos e da poluição 

associados à industrialização representam uma oportunidade para as empresas 

diminuírem os custos e os riscos graças ao desenvolvimento de habilidades e 

potenciais de combate à poluição e de ecoeficiência. O combate à poluição está 

focado na melhoria da eficiência ambiental de produtos e processos de hoje – ou 

seja, na redução de resíduos e emissões das operações atuais. Menos resíduos 

significa melhor utilização dos insumos, resultando em custos mais baixos de 

matérias-primas e de depósitos de resíduos. Um combate eficiente da poluição 

requer um envolvimento intenso dos empregados, acompanhado de um bom 

desenvolvimento de potenciais para melhorias contínuas e para controle de 

qualidade (HART, MILSTEIN, 2003, p.70). 

 

 

Young
28

 e Lustosa (2001) e Schaltegger
29

 e Wagner (2006) apud Leite (2014) consideram 

duas linhas de raciocínio sobre a relação entre desempenho sustentável, competitividade e 

sucesso econômico:  

A primeira é uma visão mais comum e tradicionalista vinda da economia 

neoclássica. Esta linha argumenta que a regulamentação ambiental deve ser usada 

para corrigir externalidades negativas geradas por empresas. Desta maneira, a 

regulação ambiental corrige uma falha de mercado quando impõe custos adicionais 

às empresas. Trata-se da internalização dos custos ambientais de produção. Com 

aumento dos custos de produção, as vantagens competitivas diminuem. A segunda 

linha, chamada de revisionista (do inglês, revisionist), considera o desempenho 

sustentável como uma potencial fonte de vantagens competitivas, pois pode 

melhorar processos, reduzir custos, aumentar produtividade e criar novas 

oportunidades de mercado (LEITE, 2014, p. 60-61). 

 

 

Assim sendo, podemos considerar que existem sinergias entre os sistemas de produção e a 

preservação do meio ambiente. Em consonância com este pensamento está a hipótese de 

Porter, baseada nos artigos de Porter e Van der Linde (1995a
30

; 1995b
31

), ela “considera que a 

imposição de padrões ambientais adequados estimula empresas a adotarem inovações que 

podem levar a redução dos custos totais de um produto e ao aumento do seu valor, 

contribuindo para a competitividade das empresas” (LEITE, 2014, p. 60). 

                                                           
28 YOUNG, C. E. F.; LUSTOSA, M. C. J. Meio ambiente e competitividade na indústria brasileira. Revista de 

Economia Contemporânea, 5, 2001. 
29

 SCHALTEGGER, S.; WAGNER, M. Managing sustainability performance measurement and reporting. In: 

Schaltegger, S.; Bennett, M.; Burrritt, R. (Eds.), Sustainability Accounting and Reporting, pp. 681–697. 

Dordrecht: Springer, 2006. 
30 PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C. Green and competitive: ending the stalemate. Harvard Business 

Review, 73(5), 1995a. 
31 PORTER, M. E.; VAN DER LINDE, C. Toward a new conception of the environment: competitiveness 

relationship. Journal of Economic Perspectives, 9(4), 1995b. 
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Os autores citados defendem, portanto, uma visão sistêmica e integrada sobre inovação e 

oportunidades atreladas aos desafios da sustentabilidade incorporados ao pensamento 

estratégico corporativo.  

Dois pontos são realçados pelos autores: 1) o posicionamento empresarial para a visão de 

longo prazo e 2) a importância em se evitar a ênfase excessiva apenas nos aspectos internos 

da empresa. Sobre este segundo ponto, Hart e Milstein (2003, p. 68) explicam que o foco nos 

processos internos “pode permitir o funcionamento no curto prazo, mas tornará a empresa 

cega às perspectivas externas que são tão importantes para a legitimidade e para a imaginação 

competitiva”.  

Para Epstein
32

 e Buhovac (2010) apud Leite (2014), muitas organizações já reconhecem a 

sustentabilidade como parte essencial dos negócios, sendo, entretanto, a implantação do 

conceito nos processos ainda um desafio. De acordo com esses autores, “o que faz esse 

desafio diferente dos demais é a necessidade de mudar o pensamento e a prática em todos nos 

níveis da organização” (LEITE, 2014, p. 68). Os autores consideram que o desafio da 

sustentabilidade exige mudanças práticas e não apenas teóricas, para alcançar objetivos 

sociais, ambientais e financeiros ao mesmo tempo.  

Veleva
33

 e Crumbley (2001) apud Leite (2014) destacam que “a maioria das empresas foca 

esforços no desenvolvimento de indicadores ambientais, tais como: consumo de energia, 

emissões de gases, água consumida, quantidade de resíduo, etc.”. De acordo com os autores, 

definir os indicadores ambientais é o primeiro passo para o desenvolvimento de indicadores 

de sustentabilidade. Entretanto, afirmam que estes indicadores, por si só, não promovem a 

produção sustentável. As estratégias isoladas formatam apenas um instrumento para medir os 

resultados, que podem ser utilizados como um guia para mudanças estruturantes e integradas 

no sistema de produção e gestão empresarial (LEITE, 2014, p. 62-63). 

Veleva e Crumbley (2001) [apud Leite (2014)] descrevem alguns passos para 

desenvolver indicadores que avaliem o sistema de produção sustentável: (1) 

estabelecer princípios, políticas e/ou metas relacionadas à sustentabilidade; (2) 

construir um conjunto de indicadores que refletem os princípios, políticas e/ou metas 

previamente estabelecidas; (3) implantar esses indicadores; (4) interpretar e avaliar 

esses indicadores com base nos princípios, políticas e/ou metas de sustentabilidade 

                                                           
32 EPSTEIN, M. J.; BUHOVAC, A. R. Solving the sustainability implementation challenge. Organizational 

Dynamics, 39(4), 306–315, 2010. 
33 VELEVA, V.; CRUMBLEY, C. Indicators of sustainable production: issues in measuring and promoting 

progress. In R. Forrant, J. L. Pyle, W. Lazonick, & C. Lvenstein (Eds.). Approaches to sustainable development: 

the public university in the regional economy (pp. 242–264). 2001. 
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previamente estabelecidas; e (5) reformular e refinar os indicadores e/ou as políticas 

e metas de sustentabilidade até que o sistema fique ajustado (LEITE, 2014, p. 65). 

 

 

Na perspectiva da sustentabilidade, o desenvolvimento das construções sustentáveis no Brasil 

e também no mundo depende, dentre outros fatores, da viabilidade econômica e da geração de 

valor aos públicos de interesse para o seu crescimento. Sendo este um movimento ainda 

incipiente, são comuns as críticas e os questionamentos sobre a sustentabilidade deste 

crescimento. A decisão de investimento pautada na análise financeira clássica se depara com 

o desafio de transformar benefícios empresariais intangíveis em medidas de desempenho 

tangíveis. Assim sendo, a presente dissertação aborda a análise de geração de valor das 

certificações de sustentabilidade construtiva LEED e AQUA-HQE nos edifícios comerciais a 

fim de tentar suprir ao menos parcialmente as discussões sobre o tema. 

Abrir-se a mudanças sempre acarreta incertezas e riscos. O poder de transformar e 

mudar o mundo ou a nós mesmos define a nossa condição moderna. A ânsia que nos 

conduz é contrabalançada pela consciência de nossa habilidade em destruir. Ser 

moderno, portanto, é viver esta vida de paradoxos – este é o mundo de Fausto, que 

Bergman expôs de forma tão brilhante (ROGERS, 2011, p. 22). 

 

 

A principal mudança de acordo com Rogers vem através da sucessão de pequenos passos, 

seguidos por um tropeço ocasional, depois de um grande passo, seguido por outros passos 

menores. Sendo o progresso, portanto, lento. “Como salientou, certa ocasião, Lord Keynes, é 

muito mais fácil introduzir uma nova ideia, do que livrar-se de uma antiga. Temos muitas 

ideias antigas das quais precisamos nos livrar” (ROGERS, 2011, P.vii). 

Hahn
34

 et al. (2010) apud Munck (2013) definiu Trade-offs como situações nas quais “há um 

compromisso por fazer um sacrifício em uma área a fim de obter benefícios em outra”. A 

sustentabilidade nas construções é, portanto, uma operação de trade-off que requer 

investimento econômico para a geração de benefícios sociais e ambientais. E este movimento 

irá representar o modelo de desenvolvimento sustentável que poderá contribuir para a 

sobrevivência e prosperidade econômica da empresa no longo prazo (MUNCK, 2013, p.13). 

Um dos grandes desafios das empresas é de acordo com Munck (2013) compreender e 

quantificar o desempenho de sustentabilidade atrelado aos ganhos financeiros. O autor explica 

que esta dificuldade tem impedido a criação de uma referência padrão, um standard de 

processo que permita que as empresas avancem. O mais comum de acordo com Munck é que 

                                                           
34 HAHN et al. Trade-offs in corporate sustainability: you can´t have your cake and eat it. Business Strategy 

and The Environment, 19, 2010, p. 217-229. 
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as empresas possuam ações sociais, por acreditarem necessário, o correto a se fazer, o 

esperado. No entanto, o autor defende que “programas pautados apenas por esta razão são 

vulneráveis, pois estão sujeitos aos caprichos de mudanças de prioridades em políticas 

públicas, mudanças nas lideranças corporativas, e por que não, dos ciclos de vida do produto e 

financeiros” (MUNCK, 2013, p. 23). 

O mesmo tem sido observado no que tange as certificações de sustentabilidade construtiva, 

muitas empresas realizam práticas isoladas de sustentabilidade, com ações pouco estruturadas, 

as elencando como uma coleção de soluções. Tal procedimento retarda o amadurecimento 

empresarial funcionando como uma medida agregada e não integrada à estratégia corporativa 

e que minora as possibilidades de geração de valor e de resultados financeiros. 

 

Tabela 5: Sustentabilidade no contexto organizacional 

 ___________________________________________________________________________ 

Sustentabilidade                               O que buscar? 
Organizacional econômica             Fluxo de caixa garantido em qualquer tempo, de modo a ser suficiente para          

sua liquidez, enquanto produz retorno acima da média para seus stakeholders. 

Organizacional ambiental       Utilização dos recursos naturais apenas em quantidade proporcional à 

reprodução natural, ou que possuem substitutos já desenvolvidos. Ademais, não causar emissões que possam 

acumular-se no meio ambiente em nível acima do por ele suportado e, ainda, não se envolver em atividades que 

degradam os serviços do ecossistema. 

Organizacional social              Agregar valor para as comunidades nas quais estão inseridas no sentido de 

desenvolver o capital humano de parceiros individuais. Assim como, promover o desenvolvimento do capital 

social dessas comunidades. As empresas devem administrar seu capital social de modo que seus stakeholders 

possam entender suas motivações e também concordar com o sistema de valor. 

Fonte: DYLLICK
35

; HOCKERTS, 2002 apud MUNCK, 2013, p. 23. 

 

O quadro acima apresenta metodologia que pode ser utilizada para integrar as questões de 

sustentabilidade à estratégia empresarial. A criação da visão de longo prazo para a empresa 

pode ser estabelecida com base em premissas de sustentabilidade aliadas às estratégias de 

agregação de valor de curto, médio e longo prazo.  

 

 

 

                                                           
35 DYLLICK, T.; HOCKERTS, K. Beyond the business case for corporate sustainability. Business Strategy 

and the Environment. v. 11, p. 130-141, 2002.  
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3_METODOLOGIA 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia de realização desta pesquisa. 

O conteúdo contempla o tema objeto de estudo, o modelo de análise, a seleção dos 

respondentes, o questionário utilizado como método de pesquisa, o sistema de aplicação do 

questionário, a determinação do universo e da amostra e o procedimento de tratamento e 

análise dos dados. 

Os principais elementos da estruturação da pesquisa, conforme Gerhardt e Silveira (2009) 

passam pela formulação da questão inicial, pela a exploração desta questão colocada com 

leituras sobre o tema e coleta de dados, pela a análise das informações e pelas conclusões. 

Este capítulo discorre, portanto, sobre a seleção do método de pesquisa, desde a concepção, a 

metodologia adotada, até a forma de análises dos dados, descrevendo qual a abordagem de 

pesquisa foi utilizada, o método propriamente dito, o instrumento de coleta de dados e a 

definição da população estudada. 

 

3.1 A questão inicial 

 

A presente pesquisa visa investigar a ocorrência de agregação de valor das certificações nos 

processos de construção, comercialização e operação dos edifícios comerciais pelos selos de 

sustentabilidade construtiva LEED e AQUA-HQE, indicadores utilizados para a pesquisa. 

A pergunta norteadora da presente dissertação é: As certificações de sustentabilidade 

construtiva (LEED ou AQUA-HQE) agregam valor aos edifícios comerciais em seus 

processos construtivos, comerciais e operacionais? 

A questão da geração de valor colocada em um primeiro momento da pesquisa começou pela 

investigação do conceito e pelo contexto filosófico do significado de valor e o seu sentido 

para os diversos atores: o construtor, o investidor, o proprietário, o usuário, e a sociedade. Em 

um segundo momento, com o amadurecimento do processo de pesquisa junto aos 

orientadores, questões relacionadas à Engenharia de Valor e aos benefícios das certificações 

de sustentabilidade agregados às construções ganharam foco. 
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Colocada a problemática, a presente pesquisa se voltou para áreas cuja tangibilidade da 

agregação de valor da sustentabilidade nas construções poderia apresentar maior possibilidade 

de investigação cientifica. Assim sendo, a questão da análise sobre geração de valor foi 

dividida em três eixos principais: a criação de valor nos processos construtivos, nos processos 

comerciais e nos processos operacionais. 

Além disso, a pesquisa foi centrada nas duas principais certificações de sustentabilidade, 

aplicadas às construções, existentes no Brasil, a certificação norte-americana LEED, criada 

pelo conselho de construção sustentável USGBC (United States Green Building Council) e a 

certificação no Processo AQUA-HQE, da Fundação Vanzolini, fruto de uma adaptação da 

certificação francesa HQE para o Brasil. 

 

3.2 A exploração do tema 

 

A fim de viabilizar a estruturação da presente pesquisa foi realizada uma revisão 

bibliográfica, apresentada no capítulo anterior, sobre os temas desenvolvimento sustentável, 

construção sustentável, certificações de sustentabilidade construtiva, e o conceito de 

engenharia de valor.  

O critério de escolha de leituras em um primeiro momento foi centrado em livros com os 

temas sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e indicadores de sustentabilidade.  

Após a conclusão da primeira etapa, nova pesquisa bibliográfica desta vez de artigos foi 

realizada em três bases de dados: no Compendex, no Web of Science e no SCOPUS. As listas 

das principais palavras combinadas que apresentaram resultado na busca foram: sustainable 

construction (construção sustentável), comercial benefits (benefícios comerciais), comercial 

buildings (edifícios comerciais) e LEED. O EndNote foi utilizado para normalizar as 

referências  de acordo com ABNT. 

O resultado da pesquisa na base de dados Compendex apresentou uma lista com 128 artigos. 

Desses foram eliminados os artigos que trataram de temas muito específicos ou fora do 

escopo da presente dissertação: 

Eficiência energética ou gestão de energia 

Engenharia biomédica ou engenharia ambiental 

Construção sustentável integrada para estudantes 

Sustentabilidade urbana 
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Isolamento de paredes externas 

Estudos de caso muito específicos 

Tecnologia da informação na construção e aplicação de ferramentas 

Guias de construção 

Tecnologias de construção 

Recomendações para habitação de interesse social 

Sustentabilidade em projetos/execução de infraestrutura 

Arquitetura vernacular 

Análise de ciclo de vida de edificações 

Especificação de materiais e produtos de construção 

Ensino de construção sustentável 

Análise climática em edifícios passivos 

Reuso ou reciclagem de edifícios ou gestão de resíduos 

Gestão integrada de saúde, segurança e qualidade 

Políticas de promoção da construção sustentável 

Projetos de edificações sustentáveis 

Retrofit, ou reformas sustentáveis em edifícios existentes 

Práticas de construção sustentável em infraestrutura aeroportuária. 

 

Critério similar foi utilizado para a seleção de artigos nas bases de dados da Web of Science e 

do SCOPUS. 

 

Figura 21: O modelo de revisão da bibliografia. 

 

Fonte: a autora. 
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A começar por conceitos mais amplos como desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade 

nas construções, e depois mais específicos, sobre as certificações de sustentabilidade 

construtivas, geração de valor, engenharia de valor e sustentabilidade, a bibliografia permitiu 

elencar as principais fases onde fica mais clara a observação do valor gerado: na fase de 

construção, na fase de comercialização e na fase de operação e manutenção dos edifícios 

comerciais. 

 

3.3 A construção do modelo de análise 

 

Para a exploração do modelo de análise sobre o tema de pesquisa, a bibliografia estudada na 

segunda fase da presente dissertação contribuiu para a estruturação do formato de 

questionário quantitativo para a obtenção de respostas às questões que desdobram a pergunta 

inicial: As certificações de sustentabilidade construtiva (LEED ou AQUA-HQE) 

agregam valor aos edifícios comerciais em seus processos construtivos, comerciais e 

operacionais? 

Na pesquisa quantitativa, as informações são de natureza numérica. O pesquisador 

busca classificar, ordenar ou medir as variáveis para apresentar estatísticas, 

comparar grupos ou estabelecer associações. O conhecimento obtido é generalizável, 

ou seja, é possível estender, com certa margem de erro, o resultado da pesquisa para 

toda a população de onde proveio a amostra. (VIEIRA, 2009, p. 5) 

Os critérios e os pré-requisitos necessários a um empreendimento sustentável certificado, 

aliados aos conceitos de desenvolvimento sustentável e construção sustentável, combinados 

com as fases, serviram de base para a elaboração das perguntas. A estruturação do 

questionário teve como objetivo, portanto, analisar a geração de valor pelas certificações de 

sustentabilidade construtiva LEED e AQUA-HQE em edifícios comerciais novos. 

Figura 22: A construção do modelo de análise. 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 
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Tendo como núcleo rígido o binômio: Certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou 

AQUA-HQE + Edifícios Comerciais; as variáveis do questionário abordaram três fases para a 

análise da geração de valor:  

 1ª. Fase: processos construtivos (análise das oportunidades de geração de valor 

durante a fase de obra, gestão do canteiro e dos riscos, gestão dos materiais e dos 

processos). 

 2ª. Fase: processos comerciais (análise das oportunidades de geração de valor durante 

a fase de venda, os custos da certificação, a promoção do empreendimento, o 

posicionamento de mercado da empresa, a valorização do empreendimento, da marca 

e da reputação do empreendedor ou investidor). 

 3ª. Fase: processos operacionais (análise das oportunidades de geração de valor 

durante a fase de operação e manutenção do edifício, a gestão dos processos, e os 

custos de operação e manutenção). 

Na primeira fase de análise referente à geração de valor das certificações nos processos 

construtivos, os principais escopos de avaliação tratados na bibliografia foram: a redução das 

perdas, o aumento nos índices de reaproveitamento, o uso mais eficiente dos recursos e a 

mitigação dos riscos, estes foram dispostos conforme a estrutura de questões macro abaixo. 

 

As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE agregam valor aos edifícios comerciais 

em seus processos construtivos? 

1. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE reduzem perdas nos processos 

construtivos? 

2. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE aumentam os índices de 

reaproveitamento de materiais nos processos construtivos? 

3. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE contribuem para o uso mais 

eficiente dos recursos? 

4. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE mitigam riscos nos 

empreendimentos? 

 

Na segunda fase de análise referente à geração de valor das certificações nos processos 

comerciais, os principais escopos de avaliação identificados foram: a alteração do valor, a 

alteração dos custos, a alteração da reputação, a alteração da competitividade, e a alteração da 

demanda, colocados conforme a estrutura de questões macro abaixo. 

 

As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE agregam valor aos edifícios comerciais 

em seus processos comerciais? 

1. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE agregam valor no longo prazo 

da edificação? 
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2. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE aumentam os custos no curto 

prazo? 

3. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE reduzem custos no médio e 

longo prazo? 

4. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE são vantajosas para a 

reputação? 

5. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE são vantajosas para a 

competitividade de um empreendimento? 

6. Existe um aumento da demanda para que os edifícios obtenham certificações de sustentabilidade 
construtiva LEED ou AQUA-HQE? 

7. Existe a percepção de que as certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE 

estejam sendo usadas mais por razões comerciais do que por razões ambientais? 

 

Na terceira fase de análise referente à geração de valor das certificações nos processos 

operacionais, os principais escopos de avaliação identificados foram: a alteração na percepção 

da qualidade, a alteração na confiabilidade, a alteração da percepção de durabilidade, a 

alteração percepção do desempenho ou operação, e a alteração dos custos operacionais, 

colocados conforme a estrutura de questões macro abaixo. 

 

As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE agregam valor aos edifícios comerciais 

em seus processos operacionais? 

1. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE contribuem para maior 

qualidade, confiança e durabilidade dos empreendimentos?  

2. As certificações de sustentabilidade construtiva LEED ou AQUA-HQE contribuem para a melhoria do 

desempenho ou operação do edifício ao longo do tempo, por meio da redução dos custos operacionais? 

 

 

Para a construção do questionário dois pontos foram básicos para definição do projeto de 

pesquisa: 1) os objetivos do trabalho e 2) o tipo de respondentes. 

Existem no mercado diferentes tipos de empreendimentos certificados LEED ou AQUA-HQE 

e referenciais técnicos adaptados a cada realidade de empreendimento.  

Atualmente o GBC Brasil representante da Certificação LEED no Brasil disponibiliza os 

seguintes tipos de referenciais: 

 LEED NC – Novas construções e grandes projetos de renovação 

 LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do edifício 

 LEED ND – Desenvolvimento de bairro (localidades) 

 LEED Retail NC e CI – Lojas de varejo 

 LEED Healthcare – Unidades de saúde 
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 ED EB_OM – Operação de manutenção de edifícios existentes 

 LEED Schools – Escolas 

 LEED CI – Projetos de interiores e edifícios comerciais 

 LEED HOMES – Casas 

 

Apenas dois referenciais LEED são os mais adequados, à certificação de edifícios comerciais, 

objeto da presente pesquisa. Como recortes para a análise foram selecionados, portanto, 

apenas os empreendimentos que obtiveram o certificado LEED ND - Novas construções e 

grandes projetos de renovação e o certificado LEED CS - Projetos da envoltória e parte 

central do edifício. 

Quanto ao Processo AQUA, o Referencial Técnico é a adaptação para o Brasil da “Démarche 

HQE (Haute Qualité Envinnementale, ou Alta Qualidade Ambiental)”, da França, fundado 

pela Association pour la Haute Qualité Environnmentale e contém os requisitos para o 

Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) e os critérios de desempenho nas categorias da 

Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), avaliação do desempenho e das estratégias de gestão 

da edificação. 

O Processo AQUA, assim como a certificação LEED, pode ser aplicado a diferentes 

programas arquitetônicos, por meio de seus referenciais técnicos adaptados para: 

 Escritórios e Edifícios escolares; 

 Hotéis, lazer, cultura; 

 Edifícios habitacionais  

 Comércio; 

 Reformas; 

 Operação e uso; 

 Arenas e complexos esportivos multiusos;  

 Bairros; 

 Logística e indústria. 

 

Para o presente trabalho serão selecionados os edifícios comerciais que obtiveram a 

certificação AQUA-HQE na categoria Edifícios do setor de serviços – Processo AQUA: 

Escritórios e Edifícios escolares. 
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A seleção como objeto de pesquisa das referidas certificações se justifica não só pela 

relevância de ambas no mercado brasileiro, como também pela compatibilidade dos requisitos 

de sustentabilidade em suas diretrizes macro: 

Tabela 6: Requisitos de sustentabilidade certificação AQUA-HQE e certificação LEED. 

 

CERTIFICAÇÃO AQUA CERTIFICAÇÃO LEED 

Relação do edifício com o seu entorno 

Canteiro de obras com baixo impacto ambiental 

Site sustentável 

 

Gestão da água 

Qualidade sanitária da água 

Eficiência hídrica 

Gestão da energia 

Conforto higrotérmico  

Energia e atmosfera 

Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício 

Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos 

Materiais e recursos 

Manutenção - Permanência do desempenho ambiental 

Conforto acústico  

Conforto visual  

Qualidade sanitária do ar  

Conforto olfativo  

Qualidade sanitária dos ambientes 

Qualidade ambiental interna 

 Inovação em projeto 

 Prioridades regionais 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

3.4. A seleção de respondentes LEED 

 

O critério para a seleção dos respondentes passou por alguns filtros, primeiramente pelo 

referencial de certificado LEED emitido: LEED NC - Novas construções e grandes projetos 

de renovação (New Construction) e o LEED CS – Projetos da envoltória e parte central do 

edifício (Core and Shell). Posteriormente, o recorte se deu por tipologia, tendo sido 

selecionados os edifícios comerciais, pela sua relevância em termos de volume de 

empreendimentos certificados no contexto geral.  Esta relevância de tipologia de 

empreendimento e certificação poderá ser comprovada nos dados abaixo recebidos e tratados. 

Elaborada a seleção de empreendimentos para a análise, o método de escolha dos 

respondentes utilizado foi a identificação de pessoas de contato que participaram da 

experiência de obtenção das certificações de sustentabilidade LEED nas empresas de 

construção ou investidores pelo entendimento de que estes teriam a vivência que lhes 

permitiria a análise de geração de valor.  
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O registro simplesmente de um edifício para a obtenção da certificação não significa 

necessariamente experiência com o processo de certificação, devido a este fato não foi 

realizado contato com empreendedores que apenas obtiveram registro de seus edifícios 

comerciais.  

Para a obtenção da lista dos edifícios comerciais que obtiveram as certificações, foi enviada 

comunicação eletrônica por e-mail ao contato geral e a três gerentes do Conselho de 

Construção Sustentável do Brasil, o GBC Brasil no dia 27 de março de 2015.  

Modelo de e-mail solicitando informações para a pesquisa: 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Agradeço a atenção pelo envio da newsletter e informo que estou realizando um Trabalho de Pesquisa para a 

minha dissertação de Mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais - MACPS - Mestrado em Ambiente 

Construído e Patrimônio Sustentável com o tema "A AGREGAÇÃO DE VALOR NOS PROCESSOS 

PRODUTIVOS E COMERCIAIS DAS CERTIFICAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE CONSTRUTIVA AQUA E 

LEED NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS NO BRASIL". 

 

Desta forma, gostaria de contar com a atenção dos senhores(as) no sentido de se possível me enviar 

informações oficiais do GBC BRASIL quanto ao Panorama Geral da Certificação LEED, conforme dados 

abaixo referentes a fevereiro de 2015 (957 empreendimentos registrados e 223 empreendimentos certificados).  

 

E principalmente: 

 

1) Estratificar a amostra geral dentre os EDIFÍCIOS COMERCIAIS que obtiveram o certificado, quantos, quais 

e onde estão localizados.  Na minha amostra que segue anexa selecionei 154 empreendimentos comerciais. 

Preciso de ajuda com dados oficiais atualizados, pois os dados que possuo são referentes a setembro de 2014. 

 

2) Para os EDIFÍCIOS COMERCIAIS que obtiveram a certificação LEED, eu solicito gentileza me enviar ainda 

do nome da empresa construtora ou da empresa investidora, o nome do profissional responsável com e-mail e 

telefone. Informações imprescindíveis para que eu possa identificar a quem encaminhar o questionário, e possa 

estratificá-lo com aplicação por telefone, virtualmente e/ou pessoalmente. 

 

3) Outras pesquisas de mercado já realizadas pelo GBC Brasil. Já estou usando para o meu trabalho de 

pesquisa dados da EY encomendados pelo GBC BRASIL publicados em 2014. 

 

Compreendendo a importância da pesquisa para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado das 

certificações de sustentabilidade construtiva no Brasil, o presente trabalho visa investigar o grau de 

amadurecimento do mercado, sua geração de valor na cadeia produtiva e ainda dados comparativos que 

contribuam para a tomada de decisão de futuros empreendedores e particularmente do próprio GBC BRASIL. 

 

Antecipo os meus agradecimentos pela atenção dispensada ao referido trabalho de pesquisa, e em meu nome e 

em nome da Universidade Federal de Minas Gerais despeço-me atenciosamente, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda 

Mestranda - MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

EA - Escola de Arquitetura - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

Tel.: (31) 99981-3261  

P.S.: Agradeço caso possam confirmar o recebimento deste. 
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Em 30 de março de 2015, o departamento técnico do GBC Brasil respondeu a comunicação 

com a lista de todos 957 (novecentos e cinquenta e sete) empreendimentos LEED registrados, 

dentre esses 224 (duzentos e vinte e quatro) foram certificados no conjunto de referenciais. 

Como objeto do presente trabalho a autora filtrou os 127 edifícios comerciais certificados nos 

referenciais New Construction e Core and Shell. 

Tabela 7: Edifícios comerciais que obtiveram a certificação LEED no Brasil            (continua) 

 Edifício Comercial 

Data da 

Certificação Cidade Estado 

Referencial de 

Certificação Versão 

Nível de 

Certificação 

1 Edifício Cidade Nova III 22/abr/2015   Rio de Janeiro New Construction v2009 Certified 

2 Edifício Jardim Europa 20/abr/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

3 CasaE Brasil - BASF 12/abr/2015   São Paulo New Construction v2009 Gold 

4 

Green Warehouse - Dow 

Guarujá 7/abr/ 2015 Guarujá São Paulo New Construction v2009 Gold 

5 CN II 2/abr/ 2015 Rio de Janeiro Rio de Janeiro New Construction v2009 Certified 

6 Corporate Jardim Botânico 27/mar/2015 Curitiba Paraná  Core and Shell v2009 Gold 

7 
São Paulo Headquarters 1 Torre 
Trianon 19/mar/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

8 

São Paulo Headquarters 1 Torre 

Ibirapuera 19/mar/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

9 EMC2 Research Center 12/mar/2015   Rio de Janeiro New Construction v2009 Gold 

10 Edifício Paulista Star 13/fev/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

11 Rochaverá Torre D 22/mai/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

12 Vila Olímpia Corporate Torre A 26/jan/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

13 Vila Olímpia Corporate Torre B 26/jan/2015 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

14 

FMUSP - Edifício de Pesquisa e 

Auditório   São Paulo São Paulo New Construction v2009 Certified 

15 Araymond Brasil Ltda 16/jan/2015   São Paulo New Construction v2009 Silver 

16 

Prologis CCP Dutra SP - Bloco 

200 07/jan/2015 Arujá São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

17 
Prologis CCP Dutra SP - Bloco 
100 07/jan/2015 Arujá São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

18 Edifício Panorama 26/dez/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

19 Paulista 2028 24/dez/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

20 Olímpia 16/dez/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

21 

Centro FGV - Torre Oscar 

Niemeyer 12/dez/2014 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Certified 

22 Edifício Neo Corporate 3/dez/2014 Curitiba Paraná  Core and Shell v2009 Gold 

23 

CEO - Corporate Executive 

Offices 24/nov/2014 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Silver 

24 

Prologis CCP Jordanesia - 

Bloco 1100 17/nov/2014 Cajamar São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

25 

Prologis CCP Jordanesia- Bloco 

1200 17/nov/2014 Cajamar São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

26 

Prologis CCP Jordanesia - 

Bloco 1300 17/nov/2014 Cajamar São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

27 
Prédio 60 Engenharia Borg 
Warner Brasil 3/out/2014 Itatiba São Paulo New Construction v2009 Silver 

28 740 Anastácio 1/out/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

29 Morumbi Corporate 19/set/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

30 Prologis CCP Tonolli 200 5/set/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

31 Prologis CCP Tonolli 100 5/set/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

32 Green Towers Brasília Torre Sul 2/set/ 2014 Brasília Distrito Federal  Core and Shell v2009 Gold 

33 GLP Gravataí -Administrativo   Gravataí 

Rio Grande do 

Sul New Construction v2009 Certified 

34 Prefeitura   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

35 

Administração Plataforma de 

Encontro   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

36 

Biblioteca Plataforma de 

Encontro   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

37 Teatro Plataforma de Encontro   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

38 Edifício de Aprendizagem 04   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

39 Edifício de Aprendizagem 05   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

40 Edifício de Aprendizagem 06   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

41 Edifício de Aprendizagem 01   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 
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Tabela 7: Edifícios comerciais que obtiveram a certificação LEED no Brasil            (continua) 

 Edifício Comercial 

Data da 

Certificação Cidade Estado 

Referencial de 

Certificação Versão 

Nível de 

Certificação 
 

 

42 Edifício de Aprendizagem 02   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

43 Edifício de Aprendizagem 03   Itabira Minas Gerais  New Construction v2009 Certified 

44 
Centro Tecnológico Campinas - 
CTC 02 21/jul/2014 Campinas São Paulo New Construction v2009 Gold 

45 

Centro Tecnológico Campinas - 

CTC 03 18/jul/2014 Campinas São Paulo New Construction v2009 Gold 

46 
Centro Empresarial Antônio 
Peretti-CEAP 15/jul/2014 Curitiba Paraná  Core and Shell v2009 Gold 

47 Sacadura Cabral 130 22/abr/2014 Rio de Janeiro Rio de Janeiro New Construction v2009 Silver 

48 

Centro Tecnológico Campinas - 

CTC 01 25/jun/2014 Campinas São Paulo  New Construction v2009 Silver 

49 Torre Cristal   Belém Pará  Core and Shell v2009 Platinum 

50 Revitalização Edifício Manchete 27/mai/2014 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Silver 

51 Paço das Águas 25/abr/2014 Fortaleza Ceará Core and Shell v2009 Certified 

52 

Powertrain Facility - General 

Motors  17/jan/2014   Santa Catarina New Construction v2009 Gold 

53 FL Corporate 1/abr/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

54 Aroeira Office Park 19/mar/2014 Curitiba Paraná  Core and Shell v2.0 Gold 

55 
Centro Empresarial Office Park 
Bloco III 06/mar/2014 Florianópolis Santa Catarina  New Construction v2009 Silver 

56 

Prédio 10 Entrada Borg Warner 

Brasil 05/mar/2014 Itatiba São Paulo New Construction v2009 Silver 

57 
São Paulo Headquarters Torre 
Paulista 13/fev/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

58 

São Paulo Headquarters Torre 

Brigadeiro 13/fev/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

59 Jackson Tower 15/jan/2014 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

60 Edifício Cidade Jardim 17/dez/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

61 Alvino Slaviero 25/nov/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

62 Bloco 2 Ecoluxury   Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Silver 

63 Master Site Ecoluxury   Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Silver 

64 Nova Sede LORENGE SA 23/out/2013 Vitória Espírito Santo New Construction v2009 Gold 

65 SESC Franca   Franca São Paulo New Construction v2009 Certified 

66 Edifício Fecomércio 22/out/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

67 Centro Corporativo Villa Lobos 16/out/2013 Brasília Distrito Federal  Core and Shell v2009 Gold 

68 Paco Municipal de Itu 14/out/2013 Itu São Paulo New Construction v2009 Certified 

69 

Coca-Cola BR LEAO Planta 

Fazenda Rio Grande 12/abr/2012 

Fazenda Rio 

Grande   New Construction v2.2 Silver 

70 The One 03/jun/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

71 I-Tower 06/jul/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

72 Geo Elétrica Tamboara 10/set/2013 Tamboara Paraná New Construction v2009 Gold 

73 BD - Retrofit SP Office 28/ago/2013 São Paulo São Paulo New Construction v2009 Silver 

74 Emerson Sorocaba 30/jul/2013   São Paulo New Construction v2009 Silver 

75 Venezuela 43 02/jul/2013 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Gold 

76 CD São Carlos - Edifício B 18/jun/2013 Sao Carlos São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

77 UNILEVER - Feel Good 28/mai/ 2013   Minas Gerais New Construction v2009 Silver 

78 SESC Sorocaba 06/jun/2013 Sorocaba São Paulo New Construction v2009 Gold 

79 

WT - Centro Empresarial 

Senado 03/jun/2013 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Silver 

80 Mariano Torres 729 Corporate 19/abr/2013 Curitiba Paraná Core and Shell v2009 Gold 

81 Infinity 30/out/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

82 SGCC Rio Tower 22/nov/2012 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Gold 

83 

Fleury Medicina e Saúde Unid 

Alphaville 26/nov/2012   São Paulo New Construction v2009 Gold 

84 Mondelez Brasil - VSA 29/out/2012   Pernambuco New Construction v2009 Silver 

85 VIVO Datacenter Tamboré 31/out/2012   São Paulo New Construction v2009 Gold 

86 San Pelegrino Shopping Mall 14/mar/2013 Caxias do Sul 

Rio Grande do 

Sul Core and Shell v2.0 Silver 

87 WTorre JK - Bloco D 19/mar/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Silver 

88 WTorre JK - Bloco E 19/mar/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Silver 

89 Technology Center Powertrain 2/ago/ 2011 Hortolândia São Paulo New Construction v2.2 Certified 

90 Novo Auditório Sede Odebrecht 13/jun/2011 Salvador Bahia New Construction v2.2 Silver 

91 

CNH Centro Distribuição Peças 

Sorocaba 28/mar/2012 Sorocaba São Paulo New Construction v2.2 Gold 

92 
Curitiba Office Park Torre 
Central 18/mai/2011 Curitiba Paraná Core and Shell v2.0 Silver 

93 Morumbi Business Center 01/nov/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 



101 
 

Tabela 7: Edifícios comerciais que obtiveram a certificação LEED no Brasil          (conclusão) 

 Edifício Comercial 

Data da 

Certificação Cidade Estado 

Referencial de 

Certificação Versão 

Nível de 

Certificação 
 

 

94 Torre Vargas 914 8/dez/ 2009 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Gold 

95 Avon Adamas Project 22/mar/2011 Cabreúva 

 

New Construction v2.2 Gold 

96 

Retrofit do Edifício Marques 

Reis 20/ago/2012 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2009 Silver 

97 Faria Lima 4.440 13/dez/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

98 Edifício Jatobá 28/mar/2011 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

99 Pão de Açúcar Vila Clementino 21/abr/2011 São Paulo São Paulo New Construction v2.2 Certified 

100 

Centro de Desenvolvimento 

Esportivo 25/out/2010 Osasco São Paulo New Construction v2.2 Gold 

101 Pão de Açúcar 30/nov/2009 Indaiatuba São Paulo New Construction v2.2 Certified 

102 
CAR - Centro Administrativo 
Raizen 17/abr/2012 Piracicaba São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

103 WT - Aguas Claras 3/out/2011 Nova Lima Minas Gerais  Core and Shell v2.0 Silver 

104 Centro de Cultura Max Feffer 20/jan/2010 Pardinho   New Construction v2.2 Gold 

105 WTorre JK - Torre São Paulo 9/dez/2010 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

106 WTorre Nações Unidas 1 e 2 25/ago/2009 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Silver 

107 Pavilhão Vicky e Joseph Safra 12/ago/ 2010 São Paulo São Paulo New Construction v2.2 Gold 

108 SBIBHAE - Unidade Perdizes 22/jun/2012 São Paulo São Paulo New Construction v2.2 Silver 

109 Brookfield Malzoni  08/jan/2013 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

110 Edifício Cidade Nova 20/out/2008 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Certified 

111 GR Jundiaí Bloco 100 10/abr/2012 Jundiaí São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

112 CD BOMI Matec 24/set/ 2009 Itapevi  São Paulo New Construction v2.2 Silver 

113 Centeranel Raposo Block B 05/jun/2012 São Paulo São Paulo Core and Shell v2009 Gold 

114 Eldorado Business Tower 19/ago/2009 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Platinum 

115 Rio Office Tower 3/mai/ 2012 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Gold 

116 Porto Brasilis - Fibra Experts 30/mar/2012 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Gold 

117 Rochaverá Torre A 2/dez/2010 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

118 

Rochaverá Corporate Towers - 

Torre B 5/ago/2009 São Paulo São Paulo Core and Shell v2.0 Gold 

119 
Ventura Corporate Towers - 
Torre Leste 24/ago/2009 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Gold 

120 SAP Labs Latin America 19/dez/ 2011 São Leopoldo   New Construction v2.2 Gold 

121 

Ventura Corporate Towers - 

Torre Oeste 06/jun/2011 Rio de Janeiro Rio de Janeiro Core and Shell v2.0 Gold 

122 GR Jundiaí Master Site 11/abr/2012 Jundiaí São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

123 GR Jundiaí Bloco 300 10/abr/2012 Jundiaí São Paulo Core and Shell v2009 Certified 

124 GR Jundiaí Bloco 200 10/abr/2012 Jundiaí São Paulo Core and Shell v2009 Silver 

125 

Delboni Auriemo - Dumont 

Villares 09/jun/2008 São Paulo São Paulo New Construction v2.2 Silver 

126 
Estúdio IJ e Almoxarifado IJ - 
RECNOV 02/jul/2012 Rio de Janeiro Rio de Janeiro New Construction v2.2 Gold 

127 Ecopátio Bracor Imigrantes 15/dez/2010 

São Bernardo 

do Campo   New Construction v2.2 Gold 

 

Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 
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Tabela 8: Empreendimentos registrados e certificados LEED no Brasil por categoria de 

certificação 

Categoria 

sigla 

Categoria 

nome 
Registrados Certificados Descrição 

LEED CS 
LEED Core & 

Sheel 
427 92 

Categoria para a certificação da Envoltória e da 

Estrutura Principal, destinada a edificações que 

comercializarão os espaços internos posteriormente. 

A certificação engloba as áreas comuns do edifício, 

o sistema de ar condicionado, e a estrutura 

principal: caixa de escadas, elevadores e fachadas.  

LEED NC 

LEED New 

Construction 

& Major 

Renovation 

353 69 

A categoria Novas Construções e Grandes 

Reformas é destinada a construções novas ou a 

grande reformas, que incluam alterações no sistema 

de ar condicionado, na envoltória e realocação. 

LEED 

EB_OM 

Existing 

Buildings 

Operation and 

Maintenance 

74 19 

Categoria para Edifícios Existentes - Operação e 

Manutenção possui foco na eficiência operacional e 

na manutenção sustentável do edifício existente. 

Contribui para maximizar a eficiência da operação 

e minimizar custos e impacto das operações no 

ambiente. 

LEED CI 
Commercial 

Interiors 
64 32 

Categoria para Interiores Comerciais é a 

certificação que reconhece escritórios de alto 

desempenho com ambientes internos mais 

saudáveis. Visa contribuir para a redução dos 

custos de operação e manutenção, e para menor 

pegada ecológica. 

LEED 

RETAIL 
LEED Retail 23 12 

Categoria para Lojas de Varejo, certificação 

adaptada para contemplar as diferentes 

necessidades e características de uma loja de varejo. 

Visa contribuir para a redução da pegada ecológica 

da edificação.  

LEED ND 

LEED 

Neighborhood 

Development 

6 2 

Categoria para Desenvolvimento de Bairros que 

integra princípios de crescimento planejado e 

inteligente, urbanismo sustentável e edificações 

verdes. Incentiva a utilização de transporte público, 

eficiente e alternativo e a criação de áreas de lazer.  

LEED 

FOR 

SCHOOLS 

LEED for 

Schools 
5 2 

Categoria para edificações de ensino que visa criar 

ambientes escolares mais saudáveis e confortáveis. 

Visa reduzir os custos com operação e manutenção 

do edifício e incentivar práticas de educação 

ambiental no ambiente escolar. 

LEED HC 
LEED 

Healthcare 
4 0 

Categoria para Hospitais que engloba as 

necessidades de um hospital. Visa à edificação de 

ambientes mais saudáveis e naturais, que possam 

contribuir para a recuperação do paciente. 

LEED V4 

BD+C NC 

LEED Version 

4 
1 0 

Versão 4 do referencial de certificação LEED 

apresenta adequações de processo em relação ao 

terceiro modelo, de 2009, e principalmente 

atualizações técnicas que aumentam as exigências 

para que os projetos cumpram pré-requisitos ou 

ganhem pontos por diferenciais de sustentabilidade. 

    
  

  

Certificado 

Negado 

  

 
4 

  

Total   957 224   

Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 



103 
 

Gráfico 2: Registros LEED por Categoria 

 
Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 

Gráfico 3: Certificados LEED por Categoria 

 

Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 

Observada a relevância dos referenciais mencionados LEED CS e LEED NC que no universo 

de empreendimentos registrados correspondem a 82% do total e dentre os certificados 

corresponde a 72% do total, os dois referenciais serão o tema focal no objeto de estudo e 

análise da presente pesquisa. 

Como se pôde observar nos gráficos 2 e 3 os referenciais LEED 2009 for Core and Shell 

Development Rating System USGBC de novembro de 2008, com atualização em agosto de 

2011 pelo USGBC - United States Green Building Council (Conselho de Construção 

Sustentável dos Estados Unidos) e o LEED 2009 for New Construction and Major Renovation 
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de novembro de 2008, com atualização em agosto de 2011 pelo USGBC - United States 

Green Building Council foram os referenciais mais aplicados a edifícios comerciais no Brasil.  

A distribuição dos registros e certificações conforme tipologias no Brasil apresentam 

destaque, 70% do total, para as tipologias: comercial, centro de distribuição, industrial e 

escritório. Os dados enviados pelo GBC Brasil – Green Building Council Brasil, organismo 

representante do USGBC no Brasil podem ser observados na tabela 9 e nos gráficos 4 e 5: 

Tabela 9: Empreendimentos registrados e certificados LEED por tipologia 

Tipologia Registrados (%) Registrado Certificados (%) Certificado 

 Comercial 407 42,5% 98 43,8% 

7
0

%
 d

o
 t

o
ta

l 

Centro de Distribuição 128 13,4% 29 12,9% 

Industrial 72 7,5% 10 4,5% 

Escritório 62 6,5% 23 10,3% 

Hospital / Saúde 36 3,8% 5 2,2% 

 Residencial 36 3,8% 1 0,4% 

 Escola / Educação 24 2,5% 3 1,3% 

 Outros 22 2,3% 6 2,7% 

 Arena Esportiva 20 2,1% 10 4,5% 

 Shopping 19 2,0% 2 0,9% 

 Restaurante 17 1,8% 12 5,4% 

 Banco 16 1,7% 8 3,6% 

 Data Center 15 1,6% 3 1,3% 

 Hospedagem 15 1,6% 1 0,4% 

 Laboratório 15 1,6% 1 0,4% 

 Público 12 1,3% 1 0,4% 

 Supermercado 11 1,1% 3 1,3% 

 Varejo 11 1,1% 2 0,9% 

 Biblioteca/Museu/Centro Cultural 8 0,8% 3 1,3% 

 Bairro 7 0,7% 2 0,9% 

 Teatro / Auditório 2 0,2% 1 0,4% 

 Igreja 1 0,1% 0 0,0% 

 Posto de Gasolina 1 0,1% 0 0,0% 

 Total 957 100% 224 100,0% 

 Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 
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Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 

 

 

Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 
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A tipologia em destaque na certificação são os edifícios comerciais, que será, portanto, foco 

de estudo da presente pesquisa, alguns relatos em artigos sobre o tema apresentam a 

importância:  

O Brasil já está entre os líderes do mercado de construções planejadas para preservar 

o meio ambiente. É cada vez maior o número de empreendimentos imobiliários com 

selos verdes no Brasil. Neste ano, quase metade dos lançamentos comerciais em São 

Paulo e no Rio de Janeiro serão certificados ambientalmente. Em Curitiba, serão 

quase 80% (TRIGUEIRO, 2013).  

 
São empreendedores, incorporadoras, investidores, que querem construir um prédio 

com algum diferencial no mercado, diz Cristina Umetsu, gerente de projetos 

sustentáveis (TRIGUEIRO, 2013). 

 

Com 957 projetos registrados (projetos que pleiteiam a certificação), desses 224 projetos 

foram certificados, conforme dados do GBC Brasil até o presente momento, o Brasil já ocupa 

o terceiro lugar no ranking global, atrás dos Estados Unidos com 52.935 projetos registrados e 

21.972 projetos certificados e da China com 1.941 projetos registrados e 583 projetos 

certificados. 

 

Tabela 10: Ranking de empreendimentos dos 18 principais países com registro e certificação 

LEED

Fonte: Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora 

que tratou as informações. 

 

O crescimento em oito anos no período de 2007 a 2015 no Brasil, conforme dados do GBC 

Brasil, foi representativo se comparado aos quinze demais países listados, mas ainda 

Posição País Sigla Projetos registrados Projetos certificados

1◦ EUA US 52.935 21.972

2◦ China CN 1.941 583

3◦ Brasil BR 957 224

4◦ Emirados Árabes AE 886 129

5◦ Índia IN 676 287

6◦ Canadá CA 587 382

7◦ México MX 561 130

8◦ Turquia TR 434 89

9◦ Alemanha DE 415 142

10◦ Chile CL 292 89

11◦ Coréia do Sul KR 271 63

12◦ Itália IT 263 92

13◦ Espanha ES 246 96

14◦ Arábia Saudita AS 224 17

15◦ Catar QA 204 19

16◦ Hong Kong HK 198 91

17◦ Suécia SE 191 119

18◦ Inglaterra GB 188 60

Ranking mundial de empreendimentos com registro e certificação LEED
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representa apenas 1% (um por cento) do mercado de Green Buildings nos Estados Unidos. 

Índia e Canadá apresentam maior eficácia em termos de projetos certificados. 

Pode-se observar, por meio da tabela 10, que a quantidade de empreendimentos certificados 

no Brasil e mesmo nos demais 17 países ranqueados é irrisória se comparada ao crescimento 

da certificação nos Estados Unidos. Os 17 países somados representam apenas 12% (doze por 

cento) do total realizado nos Estados Unidos. 

Tabela 11: Evolução dos registros e certificações LEED no Brasil de 2007 a 2015  

 
Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 

Gráfico 6: Evolução dos registros e certificações LEED no Brasil de 2007 a 2015 

 
Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 

 

Conforme pôde ser verificado no gráfico 6, o acumulado de certificados LEED emitidos até 

março de 2015 de empreendimentos de todos os perfis (shoppings, edifícios de escritórios, 

escolas, hospitais, bairros e etc.) foi de 224, já os registrados representaram um total 

Ano Registros no ano Registros acumulados Certificados no ano Certificados acumulados

2007 40 48 1 1

2008 45 93 3 4

2009 55 148 8 12

2010 63 211 11 23
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2012 214 617 41 81
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2015 13 957 8 224
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acumulado também de todos os perfis de 957 empreendimentos, ou seja, um número quatro 

vezes superior.  Por outro lado, 77% dos empreendimentos registrados ainda aguardam ou 

estão em processo de certificação. 

O Green Building Council Brasil (GBC Brasil), ONG que visa fomentar a indústria de 

construção sustentável no Brasil e organismo representante da certificação LEED no país, 

obteve resultados crescentes de solicitação de registros até o ano de 2012, já em 2013 e 2014 

o número de registros apresentou queda, de 10% em 2013, referente aos registros de 2012 e 

em 2014 ocorreu uma queda ainda maior de 37% a 2012. Em 2015 caso a média de registros 

permaneça de 4,3 ao mês, a tendência é que a queda seja ainda maior.  

Já quanto aos certificados emitidos no Brasil o cenário apresenta crescimento ao longo do 

período de 2007 a 2014, um movimento de consolidação das ações e do processo de 

aprendizado da indústria da construção na busca da obtenção da certificação LEED. 

 

 

Gráfico 7: O crescimento de registros e certificações LEED de 2007 a 2015 (Valores 

acumulados) 

 
Fonte: GBC Brasil, recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que tratou as 

informações. 

Entre 2009 e 2014, um período de cinco anos, o número registros de certificações de 

empreendimentos em busca da certificação LEED cresceu 638% no Brasil, saltou de 148 para 
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certificados emitidos para 216 (duzentos e dezesseis). Desempenho das certificações quase 

três vezes superior ao número de registros. 

O tempo médio de amadurecimento dos empreendimentos da concepção à inauguração pode 

levar no Brasil de três a quatro anos. O que contribui para a compreensão de um número 

quatro vezes superior de registros em relação aos certificados concedidos. E ainda, ao fato do 

número de certificados emitidos não ter apresentado queda ao longo dos anos. 

Estes empreendimentos, portanto, se desenvolvem de forma silenciosa e gradual, uma vez que 

a grande maioria dos empreendimentos obteve apenas o registro mais ainda não o certificado, 

o que altera as percepções de mercado. 

A EY (antiga Ernst & Young) realizou pesquisa em agosto de 2013, encomendada pelo GBC 

Brasil - Green Building Council Brasil, para a melhor compreensão do mercado de 

edificações certificadas LEED no Brasil. O estudo apresentou dados da movimentação 

financeira do setor no valor de R$ 13,6 bilhões em 2012. A pesquisa aponta que o valor dos 

imóveis que reivindicam a certificação alcançou 8,3% do total do PIB total de edificações em 

2012, que foi de R$ 163 bilhões. 

O número de empreendimentos certificados em 2012, 41 empreendimentos é restrito se 

comparado ao montante de obras das mais diversas tipologias realizadas no Brasil. Entretanto, 

a representatividade desses empreendimentos certificados no PIB das construções equivalente 

a 8,3%, pode levar a hipótese que empreendimentos de maior investimento tendem a buscar 

selos de sustentabilidade construtiva como a certificação LEED a fim de agregar valor a um 

produto que necessita apresentar competitividade no mercado.  

A distribuição dos registros e dos certificados LEED apresenta o estado de São Paulo como o 

que possui a maior concentração de projetos certificados ou registrados (aguardando o 

recebimento do selo), seguido do Rio de Janeiro e do Paraná, como poderá ser observado na 

tabela 12 e na figura 23.  
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Tabela 12: Projetos com registro para a obtenção da certificação LEED por Estado (24 

Estados – 957 Projetos Registrados e 224 Projetos Certificados) 

Registros e certificações LEED no Brasil 

 Estado Registros no ano Certificados no ano 

 SP 534 145 

8
5

%
 

RJ 174 31 

PR 66 14 

MG 30 6 

 RS 26 6 

 CE 22 3 

 DF 23 4 

 BA 19 3 

 SC 14 2 

 AM 12 3 

 PE 11 3 

 PA 7 0 

 AL 3 0 

 PB 3 2 

 RN 2 1 

 ES  2 1 

 MT 2 0 

 AP 1 0 

 GO 1 0 

 MA 1 0 

 MS 1 0 

 PI 1 0 

 RR 1 0 

 SE 1 0 

 Total 957 224 

 Fonte: GBC Brasil, recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que tratou as 

informações. 

 

Figura 23: Mapa de empreendimentos certificados LEED por Estado.  

 
Fonte: GBC Brasil, [2015?] 

Nota: http://www.gbcbrasil.org.br/graficos-empreendimentos.php.  

http://www.gbcbrasil.org.br/graficos-empreendimentos.php
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O estado de São Paulo representa em número de certificações obtidas o quase o dobro do total 

de certificações alcançadas em relação ao conjunto dos demais estados brasileiros.  

 

Tabela 13: Lista dos edifícios comerciais que obtiveram a certificação LEED New 

Construction ou Core and Shell e das empresas construtoras ou incorporadoras responsáveis 

pela construção do edifício 

 

  Edifício Comercial Cidade Estado 
Empresa Construtora/ 

Incorporadora 

Data da 

Certificação 

Referencial de 

Certificação 

1 Edifício Cidade Nova III Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 

Incorporadora Confidere  

Construtora Método  
22/abr/15 New Construction 

2 Edifício Jardim Europa São Paulo São Paulo 

São Carlos 

Empreendimentos e 
Participações  

20/abr/15 Core and Shell 

3 CasaE Brasil - BASF São Paulo São Paulo Basf 12/abr/15 New Construction 

4 
Green Warehouse - Dow 

Guarujá 
Guarujá São Paulo Dow 07/abr/15 New Construction 

5 CN II Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

Hochtief 02/abr/15 New Construction 

6 Corporate Jardim Botânico Curitiba Paraná  Thá Engenharia 27/mar/15 Core and Shell 

7 
São Paulo Headquarters 1 

Torre Trianon 
São Paulo São Paulo 

Método 

Fibra Experts 
19/mar/15 Core and Shell 

8 
São Paulo Headquarters 1 

Torre Ibirapuera 
São Paulo São Paulo 

Método 

Fibra Experts 
19/mar/15 Core and Shell 

9 EMC2 Research Center Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

ECM2 12/mar/15 New Construction 

10 Edifício Paulista Star São Paulo São Paulo 

Luiz Paulo Di Lione 

Arquiteto - 3a. Conexão 

LinkedIn 

13/fev/15 Core and Shell 

11 Rochaverá Torre D São Paulo São Paulo 
Tishman Speyer 

Método 
22/mai/12 Core and Shell 

12 
Vila Olímpia Corporate - 

Torre A 
São Paulo São Paulo Odebrecht 26/jan/15 Core and Shell 

13 
Vila Olímpia Corporate - 

Torre B 
São Paulo São Paulo Odebrecht 26/jan/15 Core and Shell 

14 
FMUSP - Edifício de 

Pesquisa e Auditório 
São Paulo São Paulo USP   New Construction 

15 Araymond Brasil Ltda   São Paulo Araymond Brasil Ltda 16/jan/15 New Construction 

16 
Prologis CCP Dutra SP - 

Bloco 200 
Arujá São Paulo Prologis 07/jan/15 Core and Shell 

17 
Prologis CCP Dutra SP - 

Bloco 100 
Arujá São Paulo Prologis 07/jan/15 Core and Shell 

18 Edifício Panorama São Paulo São Paulo   26/dez/14 Core and Shell 

19 Paulista 2028 São Paulo São Paulo BNCORP e Bueno Neto 24/dez/14 Core and Shell 

20 Olímpia Business Tower São Paulo São Paulo 
CONSTRUTORA R. 

Yazbek 
16/dez/14 Core and Shell 

21 
Centro FGV - Torre Oscar 

Niemeyer 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
FGV 12/dez/14 Core and Shell 

22 Edifício Neo Corporate Curitiba Paraná  Gafisa 03/dez/14 Core and Shell 

23 
CEO - Corporate Executive 

Offices 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
Cyrela 24/nov/14 Core and Shell 

24 
Prologis CCP Jordanesia - 
Bloco 1100 

Cajamar São Paulo Prologis 17/nov/14 Core and Shell 

25 
Prologis CCP Jordanesia- 

Bloco 1200 
Cajamar São Paulo Prologis 17/nov/14 Core and Shell 

26 
Prologis CCP Jordanesia - 
Bloco 1300 

Cajamar São Paulo Prologis 17/nov/14 Core and Shell 

27 
Prédio 60 Engenharia Borg 

Warner Brasil 
Itatiba São Paulo Born Warner Brasil  03/out/14 New Construction 

28 740 Anastácio São Paulo São Paulo Hines 01/out/14 Core and Shell 
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29 Morumbi Corporate São Paulo São Paulo 
Multiplan  

Racional Engenharia 
19/set/14 Core and Shell 

30 Prologis CCP Tonolli 200 São Paulo São Paulo Prologis 05/set/14 Core and Shell 

31 Prologis CCP Tonolli 100 São Paulo São Paulo Prologis 05/set/14 Core and Shell 

32 
Green Towers Brasília -
Torre Sul 

Brasília 
Distrito 
Federal  

CLIENTE Tishman Speyer  

CONSTRUTORA Via 

Engenharia 

02/set/14 Core and Shell 

33 
GLP Gravataí - 

Administrativo 
Gravataí 

Rio Grande 

do Sul 

GLP (Global Logistic 

Properties) Gravataí 
  New Construction 

34 Prefeitura Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

35 
Administração Plataforma 

de Encontro 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

36 
Biblioteca Plataforma de 

Encontro 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

37 
Teatro Plataforma de 

Encontro 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

38 
Edifício de Aprendizagem 
04 

Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

39 
Edifício de Aprendizagem 

05 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

40 
Edifício de Aprendizagem 

06 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

41 
Edifício de Aprendizagem 

01 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

42 
Edifício de Aprendizagem 

02 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

43 
Edifício de Aprendizagem 

03 
Itabira Minas Gerais  Prefeitura de Itabira   New Construction 

44 

Centro Tecnológico 

Campinas - CTC 02 - Data 

Center Santander 

Campinas São Paulo Racional Engenharia 21/jul/14 New Construction 

45 
Centro Tecnológico 
Campinas - CTC 03 - Data 

Center Santander 

Campinas São Paulo Racional Engenharia 18/jul/14 New Construction 

46 
Centro Empresarial 
Antônio Peretti-CEAP 

Curitiba Paraná  Construtora Hugo Peretti  15/jul/14 Core and Shell 

47 Sacadura Cabral 130 Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 
  22/abr/14 New Construction 

48 
Centro Tecnológico 
Campinas - CTC 01 - Data 

Center Santander 

Campinas São Paulo  Racional Engenharia 25/jun/14 New Construction 

49 Torre Cristal Belém Pará  Grupo MB Capital   Core and Shell 

50 
Revitalização Edifício 

Manchete 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

CONSTRUTORA Dan-

Herbert Engenharia 
27/mai/14 Core and Shell 

51 Paço das Águas Fortaleza Ceará Prefeitura de Fortaleza 25/Apr/2014 Core and Shell 

52 
Powertrain Facility - 

General Motors  
  

Santa 

Catarina 
General Motors 17/jan/14 New Construction 

53 FL Corporate - Ventur São Paulo São Paulo RFM Construtora 01/abr/14 Core and Shell 

54 Aroeira Office Park Curitiba Paraná  
Qualieng Engenharia de 

Montagens Ltda 
19/mar/14 Core and Shell 

55 
Centro Empresarial Office 
Park Bloco III 

Florianópolis 
Santa 

Catarina  
  06/mar/14 New Construction 

56 
Prédio 10 Entrada Borg 

Warner Brasil 
Itatiba São Paulo Born Warner Brasil  05/mar/14 New Construction 

57 
São Paulo Headquarters 

Torre Paulista 
São Paulo São Paulo 

Método 

Fibra Experts 
13/fev/14 Core and Shell 

58 
São Paulo Headquarters 
Torre Brigadeiro 

São Paulo São Paulo 
Método 
Fibra Experts 

13/fev/14 Core and Shell 

59 Jackson Tower São Paulo São Paulo Engevix 15/jan/14 Core and Shell 

60 Edifício Cidade Jardim São Paulo São Paulo 
Construtora TECNUM 

Construtora HOCHTIEF 
17/dez/13 Core and Shell 

61 Alvino Slaviero São Paulo São Paulo 
CLIENTE Brasilincorp  

CONSTRUTORA Sanca 
25/nov/13 Core and Shell 

62 Bloco 2 Ecoluxury Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 

Ecoluxury Corporate 
Offices 

Construtora Carvalho 

Hosken 

  Core and Shell 
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63 Master Site Ecoluxury Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 

Ecoluxury Corporate 

Offices 

Construtora Carvalho 
Hosken 

  Core and Shell 

64 Nova Sede LORENGE SA Vitória Espírito Santo Construtora Lorenge 23/out/13 New Construction 

65 SESC Franca Franca São Paulo Sesc Franca   New Construction 

66 Edifício Fecomércio São Paulo São Paulo Método 22/out/13 Core and Shell 

67 
Centro Corporativo Villa 

Lobos  
Brasília 

Distrito 

Federal  

CLIENTE Stylos 
Engenharia  

CONSTRUTORA Supera 

Engenharia  

16/out/13 Core and Shell 

68 Paço Municipal de Itu Itu São Paulo Prefeitura de Itú 14/out/13 New Construction 

69 
Coca-Cola BR Leão Planta 

Faz. Rio Grande 

Fazenda Rio 

Grande 
Paraná Coca-Cola 12/abr/12 New Construction 

70 Edifício The One São Paulo São Paulo Odebrecht 03/jun/13 Core and Shell 

71 I-Tower Barueri São Paulo Odebrecht 06/jul/12 Core and Shell 

72 Geo Elétrica Tamboara Tamboara Paraná   10/set/13 New Construction 

73 
BD -  Becton, Dicknson 
and Company - Retrofit SP 

Office 

São Paulo São Paulo ACE Engenharia 28/ago/13 New Construction 

74 Emerson Sorocaba Sorocaba São Paulo Emerson Process 30/jul/13 New Construction 

75 Venezuela 43 Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

São Carlos 

Empreendimentos e 
Participações  

Construtora Sinco  

02/jul/13 Core and Shell 

76 CD São Carlos - Edifício B São Carlos São Paulo Matec Engenharia 18/jun/13 Core and Shell 

77 
UNILEVER - Feel Good - 

CD RB Capital 
Pouso Alegre Minas Gerais Diase Construtora 28/mai/13 New Construction 

78 SESC Sorocaba Sorocaba São Paulo Omar Maksoud 06/jun/13 New Construction 

79 
WT - Centro Empresarial 
Senado 

Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

Walter Torre 03/jun/13 Core and Shell 

80 
Mariano Torres 729 

Corporate 
Curitiba Paraná 

BP Empreendimentos - 

Grupo Brochmann Pollis 
19/abr/13 Core and Shell 

81 Infinity São Paulo São Paulo Método 30/out/12 Core and Shell 

82 SGCC Rio Tower Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 
State Grid China Corporate 22/nov/12 Core and Shell 

83 
Fleury Medicina e Saúde 

Unid Alphaville 
Barueri São Paulo Fleury Medicina 26/nov/12 New Construction 

84 Mondelez Brasil - VSA   Pernambuco Mondelez Brasil 29/out/12 New Construction 

85 VIVO Datacenter Tamboré Tamboré São Paulo Racional Engenharia 31/out/12 New Construction 

86 
San Pelegrino Shopping 

Mall 
Caxias do Sul 

Rio Grande 

do Sul 
Grupo Gazit  14/mar/13 Core and Shell 

87 WTorre JK - Bloco D São Paulo São Paulo Walter Torre 19/mar/13 Core and Shell 

88 WTorre JK - Bloco E São Paulo São Paulo Walter Torre 19/mar/13 Core and Shell 

89 
Technology Center 

Powertrain 
Hortolândia São Paulo Powertrain 02/ago/11 New Construction 

90 
Novo Auditório Sede 
Odebrecht 

Salvador Bahia Odebrecht 13/jun/11 New Construction 

91 
CNH Centro Distribuição 

Peças Sorocaba 
Sorocaba São Paulo Case New Holland 28/mar/12 New Construction 

92 
Curitiba Office Park Torre 
Central 

Curitiba Paraná 
Construtora: Thá 
Engenharia 

18/mai/11 Core and Shell 

93 
Morumbi Business Center - 

Multiplan 
São Paulo São Paulo Método Engenharia 01/nov/12 Core and Shell 

94 Torre Vargas 914 Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

Latour Capital 08/dez/09 Core and Shell 

95 Avon Adamas Project Cabreúva São Paulo Avon Cosméticos  22/mar/11 New Construction 

96 
Retrofit do Edifício 

Marques dos Reis 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 

PREVI - Caixa de 

Previdência dos 
Funcionários do Banco do 

Brasil  

CONSTRUTORA Ibeg 

20/ago/12 Core and Shell 
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97 Faria Lima 4.440 São Paulo São Paulo Gafisa  13/dez/12 Core and Shell 

98 Edifício Jatobá São Paulo São Paulo Engeform & Bratket Collet  28/mar/11 Core and Shell 

99 
Pão de Açúcar Vila 
Clementino 

São Paulo São Paulo Pão de Açúcar 21/abr/11 New Construction 

100 
Centro de 
Desenvolvimento 

Esportivo ADC Bradesco 

Osasco São Paulo Walter Torre 25/out/10 New Construction 

101 Pão de Açúcar Indaiatuba São Paulo Pão de Açúcar 30/nov/09 New Construction 

102 
CAR - Centro 

Administrativo Raízen 
Piracicaba São Paulo 

Raízen 

Construção: Omar Maksoud 
17/abr/12 Core and Shell 

103 WT - Aguas Claras Nova Lima Minas Gerais  Walter Torre 03/out/11 Core and Shell 

104 
Centro de Cultura Max 
Feffer 

Pardinho   Centro Max Feffer 20/jan/10 New Construction 

105 
WTorre JK - Torre São 

Paulo 
São Paulo São Paulo Walter Torre 09/dez/10 Core and Shell 

106 
WTorre Nações Unidas 1 e 
2 

São Paulo São Paulo Walter Torre 25/ago/09 Core and Shell 

107 
Pavilhão Vicky e Joseph 

Safra 
São Paulo São Paulo Hospital Albert Einstein 12/ago/10 New Construction 

108 
SBIBHAE - Unidade 
Perdizes 

São Paulo São Paulo Sbibae Albert Einstein 22/jun/12 New Construction 

109 Edifício Pátio Malzoni  São Paulo São Paulo Brookfield 08/jan/13 Core and Shell 

110 Edifício Cidade Nova Rio de Janeiro 
Rio de 

Janeiro 
Petrobras Distribuidora 20/out/08 Core and Shell 

111 GR Jundiaí Bloco 100 Jundiaí São Paulo Ralc Construções 10/abr/12 Core and Shell 

112 CD BOMI Matec Itapevi  São Paulo Matec Engenharia 24/set/09 New Construction 

113 
Centeranel Raposo Block 

B 
São Paulo São Paulo Racional Engenharia 05/jun/12 Core and Shell 

114 Eldorado Business Tower São Paulo São Paulo Gafisa SA e São Carlos SA  19/ago/09 Core and Shell 

115 Rio Office Tower Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

Vision Brazil Investment & 
Razão Engenharia  

03/mai/12 Core and Shell 

116 
Edifício Porto Brasilis - 

Fibra Experts 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
Fibra Experts  30/mar/12 Core and Shell 

117 Rochaverá Torre A São Paulo São Paulo 
Tishman Speyer 

Método 
02/dez/10 Core and Shell 

118 
Rochaverá Corporate 
Towers - Torre B 

São Paulo São Paulo 
Tishman Speyer 
Método 

05/ago/09 Core and Shell 

119 
Ventura Corporate Towers 

- Torre Leste 
Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro 
Tishman Speyer  24/ago/09 Core and Shell 

120 SAP Labs Latin América São Leopoldo   SAP 19/dez/11 New Construction 

121 
Ventura Corporate Towers 
- Torre Oeste 

Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

Tishman Speyer  06/jun/11 Core and Shell 

122 GR Jundiaí Master Site Jundiaí São Paulo Ralc Construções 11/abr/12 Core and Shell 

123 GR Jundiaí Bloco 300 Jundiaí São Paulo Ralc Construções 10/abr/12 Core and Shell 

124 GR Jundiaí Bloco 200 Jundiaí São Paulo Ralc Construções 10/abr/12 Core and Shell 

125 
Delboni Auriemo - 
Dumont Villares 

São Paulo São Paulo RMA Engenharia 09/jun/08 New Construction 

126 
Estúdio IJ e Almoxarifado 
IJ - RECNOV 

Rio de Janeiro 
Rio de 
Janeiro 

RECNOV 

EFER Construtores 

Associados 

02/jul/12 New Construction 

127 Ecopátio Bracor Imigrantes 
São Bernardo 

do Campo 
São Paulo 

Massoco Construções  
Ecorodovias 

15/dez/10 New Construction 

Obs.: Filtro Core and Shell e New Construction realizado pela autora. Coluna Empresa Construtora/ Incorporadora em destaque com dados 
levantados e preenchidos pela autora. 

Fonte: GBC Brasil, conteúdo recebido por e-mail em 30 de março de 2015 diante de solicitação da autora que 

tratou as informações. 
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Baseado na lista dos 127 edifícios certificados LEED-NC e LEED-CS os respondentes foram 

identificados um a um dentre os investidores, empreendedores ou construtores que 

participaram do processo de obtenção da referida certificação internacional de 

sustentabilidade.  

A busca pelos responsáveis e seus contatos foi estruturada em dois principais pilares: pelo 

Google para identificar em textos, artigos, blogs e sites, quais foram os construtores ou 

investidores, e em paralelo pelo site de networking empresarial LinkedIn para identificar os 

responsáveis nas empresas identificadas. O terceiro método para a identificação dos contatos 

foi, após a identificação do construtor ou investidor escrever pelo fale conosco do site da 

empresa solicitando o contato do responsável. 

 

Modelo de Carta LinkedIn - Contato da Rede Direta da Pesquisadora: 

Prezado(a) ___________, boa tarde! Tudo bem com você?! 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação LEED: 

Mais especificamente sobre o Edifício __________________________________ em _____________________. 

Posso encaminhar a você, ou me sugere outro contato na sua empresa? 

Agradeço a atenção e despeço-me atenciosamente, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

 

Modelo de Carta LinkedIn - Solicitando ser Apresentada: 

Bom dia,___________! Tudo bem com você?! Preciso fazer contato com o(a) _______________________ que 

está em sua lista de contatos, mas não consigo fazê-lo diretamente. Por isso, peço que por gentileza me 

encaminhe o e-mail dele(a) ou encaminhe a minha correspondência abaixo.  

Abraços e muito obrigada,  

Cristiane. 

 

Ei ___________________, tudo bem com você?! 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação LEED: 

 

Mais especificamente sobre o Edifício _______________________________ em ________________________. 

 

Posso encaminhar a você, ou me sugere outro contato na sua empresa? 

Pode me enviar o e-mail de contato por gentileza? 

Abraços e desde já antecipo os meus agradecimentos, 
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Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

 

Modelo de Carta Fale Conosco - Site Empresa Construtora ou Investidora: 

Prezados(as) Senhores(as), 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação LEED: 

 

Mais especificamente sobre o Edifício_______________________________ em _________________________. 

 

Queiram por gentileza me informar a qual responsável e e-mail posso encaminhar o questionário? 

 

Agradeço e despeço-me atenciosamente, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

Os dados dos respondentes identificados das construtoras e/ou incorporadoras em especial os 

e-mails foram utilizados para o encaminhamento do questionário e comunicação de 

solicitação, reforço de solicitação, agradecimento e envio dos resultados da pesquisa. 

 

 

3.5. A seleção de respondentes AQUA-HQE 

 

O critério para a seleção dos respondentes foi o recorte dentre os empreendedores que 

buscaram e concluíram a certificação de edifícios comerciais em alguma das fases do 

processo: pré-projeto, projeto e execução pelo entendimento de que estes teriam a vivência 

que lhes permitiria a análise de geração de valor.  

Para a obtenção da lista dos edifícios comerciais que obtiveram a certificação AQUA-HQE na 

categoria Edifícios do setor de serviços – Processo AQUA: Escritórios e Edifícios escolares, 

comunicação eletrônica foi enviada por e-mail ao diretor geral e a três especialistas do 

Processo AQUA-HQE da Fundação Vanzolini no dia 27 de março de 2015.  
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Modelo de E-mail Solicitando Informações para a Pesquisa: 

Prezados(as) Senhores(as), 

Agradeço a atenção com que sempre fui recebida pela Fundação Vanzolini e tenho a grata satisfação de 

informar que estou realizando Trabalho de Pesquisa para a minha dissertação de Mestrado pela Universidade 

Federal de Minas Gerais - MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável com o tema 

"A AGREGAÇÃO DE VALOR NOS PROCESSOS PRODUTIVOS E COMERCIAIS DAS CERTIFICAÇÕES DE 

SUSTENTABILIDADE CONSTRUTIVA AQUA E LEED NA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS NO 

BRASIL". 

Desta forma, gostaria de contar com a atenção dos senhores no sentido de se possível me enviar informações 

oficiais da FUNDAÇÃO VANZOLINI quanto ao Panorama Geral da Certificação AQUA-HQE NO BRASIL. 

E principalmente: 

1) Estratificar na amostra geral os EDIFÍCIOS COMERCIAIS que obtiveram o certificado, Quantos, Quais e 

Onde estão localizados.  Na minha amostra que segue anexa selecionei 133 empreendimentos certificados. 

Preciso de ajuda com dados oficiais atualizados, pois estes dados são de setembro de 2014. 

2) Para os EDIFÍCIOS COMERCIAIS que obtiveram a certificação AQUA, eu solicito gentileza me enviar 

ainda do nome da empresa construtora ou da empresa investidora, e o nome do profissional responsável com e-

mail e telefone. Informações imprescindíveis para que eu saiba a quem encaminhar o questionário, e possa 

estratificá-lo com aplicação por telefone, virtualmente e/ou pessoalmente. 

3) Outras pesquisas de mercado já realizadas pela FUNDAÇÃO VANZOLINI e outras organizações ou 

pesquisadores sobre o tema. 

Compreendendo a importância da pesquisa para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado das 

certificações de sustentabilidade construtiva no Brasil, o presente trabalho visa investigar o grau de 

amadurecimento do mercado, sua geração de valor na cadeia produtiva e ainda, obter dados comparativos que 

contribuam para a tomada de decisão de futuros empreendedores e particularmente da própria FUNDAÇÃO 

VANZOLINI. 

Antecipo os meus agradecimentos pela atenção dispensada ao referido trabalho de pesquisa, e em meu nome e 

em nome da Universidade Federal de Minas Gerais despeço-me atenciosamente, 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda 

Mestranda - MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

EA - Escola de Arquitetura - UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br  

 

Orientador: Prof. Dr. Flávio de Lemos Carsalade - EA-UFMG 

Co-Orientadora: Profa. Dra. Eleonora Sad de Assis - EA-UFMG 

 

P.S.: Agradeço caso possam confirmar o recebimento deste e ainda por informar o prazo necessário para o 

envio das informações. 
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Em 07 de abril de 2015, o departamento técnico da Fundação Vanzolini respondeu a 

comunicação com a lista de todos 369 (trezentos e sessenta e nove) empreendimentos 

certificados AQUA-HQE no conjunto de referenciais. 

A aplicação dos referenciais nos empreendimentos certificados se divide dentre 227 

empreendimentos, conforme Tabela 14, com destaque para a aplicação dos referenciais para 

empreendimentos não-residenciais, que engloba os edifícios comerciais, objeto da presente 

pesquisa com 44% de relevância e os edifícios residenciais com 41% do total dentre os 

demais referenciais.  

 

Tabela 14: Certificados AQUA-HQE por tipo de referencial em número de empreendimentos 

Referencial  Total de Empreendimentos  Percentual 

NÃO-RESIDENCIAL  100 44% 

RESIDENCIAL  93 41% 

OPERAÇÃO/USO  24 11% 

BAIRROS 8 4% 

OUTROS (Empreendedor AQUA) 2 1% 

Total Geral  227 100% 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

 

Gráfico 8: Certificados AQUA-HQE por tipo de referencial em número de empreendimentos 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 
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Por tipologia a certificação AQUA-HQE se divide conforme os dados na Tabela 15, 

encaminhados pela Fundação Vanzolini por e-mail em abril de 2015, sendo que os edifícios 

comerciais, na lista de tipologias da Fundação Vanzolini descrito como Escritórios, representa 

em conjunto com os edifícios escolares um total de 26,9%. Na Tabela 15 pode-se observar 

também que os edifícios habitacionais representam 41% de todos os certificados AQUA-HQE 

emitidos até o presente momento. 

 

Tabela 15: Certificados AQUA-HQE por tipologia em número total de empreendimentos 

Tipologia  

Total de 

Empreendimentos  Porcentagem 

EDIFÍCIOS HABITACIONAIS  93 41,0% 

ESCRITÓRIOS E EDIFÍCIOS ESCOLARES 61 26,9% 

OPERAÇÃO E USO  24 10,6% 

COMÉRCIO  20 8,8% 

HOSPEDAGEM, LAZER, BEM ESTAR, EVENTOS E CULTURA 12 5,3% 

BAIRROS E LOTEAMENTOS 7 3,1% 

INDÚSTRIA E LOGÍSTICA  4 1,8% 

EMPREENDEDOR AQUA 2 0,9% 

BAIRROS E LOTEAMENTOS - OPERAÇÃO 1 0,4% 

HOSPITAL 1 0,4% 

MISTO: COMÉRCIO-ESCRITÓRIO 1 0,4% 

REFORMA E REABILITAÇÃO 1 0,4% 

 Total Geral  227 100% 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

Gráfico 9: Certificados AQUA-HQE por tipologia em número total de empreendimentos 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 
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A Fundação Vanzolini informa que são 227 empreendimentos certificados no Brasil, com 369 

edifícios no total, pois alguns empreendimentos consistem em mais de um edifício. Assim 

sendo, as Tabelas 16 e 17 e os Gráficos 10 e 11 apresentam a distribuição desses edifícios por 

referencial e tipologia em número total. 

 

Tabela 16: Certificados AQUA-HQE por referencial em número total de edifícios. 

 

Referencial  Total de Edifícios  Percentual 

RESIDENCIAL  190 51% 

NÃO-RESIDENCIAL   148 40% 

OPERAÇÃO/USO  24 7% 

BAIRROS 7 2% 

Total Geral  369 100% 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

Gráfico 10: Certificados AQUA-HQE por referencial em número total de edifícios 

 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

 

Em número de empreendimentos a tipologia não-residencial representa 44% do total de 

certificados emitidos, já em número de edifícios totais, este percentual cai para 40%. A 

análise em termos de número total de edifícios apresenta maior percentual para os edifícios 

residenciais, onde os empreendimentos possuem um maior número de torres.  
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Tabela 17: Certificações AQUA-HQE em número total de edifícios por tipologia 

Tipologia  Total de Edifícios  Percentual 

EDIFÍCIOS HABITACIONAIS  190 51,5% 

 ESCRITÓRIOS E EDIFÍCIOS ESCOLARES  74 20,1% 

INDÚSTRIA E LOGÍSTICA  34 9,2% 

OPERAÇÃO/USO 24 6,5% 

COMÉRCIO  20 5,4% 

HOSPEDAGEM, LAZER, BEM ESTAR, EVENTOS E 

CULTURA 12 3,3% 

BAIRROS E LOTEAMENTOS 6 1,6% 

HOSPITAL  4 1,1% 

MISTO: COMÉRCIO-ESCRITÓRIO  3 0,8% 

BAIRROS E LOTEAMENTOS - OPERAÇÃO  1 0,3% 

REFORMA E REABILITAÇÃO 1 0,3% 

Total Geral  369 100% 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

 

Gráfico 11: Certificações AQUA-HQE em número total de edifícios por tipologia 

 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

Dentre os 227 empreendimentos de diversas tipologias, 19% do total, são 43 edifícios 

comerciais que receberam a certificação AQUA-HQE, objeto selecionado para análise no 

presente trabalho. A tabela 18 e o gráfico 12 apresentam a evolução de emissão dos 

certificados para edifícios comerciais no período de 2009 até abril de 2015. 
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Tabela 18: Certificações AQUA-HQE de edifícios comerciais de 2009 a abril de 2015 

Certificações de Edifícios Comerciais 

Ano N◦ de Certificações AQUA-HQE 

2009 2 

2010 2 

2011 5 

2012 8 

2013 15 

2014 6 

2015 5 

Total 43 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

Gráfico 12: Certificações AQUA-HQE de edifícios comerciais de 2009 a abril de 2015 

 
Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

O gráfico 12 permite observar um crescimento na emissão dos certificados de edifícios 

comerciais no período de 2009 a 2013. Em 2014 houve queda de 250% no total de 

certificados emitidos em relação a 2013. Quanto ao ano de 2015 o gráfico apresenta 

possibilidade de recuperação dos índices de 2013, uma vez que o número representa apenas o 

primeiro trimestre do ano.  

Quanto à distribuição geográfica da emissão dos certificados AQUA-HQE para edifícios 

comerciais, observa-se na tabela 19, assim como no caso da certificação norte-americana 

LEED, a liderança do estado de São Paulo, com um percentual de 63% do total de 

empreendimentos certificados.  
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Tabela 19: Certificações AQUA-HQE de edifícios comerciais por Estado 

 

Certificações AQUA-HQE de Edifícios Comerciais por Estado 

Estado Certificados Percentual 

SP 27 63% 

DF 4 9% 

RJ 3 7% 

MG 2 5% 

CE 2 5% 

BA 2 5% 

RS 1 2% 

PB 1 2% 

ES  1 2% 

Total 43 100% 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 

 

 

Gráfico 13: Certificações AQUA-HQE de edifícios comerciais por Estado. 

 

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015. Dados tratados pela autora. 
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Diferente da certificação americana LEED onde o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar de 

destaque e o Distrito Federal ocupa o sétimo lugar. Importante observar que no caso da 

certificação AQUA-HQE a análise por região já foi realizada especificamente para os 

edifícios comerciais, e no caso da Certificação LEED o sétimo lugar do Distrito Federal se 

refere ao número total de empreendimentos certificados. 
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Como objeto do presente trabalho a autora selecionou, portanto, os 43 (quarenta e três) 

Edifícios do setor de serviços – Processo AQUA: Escritórios e Edifícios escolares para a 

identificação dos respondentes. 

 

Tabela 20: 43 Edifícios comerciais com certificação AQUA-HQE selecionados dentre os 227 

empreendimentos registrados em todas as demais tipologias 

 

Edifício 

Comercial 
Empreendedor Local Município Referencial Tipologia 

Data  

de 

Entrada 

Data Pré- 

Projeto 

Data 

Projeto 

Data 

Execução 

1º Batalhão Da 
Polícia Militar 

Ambiental 

1º Batalhão da Polícia 
Militar Ambiental 

SP São Paulo 
Não 

Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 

2013       

Aliança Francesa 

- RJ 
Aliança Francesa - RJ RJ 

Rio de 

Janeiro 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2011       

Escola Soka do 

Brasil 

Associação Brasil 

SGI  
SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2014       

Sede ADEMI - 

DF 

Associação das 
Empresas do 

Mercado Imobiliário 

do Distrito Federal 

DF Brasília 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 2014       

Parque da Cidade 

- Gleba C - Torre 

C2 

BMX Realizações 

Imobiliárias e 

Participações S/A 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2013       

Air Offices 
Clavi Incorporações 

Ltda 
SP Guarulhos 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2011       

Clavi Campesina 

Offices 

Clavi Incorporações 

Ltda 
SP Guarulhos 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2011       

Clavi Eco Tower 
Clavi Incorporações 

Ltda 
SP Guarulhos 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2012       

Centro de 
Treinamento da 

Polícia Militar 

Ambiental 

Comando de 
Policiamento 

Ambiental do Estado 

de São Paulo 

SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 2013       

Centro de 

Controle 

Operacional - 
BRT 

Consócio 

Operacional - BRT 
RJ 

Rio de 

Janeiro 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 2013       

Credicitrus Nova 

Sede Bebedouro 

Cooperativa de 

Crédito Credicitrus 
SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2010       

Sede 

Administrativa 

DMAE 
Uberlândia 

DMAE - 

Departamento 

Municipal de Água e 
Esgoto 

MG Uberlândia 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 2015       

Neolink Office, 

Mall & Stay 

Dominus 12 

Empreendimentos 
Imobiliários Ltda 

RJ 
Rio de 

Janeiro 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2013       

ESPM 

ESPM - Associação 

Escola Superior de 
Propaganda e 

Marketing 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 2015       

Bela Cintra 

Corporate 

Fakiani Estefam 

Incorporadora 
SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2013       

Centro 

Administrativo 

do Complexo 

Fecomércio/ 
Sesc/Senac/  

do Estado do Rio 

Grande do Sul 

Federação do 
Comércio de Bens e 

Serviços do Estado 

do Rio Grande do Sul 

RS 
Porto 

Alegre 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2012       
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Unidade Fiocruz 

Ceará 

Fundação Oswaldo 

Cruz 
CE Fortaleza 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2012       

São International 

Square 
Gafisa S/A SP 

São 

Caetano 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2013       

Shopping Riomar 

Presidente 
Kennedy 

Grupo João Carlos 

Paes Mendonça 
CE Fortaleza 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2015       

Helbor Dual 

Patteo Mogilar  

Hesa 133 

Investimentos 
Imobiliários Ltda 

SP 
Mogi das 

Cruzes 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2013       

Mackenzie 

Século XXI - 
Prédio 50 

Instituto 

Presbiteriano 
Mackenzie 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2013       

ESCAS - 

Campus Natura 

Ipê - Instituto de 

Pesquisas Ecológicas 
SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 

2009       

Cidade Jardim 
Corporate Center 

JHSF Incorporações 
S/A 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2009       

LM 533 - 
Parnamirim 

Leroy Merlin Cia. 

Brasileira de 

Bricolagem 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2015       

Facilitá Camburi 

Lorenge SPE 148 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda 

ES Vitória 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2014       

Complexo Royal 
Palm Plaza 

Odebrecht 

Realizações 

Imobiliárias 

SP Campinas 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2013       

Henri Dunant - 
Torre 1B 

Odebrecht 

Realizações 

Imobiliárias 

SP São Paulo 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2013       

Lumine Park 710 
Odebrecht 

Realizações 

Imobiliárias 

SP Brasília 
Não 

Residencial 
Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2014       

Vitrium Centro 
Médico 

Inteligente 

Odebrecht 
Realizações 

Imobiliárias 

DF Brasília 
Não 

Residencial 
Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2012       

I Am Tatuapé - 
Residence e 

Bussiness 

Partifib Projetos 

Imobiliários  
SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2015       

Ceu Bonsucesso 
Prefeitura Municipal 

de Guarulhos 
SP Guarulhos 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2011       

Ceu Continental 
Prefeitura Municipal 

de Guarulhos 
SP Guarulhos 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2011       

Head Tower 

Rio Verde 

Engenharia e 

Construções Ltda 

SP Piracicaba 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2013       

Praça Capital 

Sai Offices 

Empreendimentos 
Imobiliários S.A. - 

OR 

DF Brasília 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 2013       

Edifício Adm. 

Renault 

Saint Michel  

(TRX Investimentos) 
SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2014       

3º Batalhão da 
Polícia Militar 

Ambiental 

Sede do 3º Batalhão 
da Polícia Militar 

Ambiental 

SP São Paulo 
Não 

Residencial 
Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2013       

Centro de 
Desenvolvimento 

Infantil - CEDEI 

Serviço Social do 

Comércio 
SP São Paulo 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2014       

Edifício Sede do 

Sinduscon - BA 

Sindicato da Ind. da 
Construção do Estado 

da Bahia - Sinduscon 

- BA 

BA Salvador 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 2012       

Praça Central 
Jundiaí Office 

Mall 

SPCIA 02 
Empreendimento 

Imobiliário Ltda 

SP Jundiaí 
Não 

Residencial 
Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2013       

Syene Corporate 
Syene 

Empreendimentos 
BA Salvador 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2010       
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Parque Avenida 
Thuban 

Empreendimentos 

Imobiliários Ltda 

MG 
Belo 

Horizonte 

Não 
Residencial 

Escritórios 
e Edifícios 

Escolares 
2012       

Centro de 

Práticas 
Sustentáveis - 

Instituto Ecó 

Anama 

Três 
Empreendimento 

Imobiliário S/A 

DF Brasília 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 
Escolares 2012       

Complexo Tour 
Geneve 

TWS Brasil 
Imobiliária I.P.S Ltda 

PB 
João 

Pessoa 

Não 

Residencial 
Escritórios 

e Edifícios 

Escolares 
2012 

   

Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI, E-mail de 7 de abril de 2015.  

 

 

Baseado na lista dos 43 edifícios certificados AQUA-HQE os respondentes foram 

identificados um a um dentre os investidores, empreendedores ou construtores que 

participaram do processo de obtenção da referida certificação internacional de 

sustentabilidade.  

A busca pelos responsáveis e seus contatos foi estruturada em dois principais pilares: pelo site 

de networking empresarial LinkedIn para identificar os responsáveis nas empresas 

identificadas e pelo fale conosco do site da empresa solicitando o contato do responsável. 

 

Modelo de carta LinkedIn - Contato da rede direta da pesquisadora: 

Prezado(a) ___________, boa tarde! Tudo bem com você?! 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação AQUA-HQE: 

Mais especificamente sobre o Edifício _________________________________ em _____________________. 

Posso encaminhar a você, ou me sugere outro contato na sua empresa? 

Agradeço a atenção e despeço-me atenciosamente, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

 

Modelo de carta LinkedIn - Solicitando ser apresentada: 

Bom dia,___________! Tudo bem com você?! Preciso fazer contato com o(a) _______________________ que 

está em sua lista de contatos, mas não consigo fazê-lo diretamente. Por isso, peço que por gentileza me 

encaminhe o e-mail dele(a) ou encaminhe a minha correspondência abaixo. Abraços e muito obrigada, 

Cristiane. 

 

Ei ___________________, tudo bem com você?! 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação AQUA-HQE: 

 



127 
 

Mais especificamente sobre o Edifício _______________________________ em ________________________. 

Posso encaminhar a você, ou me sugere outro contato na sua empresa? 

Pode me enviar o e-mail de contato por gentileza? 

Abraços e desde já antecipo os meus agradecimentos, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

 

 

Modelo de carta Fale Conosco - Site empresa construtora ou investidora: 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Sou mestranda na UFMG na área de construções sustentáveis e gostaria de encaminhar a minha pesquisa sobre 

Edifícios Comerciais que obtiveram a certificação AQUA-HQE: 

 

Mais especificamente sobre o Edifício______________________________ em __________________________. 

 

Queiram por gentileza me informar a qual responsável e e-mail posso encaminhar o questionário? 

 

Agradeço a atenção e despeço-me atenciosamente, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda EA-UFMG  

MACPS - Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 

Os dados dos respondentes identificados das construtoras e/ou incorporadoras em especial os 

e-mails foram utilizados para o encaminhamento do questionário e comunicação de 

solicitação, reforço de solicitação, agradecimento e envio dos resultados da pesquisa.  

 

 

3.6. O sistema de aplicação do questionário 

 

A pesquisa encaminhada aos profissionais da construção civil selecionados dentre os que 

vivenciaram a experiência da obtenção das certificações de sustentabilidade LEED e AQUA-

HQE para edifícios comerciais visou investigar se as certificações de sustentabilidade 

construtiva LEED e AQUA-HQE agregaram valor aos edifícios comerciais em seus processos 

construtivos, comerciais e operacionais, e quais seriam esses principais valores agregados. 
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Para o estudo de realidades pouco conhecidas, as pesquisas qualitativas, por 

terem planejamento pouco estruturado, são adequadas. No entanto, se já 

existe conhecimento acumulado sobre determinado assunto, deve ser feita 

uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa pouco estruturada resultaria em 

perda de tempo e seria de nenhuma profundidade. Cabe, porém, aos 

pesquisadores escolher a linha de pesquisa que dê melhor resposta às suas 

indagações. (VIEIRA, 2009, p. 6) 

Para a estruturação do questionário foi utilizado o software da empresa Survey Monkey 

(https://pt.surveymonkey.net/user/account/). Aos respondentes identificados foi encaminhada 

na estrutura de solicitação de preenchimento do questionário a seguinte comunicação: 

 

Modelo de e-mail carta de encaminhamento do questionário de pesquisa: 

 

Prezados(as) Senhores(as), 

 

Estou realizando pesquisa de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objeto de estudo A Certificação LEED e AQUA de Edifícios 

Comerciais no Brasil, e gostaria de poder contar com sua importante e imprescindível participação. 

 

Identifiquei sua empresa na lista do USGBC (da Fundação Vanzolini) dentre as que obtiveram a certificação 

LEED (AQUA-HQE) para edifícios comerciais no Brasil uma das bases de dados que utilizei para formar a 

amostra. 

 

O estudo é de caráter acadêmico, assim sendo, as informações coletadas serão analisadas de forma integrada e 

sigilosa. 

 

Reitero que tão logo conclua o estudo compartilharei com as empresas que participaram da pesquisa. 

 

O questionário irá demandar apenas 10 minutos para ser preenchido. Ouvir sobre a sua experiência é muito 

importante para nós! 

 

Clique por gentileza no botão abaixo para começar a respondê-lo. Agradecemos sua participação! 

 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda MACPS – EA-UFMG 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

Dr. Arq. Flávio de Lemos Carsalade - Professor Orientador - flavio.carsalade@terra.com.br 

Dra. Arq. Eleonora Sad de Assis – Professora Co-Orientadora - eleonorasad@yahoo.com.br 

 

 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA MESTRADO EM AMBIENTE CONSTRUÍDO E PATRIMÔMIO 

SUSTENTÁVEL – UFMG – APLICADO: 

Ficha Técnica do (a) Respondente: 

 

Sexo  

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

Formação: 

(  ) Graduação 

(  ) Pós-graduação 

(  ) Mestrado 
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(  ) Doutorado 

 

Cargo: 

(  ) Nível Técnico 

(  ) Nível Gerencial 

(  ) Consultoria 

(  ) Nível de Diretoria 

(  ) Presidência 

(  ) Conselho de Administração 

 

Número de funcionários da empresa: 

(  ) Até 50 funcionários 

(  ) Entre 50 e 200 funcionários 

(  ) De 200 a 500 funcionários 

(  ) De 500 a 1000 funcionários 

(  ) Acima de 1000 funcionários 

 

Nível de faturamento da empresa: 

(  ) Até R$ 500 mil  

(  ) De R$ 500 mil a R$ 1 milhão 

(  ) R$ 1 milhão a R$ 10 milhões 

(  ) R$ 10 milhões a R$ 100 milhões  

(  ) Acima de R$ 100 milhões 

 

Processos de certificação que participou: 

(  ) Nenhuma certificação 

(  ) Apenas 1 certificação 

(  ) De 1 a 3 certificações 

(  ) De 3 a 5 certificações 

(  ) Acima de 5 certificações 

 

Seu grau de envolvimento com o processo de obtenção da certificação (LEED ou AQUA): 

(  ) Nenhum envolvimento 

(  ) Contratante 

(  ) Influenciador 

(  ) Decisório 

(  ) Realizador 

 
 
 
 

PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a GESTÃO DE 

PERDAS de materiais e de recursos no processo construtivo. 

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Excelência em redução de perdas 

no processo produtivo de edifícios 

comerciais pode ser alcançada em 

empreendimentos sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. A busca da certificação de edifícios 

comerciais contribui para a redução 

das perdas de materiais e recursos 

nos canteiros de obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. A gestão de perdas em edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação não é diferente 

daqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da certificação coloca um Discordo Discordo Concordo Concordo 
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alerta no canteiro para a redução 

das perdas no processo construtivo. 

completamente um pouco um pouco completamente 

5. A gestão de logística e 

armazenamento de materiais no 

canteiro melhora com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Nos edifícios comerciais que 

realizamos temos um controle 

rigoroso dos índices de perdas de 

materiais. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. A melhor organização do canteiro 

de obras contribui para a 

excelência na gestão das perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. A madeira é um material de grande 

reaproveitamento no canteiro de 

obras.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

9. Os edifícios comerciais que 

construímos já possuem o grau 

máximo de industrialização o que 

naturalmente mitiga as perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

10. Não é prática nos edifícios 

comerciais que construímos a 

gestão das perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS E RECURSOS no processo construtivo. 
Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Excelência em reaproveitamento 

de materiais e recursos no processo 

produtivo pode ocorrer em 

empreendimentos que não estejam 

buscando a certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. A busca da certificação do edifício 

comercial contribui para o 

reaproveitamento de materiais e 

recursos nos canteiros de obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. O reaproveitamento de materiais e 

recursos em edifícios comerciais 

que buscam a certificação não é 

diferente daqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da certificação coloca um 

alerta no canteiro para o 

reaproveitamento de materiais e 

recursos no processo construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. A segregação e identificação dos 

materiais no canteiro pioram com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Nos edifícios comerciais que 

construímos temos um controle 

rigoroso para o máximo 

reaproveitamento dos materiais. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. O reaproveitamento de materiais e 

recursos é facilitado com melhor 

organização do canteiro de obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. O entulho é um material de grande 

reaproveitamento no canteiro de 

obras.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

9. Os edifícios comerciais que 

construímos  já possuem o grau 

máximo de industrialização o que 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 
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naturalmente reduz as 

oportunidades de 

reaproveitamento. 

10. É uma prática nos edifícios 

comerciais que construímos  o 

reaproveitamento dos materiais e 

recursos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o CUSTO DE 

REALIZAÇÃO no processo construtivo. 
Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Os custos de realização do 

processo produtivo são mais baixos 

em edifícios comerciais que não 

estejam buscando a certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. A busca da certificação do edifício 

comercial contribui para um 

aumento de custos durante o 

processo produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. Os custos de realização do 

processo produtivo em edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação são os mesmos 

daqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da certificação de edifícios 

comerciais coloca um alerta para a 

redução dos custos durante a etapa 

de obra. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. Os custos de realização são de 

difícil comparação entre edifícios 

comerciais sem certificação dos 

edifícios comerciais certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Nos edifícios comerciais que 

realizamos temos um controle 

rigoroso dos custos de realização a 

que estamos sujeitos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. A burocracia e consequentemente 

os custos crescem acima de 10% 

em edifícios comerciais com 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. O rigor no controle documental 

contribui para a redução dos custos 

de realização. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

9. Em todos os nossos edifícios 

comerciais os custos de 

manutenção e retrabalho pós-

entrega são previstos em nossas 

planilhas de resultados. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

10. Os custos de realização são 

controlados com rigor nos edifícios 

comerciais que realizamos, sejam 

eles certificados ou não. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o USO MAIS 

EFICIENTE DOS RECURSOS no processo construtivo. 
Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. O uso eficiente dos recursos no 

processo produtivo pode ocorrer 

em obras de edifícios comerciais 

sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. A busca da certificação do edifício 

comercial contribui para o uso 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 
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mais eficiente dos recursos no 

processo produtivo. 

3. A gestão eficiente dos recursos em 

edifícios comerciais que buscam a 

certificação não é diferente 

daqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da certificação coloca um 

alerta no canteiro para a gestão 

eficiente dos recursos no processo 

construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. A gestão eficiente de recursos no 

processo produtivo melhora com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Nos edifícios comerciais que 

construímos temos um controle 

eficiente dos recursos em todas as 

etapas do processo produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. A melhor organização do canteiro 

de obras contribui para mitigação 

dos riscos de acidentes de trabalho 

no canteiro. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. O planejamento rigoroso contribui 

para o uso mais eficiente dos 

recursos nos processos de 

produção. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

9. Restrições orçamentárias nos 

levam ao uso mais eficiente dos 

recursos nas etapas de produção. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

10. Não é prática nos edifícios 

comerciais que construímos o uso 

eficiente dos recursos em nossos 

processos produtivos. A 

certificação foi uma exceção. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a GESTÃO DE 

RISCOS no processo construtivo. 
Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Excelência em gestão de riscos no 

processo produtivo pode ocorrer 

em edifícios comerciais sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. A busca da certificação de edifícios 

comerciais contribui para uma 

melhor gestão de riscos no 

processo produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. A gestão de riscos em edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação não é diferente 

daqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da certificação coloca um 

alerta no canteiro para a gestão de 

riscos no processo construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. A gestão de riscos no canteiro 

melhora com a certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Nos edifícios comerciais que 

construímos temos um controle 

rigoroso dos riscos a que estamos 

sujeitos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. A melhor organização do canteiro 

de obras contribui para mitigação 

dos riscos de acidentes de trabalho 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 
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no canteiro. 

8. A melhor organização do canteiro 

de obras contribui para mitigação 

dos riscos de acidentes ambientais 

no canteiro. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

9. Todos os edifícios comerciais que 

construímos já possuem excelência 

em gestão de riscos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

10. Não é prática nos edifícios 

comerciais que construímos a 

gestão de riscos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

PROCESSOS COMERCIAIS 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a DEMANDA DE 

MERCADO no processo de comercialização. 

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. A certificação de 

sustentabilidade 

construtiva é uma 

demanda dos clientes 

no mercado de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. Mesmo com acréscimo 

no preço, a 

certificação os 

edifícios comerciais é 

essencial para maior 

velocidade de venda. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. A demanda de 

mercado é a mesma 

para edifícios 

comerciais que 

buscam a certificação, 

e também para aqueles 

não certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. A certificação de 

edifícios comerciais é 

um atrativo para o 

mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. Os clientes pagam 

preços maiores pelos 

edifícios comerciais 

certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. A certificação é hoje o 

fator determinante 

para a comercialização 

de edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

7. A certificação é uma 

chancela de qualidade 

para os edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. O mercado conhece 

profundamente os 

Discordo Discordo um Concordo Concordo 
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diferenciais dos 

edifícios comerciais 

certificados. 

completamente pouco um pouco completamente 

9. Em todos os nossos 

edifícios comerciais 

futuros a certificação 

será uma entrega 

obrigatória. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

10. Nossos clientes 

compram toda a nossa 

produção sem esforço, 

sejam os nossos 

edifícios comerciais 

certificados ou não. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere as MARGENS DE 

LUCRO no processo de comercialização. 

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. A certificação de 

sustentabilidade 

construtiva contribui 

para melhores margens 

de lucro na 

comercialização de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

2. Mesmo com acréscimo 

no preço de produção, 

a certificação os 

edifícios comerciais é 

essencial para maiores 

margens de lucro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

3. As margens de lucro 

são as mesmas para 

edifícios comerciais 

que buscam a 

certificação, e também 

para aqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da 

certificação de 

edifícios comerciais é 

uma garantia para 

maiores margens de 

lucro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

5. Os clientes valorizam 

os edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

6. A certificação é hoje o 

fator determinante 

para maiores margens 

de lucro na 

comercialização de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
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7. A certificação é agrega 

valor aos edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

8. O mercado remunera 

acima dos 5% um 

edifício comercial 

certificado em relação 

a outro sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

9. As margens de 

comercialização são 

mínimas em edifícios 

certificados porque os 

custos são altos. Este 

tem sido um 

investimento da 

empresa para o 

amadurecimento e a 

aprendizagem. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

10. Nosso preço já é o 

mais alto do mercado, 

assim como as nossas 

margens.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a MELHORIA DA 

REPUTAÇÃO no processo de comercialização. 

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. A empresa melhora a 

sua reputação ao 

construir edifícios 

comerciais 

certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

2. Edifícios comerciais 

certificados possuem 

ganho de qualidade 

que conferem melhora 

da reputação 

empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

3. A reputação 

empresarial é a mesma 

ao construir edifícios 

comerciais 

certificados ou sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

4. A busca da 

certificação de 

edifícios comerciais 

reduz passivos 

trabalhistas que 

contribui para melhor 

reputação empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

5. A melhoria da 

reputação é de difícil 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
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mensuração na 

realização de edifícios 

comerciais sem 

certificação e os 

certificados.  

6. Nos edifícios 

comerciais que 

realizamos temos um 

controle rigoroso da 

reputação gerada. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

7. A busca da 

certificação de 

edifícios comerciais 

reduz passivos 

ambientais que 

contribui para melhor 

reputação empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

8. A reputação 

empresarial não 

possui conexão com 

os processos de 

certificação de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a VANTAGEM 

COMPETITIVA no processo de comercialização. 

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Edifícios comerciais 

certificados possuem 

uma diferenciação de 

produto em relação a 

outras ofertas de 

mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

2. Edifícios comerciais 

certificados possuem 

melhor vantagem 

competitiva no 

mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

3. A vantagem 

competitiva é a mesma 

no processo de venda 

de edifícios comerciais 

certificados ou sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

4. É difícil estabelecer 

uma diferenciação de 

preço entre os 

edifícios comerciais 

sem certificação e os 

certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

5. Os custos de 

realização são de 

difícil comparação 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
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entre edifícios 

comerciais sem 

certificação dos 

edifícios comerciais 

certificados.  

6. Nos edifícios 

comerciais que 

realizamos geramos 

vantagens e 

diferenciações em 

todos os lançamentos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

7. A vantagem 

competitiva não possui 

conexão com os 

processos de 

certificação de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

8. A vantagem 

competitiva é mínima 

para os edifícios 

certificados porque os 

custos são altos. Este 

tem sido um 

investimento da 

empresa para a 

reputação da marca. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 

 

PROCESSOS OPERACIONAIS 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a REDUÇÃO DOS 

CUSTOS OPERACIONAIS. 
Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Edifícios comerciais certificados 

geram uma redução dos custos de 

operação em relação a edifícios sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

2. Edifícios comerciais certificados 

possuem menores custos de operação e 

manutenção. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

3. Os custos de operação e manutenção 

são os mesmos nos edifícios 

comerciais certificados ou sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

4. É difícil estabelecer uma diferenciação 

de custos de operação e manutenção 

entre os edifícios comerciais sem 

certificação e os certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

5. Os custos de água e de energia são 

mais baixos em edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

6. Edifícios comerciais certificados Discordo Discordo Concordo Concordo 
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utilizam materiais de maior 

durabilidade. 

completamente um pouco um pouco completamente 

7. Os custos de manutenção dos materiais 

e dos sistemas em edifícios 

certificados são mais baixos. 

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

8. Edifícios comerciais certificados 

possuem sistemas mais complexos de 

operação o que gera custos mais altos 

de operação e manutenção.  

Discordo 

completamente 

Discordo 

um pouco 

Concordo 

um pouco 

Concordo 

completamente 

 

O questionário apresentou ainda uma quinta oportunidade de resposta com a coluna NA, que 

pôde ser utilizada caso o respondente não soubesse como responder à questão colocada. 

O método de coleta das informações encaminhadas aos respondentes para que eles mesmos 

preencham, conforme Vieira (2009, p.18), são denominados “questionários de autoaplicação”.  

Questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de 

questões sobre determinado tema. O questionário é apresentado aos 

participantes da pesquisa, chamados respondentes, para que respondam às 

questões e entreguem o questionário preenchido ao entrevistador, que pode 

ser ou não o pesquisador principal. As respostas são transformadas em 

estatísticas. (VIEIRA, 2009, p. 15) 

 

A fim de complementar as informações coletadas no questionário preenchido por e-mail, foi 

encaminhada solicitação de reunião pessoal para a aplicação da pesquisa a duas empresas com 

operações em Belo Horizonte que obtiveram as certificações de sustentabilidade construtiva 

LEED e/ou AQUA-HQE. Além destas, uma empresa com unidades sustentáveis que não 

obtiveram certificações de sustentabilidade também foi contatada para a aplicação pessoal do 

questionário.  

Modelos de comunicação por e-mail: Pesquisa mestrado construções sustentáveis - UFMG - 

Solicitação de entrevista pessoal. 

 
 

Pesquisa Mestrado Construções Sustentáveis - UFMG - Solicitação de Entrevista Pessoal  

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Estou realizando pesquisa de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objeto de estudo A Certificação LEED e AQUA de Edifícios 

Comerciais no Brasil, e gostaria de poder contar com sua importante e imprescindível participação. 

 

Identifiquei sua empresa como uma que pratica a sustentabilidade em essência e não tem buscado estes selos.  

Por isso, eu gostaria de agendar uma conversa pessoal de 30 minutos.  

 

Reitero que tão logo conclua o estudo, compartilharei com as empresas que participaram da pesquisa. 

Ouvir sobre a sua experiência é muito importante para nós! Quando podemos agendar? 
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Abraços e muito obrigada, 

 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda MACPS 

Escola de Arquitetura – UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 

 Dr. Arq. Flávio de Lemos Carsalade - Professor Orientador - flavio.carsalade@terra.com.br 

 Dra. Arq. Eleonora Sad de Assis - Professora Co-Orientadora - eleonorasad@yahoo.com.br 

 

 

 

Pesquisa Mestrado Construções Sustentáveis - UFMG - Solicitação de Entrevista Pessoal 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Estou realizando pesquisa de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objeto de estudo A Certificação LEED e AQUA de Edifícios 

Comerciais no Brasil, e gostaria de poder contar a sua importante e imprescindível participação. 

 

Identifiquei sua empresa na lista da FUNDAÇÃO VANZOLINI dentre as que obtiveram a certificação AQUA-

HQE para edifícios comerciais no Brasil, uma das bases de dados que utilizei para formar a amostra. Por isso, 

eu gostaria de agendar com o(a) diretor(a) ou superintendente responsável quando em visita a Belo Horizonte 

uma conversa pessoal de 30 minutos. 

 

Reitero que tão logo conclua o estudo compartilharei com as empresas que participaram da pesquisa.  

Ouvir a sua experiência é muito importante para nós! Quando podemos agendar? 

 

Abraços e muito obrigada, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda MACPS – EA-UFMG 

Tel.: (31) 99981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

 Dr. Arq. Flávio de Lemos Carsalade - Professor Orientador - flavio.carsalade@terra.com.br 

 Dra. Arq. Eleonora Sad de Assis - Professora Co-Orientadora - eleonorasad@yahoo.com.br 

 

 

 

Pesquisa Mestrado Construções Sustentáveis - UFMG - Solicitação de Entrevista Pessoal  

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Estou realizando pesquisa de Mestrado em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) que tem como objeto de estudo A Certificação LEED e AQUA de Edifícios 

Comerciais no Brasil, e gostaria de poder contar a sua importante e imprescindível participação. 

 

Identifiquei sua empresa na lista do Green Building Council Brasil - GBC Brasil dentre os empreendedores 

obtiveram a certificação LEED em edifícios comerciais no Brasil, uma das bases de dados que utilizei para 

formar a amostra. Por isso, eu gostaria de agendar com o(a) diretor(a) ou superintendente responsável quando 

em visita a Belo Horizonte uma conversa pessoal de 30 minutos. 

 

Reitero que tão logo conclua o estudo compartilharei com as empresas que participaram da pesquisa.  

Ouvir a sua experiência é muito importante para nós! Quando podemos agendar? 

 

Abraços e muito obrigada, 

 

Enga. Cristiane Silveira de Lacerda - Mestranda MACPS – EA-UFMG 

Tel.: (31) 9981-3261 / E-mail: cristianelacerda@ecoconstruct.com.br 

Dr. Arq. Flávio de Lemos Carsalade - Professor Orientador - flavio.carsalade@terra.com.br 

Dra. Arq. Eleonora Sad de Assis – Professora Co-Orientadora - eleonorasad@yahoo.com.br 
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Diante das solicitações colocadas por e-mail e contatos telefônicos, foi possível a realização 

de duas entrevistas pessoais, que esclareceram o entendimento e a percepção do questionário 

aplicado, o que contribuiu para a melhor interpretação das respostas dos questionários 

recebidas. 

 

3.7. A determinação do universo e da amostra 

 

No caso da certificação LEED para edifícios comerciais são 127 empreendimentos e 72 

empresas dentre construtoras e investidoras. Já para a certificação AQUA-HQE são 43 

edifícios e 36 empresas dentre construtoras e investidoras. Sendo, portanto, o total de edifícios 

comerciais certificados igual a 170 (cento e setenta) (127 LEED + 43 AQUA-HQE).  

Quanto aos potenciais respondentes foram identificadas 72 empresas que praticaram a 

certificação LEED e outras 36 para a certificação AQUA-HQE, sendo, portanto, um universo 

de 108 (cento e oito) empresas ou total de respondentes. 

Tabela 21: Tabela de amostras casuais simples para nível de confiança de 95,5%. Hipótese p 

= 50% 

 
Fonte: ORNSTEIN, Sheila. ROMERO, Marcelo (colaborador). Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente 

Construído. São Paulo: Studio Nobel, 1992, p. 80. 
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Conforme tabela proposta por Ornstein (1992) para uma amostra de população de 101 a 150 

pessoas, com margem de erro de 10% a meta seria a obtenção de 60 respondentes ao 

questionário enviado. Entretanto, este modelo estatístico não foi o selecionado, pois se aplica 

a avaliação pós-ocupação, onde os respondentes são de mais fácil acesso, estando a totalidade 

dos potenciais respondentes ocupando o espaço construído objeto de avaliação.  

O modelo de Delphi, definido conforme Wright e Giovinazzo (2000, p. 54) como um 

“método para o planejamento em situações de carência de dados históricos ou nas quais se 

pretende estimular a criação de novas ideias”, é bastante útil, de acordo com os autores, para 

“análises qualitativas de mercado, e projeções de tendências futuras em meio a 

descontinuidades tecnológicas e mudanças socioeconômicas”.   Este seria um método 

interessante para a presente pesquisa. 

Entretanto, este também não foi o modelo selecionado, tendo em vista o fato de que o objetivo 

da presente pesquisa não se tratava da obtenção de um consenso de opiniões sobre o tema. A 

pesquisa considerou o fato do mercado de construção ser bastante diversificado e peculiar, e 

ainda, que existem diferenças quanto ao grau de amadurecimento de cada empresa 

respondente o que interfere necessariamente nas respostas formuladas. 

Outra limitação para a aplicação do modelo seria o tempo requerido para se chegar a um 

consenso entre os diferentes atores. A experiência na coleta puramente das respostas aos 

questionários já é sabida, possui baixo nível de retorno dada a escassez de tempo e interesse 

no preenchimento do questionário, de onde se pode inferir que conseguir a disponibilidade 

desses executivos para a aplicação de um modelo Delphi seria ainda de menor adesão, além 

do alto custo, uma vez que mais de 90% dos respondentes encontram-se fora de Belo 

Horizonte. 

Assim sendo, a coleta de número máximo de respondentes ao questionário, dentro da amostra 

já bastante específica, dada a experiência no tema requerida, e sua avaliação e análise crítica 

no conjunto foi o método escolhido. A qualidade das respostas na presente pesquisa foi, 

portanto, uma premissa mais relevante que a quantidade. 
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3.8. O procedimento de tratamento e análise dos dados 

 

O software utilizado para a realização da presente pesquisa foi o da empresa Survey Monkey 

(https://pt.surveymonkey.net/user/account/). A utilização da ferramenta para a coleta das 

respostas do questionário possui como vantagem a apresentação das informações 

consolidadas em forma de gráficos para a análise.  

O questionário encaminhado aos respondentes foi dividido em três principais temas: a geração 

de valor nos processos construtivos, nos processos de comercialização, e nos processos de 

operação. A pesquisa compreendeu um total de 94 (noventa e quatro) questões, sendo que 50 

(cinquenta) foram referentes à etapa de produção, outras 36 (trinta e seis) sobre a etapa de 

comercialização e finalmente 8 (oito) trataram da etapa de operação e manutenção do edifício. 

Participaram da pesquisa as seguintes empresas: Avon Cosméticos, Basf, BP 

Empreendimentos, Case New Holland - CNH, Dan-Herbert Engenharia, FGV Rio de Janeiro, 

Hochtief, Lorenge Construtora, MB Capital, Método, Odebrecht Realizações Imobiliárias, 

Racional Engenharia, Ralc Construções, São Carlos Empreendimentos e Participações, Sesc 

São Paulo. Estas 15 empresas conjuntamente obtiveram a certificação LEED de 38 (trinta e 

oito) edifícios comerciais. Sendo o total de 127 o número de certificações LEED emitidas 

para edifícios comerciais, o percentual atingido pelos respondentes da pesquisa foi de 30% 

(trinta por cento) do total da amostra. 

As seguintes empresas respondentes participaram da obtenção da certificação AQUA-HQE: 

Dominus 12 Empreendimentos Imobiliários, Lorenge Construtora, Odebrecht Realizações 

Imobiliárias, Rio Verde Engenharia e Construções, Sesc São Paulo. Para o universo da 

amostra total 36 empresas que buscaram a certificação AQUA-HQE, as cinco empresas 

respondentes representam 14% do total de empresas. Em 43 empreendimentos, a pesquisa 

obteve sete empreendimentos participantes, ou 16% do total da amostra. 

Apresentamos no próximo capítulo as informações coletadas dos 17 respondentes ao 

questionário. Caso a meta a ser atendida fosse de 60 respondentes, conforme o estabelecido 

por Ornstein e Romero (1992), a pesquisa teria atendido a um percentual de 28% (vinte e oito 

por cento) da meta necessária à margem de erro de 10% (dez por cento) para o tamanho da 

amostra.  
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A relevância da amostra, entretanto, deve-se à experiência em sustentabilidade das empresas 

que responderam ao questionário, onde 30% das respondentes participaram da certificação de 

mais de cinco empreendimentos. E ainda, 64% do total dos respondentes participaram 

diretamente do processo de certificação dos edifícios comerciais como realizadores. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com os dados dos preenchimentos do questionário obtidos pelo software da empresa Survey 

Monkey (https://pt.surveymonkey.net/user/account/), o presente capítulo apresenta os 

resultados e as discussões. 

O público respondente ao questionário foi de 59% feminino e 41% masculino. Sendo que 

52% do total possuem algum curso de pós-graduação, outros 24% dos participantes possuem 

mestrado e/ou doutorado, e 24% do total apenas a graduação. E estes em sua maioria 65% 

ocupam cargo de gestão, outros 35% são técnicos. 

SEXO 

Respondidas: 17  Ignoradas: 0 

 

 

FORMAÇÃO 

Respondidas: 17   Ignoradas: 0 

 

0 2 4 6 8 10

Feminino

Masculino

10 -> 59% 

7 -> 41% 

0 2 4 6 8 10

Graduação

Pós-Graduação

Mestrado/Doutorado

4 -> 24% 

9 -> 52% 

4 -> 24% 
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CARGO 

Respondidas: 17   Ignoradas: 0 

 

O perfil das empresas respondentes são empresas de médio e grande porte com 70% acima de 

500 funcionários. Sendo que 60% delas apresentam faturamento acima dos 100 milhões de 

reais.  O alto faturamento em específico aponta para o nível de recursos das empresas 

envolvidas nos processos de obtenção das certificações de sustentabilidade construtiva LEED 

e AQUA-HQE. 

 

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA 

Respondidas: 17   Ignoradas: 0 

 

0 2 4 6 8 10 12

Técnico

Gerencial

Diretoria

Presidência

Conselho de Administração

6 -> 35% 

11 -> 65% 

0 

0 

0 

0 1 2 3 4 5 6

Até 50 funcionários

Entre 50 e 100 funcionários

Entre 100 e 500 funcionários

Entre 500 e 1000 funcionários

Acima de 1000 funcionários

3 -> 18% 

1 -> 6% 

1 -> 6% 

6 -> 35% 

6 -> 35% 
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NÍVEL DE FATURAMENTO DA EMPRESA 

Respondidas: 15    Ignoradas: 2 

 

 

Obtiveram acima de cinco certificações 30% do total de respondentes, o que mostra a 

experiência do público alvo selecionado para a pesquisa. Outras 35% das empresas 

participaram da obtenção de mais de uma certificação. Representando estas 65% do total de 

empresas com mais de uma experiência sobre o tema certificação de construções sustentáveis. 

 

 

PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO QUE PARTICIPOU 

Respondidas: 17    Ignoradas: 0 
 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Até R$ 500 mil

Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão

Entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões

Entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões

Acima de R$ 100 milhões

0 

0 

5 -> 33% 

1 -> 7% 

9 -> 60% 

0 1 2 3 4 5 6

Nenhuma certificação

Apenas 1 certificação

De 1 a 3 certificações

De 3 a 5 certificações

Acima de 5 certificações

0 

6 -> 35% 

6 -> 35% 

0 

5 - >30% 
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Do total de respondentes 64% do total participaram diretamente do processo de certificação 

dos edifícios comerciais como realizadores. Mais um dado relevante da qualidade do público 

participante da pesquisa. 

SEU GRAU DE ENVOLVIMENTO NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO (LEED OU AQUA) 

Respondidas: 17    Ignoradas: 0 

 

 

A seguir o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor nos processos 

construtivos, a questão da gestão de perdas em 10 (dez) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a GESTÃO DE PERDAS 

de materiais e de recursos no PROCESSO CONSTRUTIVO. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      Excelência em redução 

de perdas no processo 

produtivo de edifícios 

comerciais pode ser alcançada 

em empreendimentos sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 6 6 0 16 

6% 19% 38% 38% 0% 

  2.      A busca da certificação 

de edifícios comerciais 

contribui para a redução das 

perdas de materiais e recursos 

nos canteiros de obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 2 4 10 0 16 

0% 13% 25% 63% 0 

  

3.      A gestão de perdas em 

edifícios comerciais que 

buscam a certificação não é 

diferente daqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

6 1 6 3 0 16 

38% 6% 38% 19% 0% 

  
4.      A busca da certificação 

coloca um alerta no canteiro 

para a redução das perdas no 

processo construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 2 3 11 0 16 

0% 13% 19% 69% 0%   

0 2 4 6 8 10 12

Nenhum envolvimento

Contratante

Influenciador

Decisório

Realizador

0 

2 -> 12% 

2 -> 12% 

2 -> 12% 

11 -> 64% 
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5.      A gestão de logística e 

armazenamento de materiais 

no canteiro melhora com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 2 5 9 0 16 

0% 13% 31% 56% 0% 

  
6.      Nos edifícios comerciais 

que realizamos temos um 

controle rigoroso dos índices 

de perdas de materiais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 3 8 1 16 

6% 19% 19% 50% 6% 

  
7.      A melhor organização 

do canteiro de obras contribui 

para a excelência na gestão 

das perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 0 15 1 16 

0% 0% 0% 94% 6% 

  
8.      A madeira é um 

material de grande 

reaproveitamento no canteiro 

de obras.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 2 5 6 2 16 

6% 13% 31% 38% 13% 

  

9.      Os edifícios comerciais 

que construímos já possuem o 

grau máximo de 

industrialização o que 

naturalmente mitiga as 

perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 3 6 2 2 16 

19% 19% 38% 13% 13% 

  
10.  Não é prática nos 

edifícios comerciais que 

construímos a gestão das 

perdas. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

8 3 2 1 2 16 

50% 19% 13% 6% 13%   

 

 

Os respondentes em sua maioria 76% entendem que a excelência na gestão de perdas no 

processo produtivo pode ser alcançada independente da certificação, mas 63% concordam que 

a busca da certificação contribui para a mitigação das perdas. A busca da certificação coloca 

um alerta no canteiro para a redução das perdas no processo construtivo para 69% dos 

respondentes. Concordam completamente 56% dos respondentes e outros 31% parcialmente 

que a gestão de logística e armazenamento de materiais no canteiro melhora com a 

certificação. 

Os respondentes se dividem quanto à existência de diferença em edifícios com e sem 

certificação no processo de gestão de perdas, 38% discordam completamente da afirmação, 

entendendo existir diferença e outros 38% concordam parcialmente não haver diferença. No 

total de 57%, entretanto, entendem não haver diferença. Para 50% já existe um controle 

rigoroso dos índices de perdas de materiais nos edifícios comerciais que realizam. Este 

posicionamento ambíguo pode estar ligado ao grau de qualidade gerencial das empresas no 

processo de gestão de perdas. 

E a quase totalidade dos respondentes, 94% afirma que a melhor organização do canteiro de 

obras contribui para a excelência na gestão das perdas.  



149 
 

A madeira é um material de grande reaproveitamento no canteiro de obras para 38% dos 

respondentes, outros 31% concordam parcialmente com esta afirmativa. 

Concordam parcialmente, 38% dos respondentes, com a afirmação de que os edifícios 

comerciais que constroem já possuem o grau máximo de industrialização o que naturalmente 

mitiga as perdas. A gestão de perdas é prática nos edifícios comerciais que os 50% de 

respondentes constroem. 

Quanto à gestão de perdas no processo produtivo, pode-se concluir diante das respostas 

coletadas no questionário que a excelência independe da certificação, mas que a certificação 

sendo um alerta ao requisitar melhor logística e armazenamento dos materiais e recursos pode 

contribuir para a mitigação.   

 

A seguir o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor também nos 

processos construtivos, a questão do reaproveitamento de materiais e recursos em 10 (dez) 

questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS E RECURSOS no PROCESSO CONSTRUTIVO. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      Excelência em 

reaproveitamento de materiais 

e recursos no processo 

produtivo pode ocorrer em 

empreendimentos que não 

estejam buscando a 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 1 2 10 0 
15 

13% 7% 13% 67% 0% 

  
2.      A busca da certificação 

do edifício comercial contribui 

para o reaproveitamento de 

materiais e recursos nos 

canteiros de obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 7 8 0 15 

0% 0% 47% 53% 0% 

  

3.      O reaproveitamento de 

materiais e recursos em 

edifícios comerciais que 

buscam a certificação não é 

diferente daqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 5 4 3 0 15 

20% 33% 27% 20% 0% 

  

4.      A busca da certificação 

coloca um alerta no canteiro 

para o reaproveitamento de 

materiais e recursos no 

processo construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 7 7 1 15 

0% 0% 47% 47% 7% 

  
5.      A segregação e a 

identificação dos materiais no 

canteiro pioram com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

12 2 0 0 1 15 

80% 13% 0% 0% 7%   
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6.      Nos edifícios comerciais 

que construímos temos um 

controle rigoroso para o 

máximo reaproveitamento dos 

materiais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 3 4 6 2 15 

0% 20% 27% 40% 13% 

  
7.      O reaproveitamento de 

materiais e recursos é 

facilitado com melhor 

organização do canteiro de 

obras. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 2 12 1 15 

0% 0% 13% 80% 7% 

  8.      O entulho é um material 

de grande reaproveitamento no 

canteiro de obras.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 2 7 3 1 15 

13% 13% 47% 20% 7% 

  

9.      Os edifícios comerciais 

que construímos  já possuem o 

grau máximo de 

industrialização o que 

naturalmente reduz as 

oportunidades de 

reaproveitamento. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

4 2 5 2 2 15 

27% 13% 33% 13% 13% 

  
10.  É uma prática nos 

edifícios comerciais que 

construímos  o 

reaproveitamento dos materiais 

e recursos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 2 4 6 2 15 

7% 13% 27% 40% 13% 

  
 

Quanto ao reaproveitamento de materiais e recursos, 67% dos respondentes acreditam que a 

excelência no reaproveitamento independe da certificação. Entretanto, 53% concordam 

plenamente e outros 47% parcialmente que a certificação contribui para o reaproveitamento 

de materiais e recursos nos canteiros de obras. A maioria dos respondentes 94% concorda 

completamente e parcialmente que a certificação coloca um alerta no canteiro para o 

reaproveitamento de materiais e recursos.  

Quanto à existência de diferença entre construções que estejam buscando a certificação e as 

convencionais os respondentes se dividem. Os edifícios comerciais, que 40% dos 

respondentes constroem, possuem um controle rigoroso para o máximo reaproveitamento dos 

materiais. Este posicionamento ambíguo pode estar ligado ao grau de qualidade gerencial das 

empresas no processo de reaproveitamento de materiais e recursos. 

A maioria dos respondentes 80% concorda que a busca da certificação melhora a segregação 

dos materiais no canteiro e que a organização facilita o reaproveitamento. Para 80%, o 

reaproveitamento de materiais e recursos é facilitado com melhor organização do canteiro de 

obras. 

O entulho é um material de grande reaproveitamento no canteiro de obras para 47% dos 

respondentes. Os edifícios comerciais que 33% dos respondentes constroem já possuem o 
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grau máximo de industrialização o que naturalmente reduz as oportunidades de 

reaproveitamento. É uma prática nos edifícios comerciais que 40% dos respondentes 

constroem o reaproveitamento dos materiais e recursos. 

Quanto ao reaproveitamento dos materiais e recursos no processo produtivo, pode-se concluir 

diante das respostas coletadas no questionário que a excelência independe da certificação, mas 

que a certificação sendo um alerta ao requisitar melhor segregação e identificação dos 

materiais e recursos pode contribuir para o reaproveitamento.   

 

 

A seguir o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor também nos 

processos construtivos, a questão do custo de realização em 10 (dez) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o CUSTO DE 

REALIZAÇÃO no PROCESSO CONSTRUTIVO. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      Os custos de realização 

do processo produtivo são 

mais baixos em edifícios 

comerciais que não estejam 

buscando a certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 6 5 0 15 

7% 20% 40% 33% 0% 

  
2.      A busca da certificação 

do edifício comercial 

contribui para um aumento de 

custos durante o processo 

produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 8 6 0 15 

0% 7% 53% 40% 0% 

  

3.      Os custos de realização 

do processo produtivo em 

edifícios comerciais que 

buscam a certificação são os 

mesmos daqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

7 7 1 0 0 15 

47% 47% 7% 0% 0% 

  

4.      A busca da certificação 

de edifícios comerciais coloca 

um alerta para a redução dos 

custos durante a etapa de 

obra. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 3 7 2 0 15 

20% 20% 47% 13% 0% 

  
5.      Os custos de realização 

são de difícil comparação 

entre edifícios comerciais sem 

certificação dos edifícios 

comerciais certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 6 2 4 0 15 

20% 40% 13% 27% 0% 

  

6.      Nos edifícios comerciais 

que realizamos temos um 

controle rigoroso dos custos 

de realização a que estamos 

sujeitos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 4 10 1 15 

0% 0% 27% 67% 7% 

  
7.      A burocracia e 

consequentemente os custos 

crescem acima de 10% em 

edifícios comerciais com 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 3 6 1 2 15 

20% 20% 40% 7% 13%   
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8.      O rigor no controle 

documental contribui para a 

redução dos custos de 

realização. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

4 4 6 1 0 15 

27% 27% 40% 7% 0% 

  
9.      Em todos os nossos 

edifícios comerciais os custos 

de manutenção e retrabalho 

pós-entrega são previstos em 

nossas planilhas de 

resultados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 2 2 7 2 15 

13% 13% 13% 47% 13% 

  
10.  Os custos de realização 

são controlados com rigor nos 

edifícios comerciais que 

realizamos, sejam eles 

certificados ou não. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 2 11 1 15 

0% 7% 13% 73% 7% 

  

 

Quanto à questão do custo de realização nos processos produtivos, os respondentes 

concordam total e parcialmente 73% que os custos de realização são mais altos em edifícios 

comerciais que estejam buscando a certificação.  Sendo que 93% concordam total e 

parcialmente que busca da certificação do edifício comercial contribui para um aumento de 

custos durante o processo produtivo. E ainda, 94% dos respondentes concordam total e 

parcialmente que os custos de realização do processo produtivo em edifícios comerciais que 

buscam a certificação são diferentes daqueles sem certificação. 

Por outro lado, os respondentes concordam total e parcialmente (60%) que a busca da 

certificação coloca um alerta para a redução de custos durante a etapa de obra.  

Os respondentes entendem em sua maioria (60%) que é possível a comparação dos custos de 

realização entre os edifícios com e sem certificação. Sendo que 67% dos respondentes 

afirmam possuir um controle rigoroso dos custos de realização. 

Os respondentes se dividem quanto à questão da burocracia e consequentemente ao aumento 

dos custos acima de 10% em edifícios comerciais com certificação. Concordam parcialmente 

(40%) que a burocracia e consequentemente os custos crescem acima de 10% em edifícios 

comerciais com certificação, sendo que outros 40% discordam total ou parcialmente da 

afirmativa. A variação na percepção de aumento dos custos pode estar ligada aos processos 

burocráticos necessários à certificação fazerem ou não parte da rotina empresarial das 

empresas respondentes.  

O rigor no controle documental não contribui para a redução dos custos de realização para 

54% dos respondentes. Outros 40% concordam parcialmente com a afirmativa. 
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Os respondentes (47%) afirmam existir um controle rigoroso dos custos de manutenção, 

retrabalho e pós-entrega nas planilhas de resultados dos empreendimentos que realizam. 

Outros 26% discordam total e parcialmente da afirmativa. 

 Os custos de realização são controlados com rigor nos edifícios comerciais que 73% dos 

entrevistados realizam, sejam eles certificados ou não. Ou seja, a percepção de aumento de 

custos quando optam pela realização de um edifício comercial certificado é clara e os custos 

são conhecidos e controlados pelas empresas. 

 

A seguir o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor também nos 

processos construtivos, a questão do uso mais eficiente dos recursos (materiais e serviços) em 

10 (dez) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere o USO MAIS 

EFICIENTE DOS RECURSOS no PROCESSO CONSTRUTIVO. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      O uso eficiente dos 

recursos no processo 

produtivo pode ocorrer em 

obras de edifícios comerciais 

sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 5 9 0 15 

0% 7% 33% 60% 0% 

  
2.      A busca da certificação 

do edifício comercial 

contribui para o uso mais 

eficiente dos recursos no 

processo produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 2 5 8 0 15 

0% 13% 33% 53% 0% 

  
3.      A gestão eficiente dos 

recursos em edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação não é diferente 

daqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 6 5 2 0 15 

13% 40% 33% 13% 0% 

  
4.      A busca da certificação 

coloca um alerta no canteiro 

para a gestão eficiente dos 

recursos no processo 

construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 1 5 6 2 15 

7% 7% 33% 40% 13% 

  
5.      A gestão eficiente de 

recursos no processo 

produtivo melhora com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 1 7 6 0 15 

7% 7% 47% 40% 0% 

  
6.      Nos edifícios comerciais 

que construímos temos um 

controle eficiente dos 

recursos em todas as etapas 

do processo produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 4 8 2 15 

0% 7% 27% 53% 13% 

  
7.      A melhor organização 

do canteiro de obras contribui 

para mitigação dos riscos de 

acidentes de trabalho no 

canteiro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 0 14 1 15 

0% 0% 0% 93% 7%   
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8.      O planejamento 

rigoroso contribui para o uso 

mais eficiente dos recursos 

nos processos de produção. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 1 14 0 15 

0% 0% 7% 93% 0% 

  
9.      Restrições 

orçamentárias nos levam ao 

uso mais eficiente dos 

recursos nas etapas de 

produção. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 2 5 7 0 15 

7% 13% 33% 47% 0% 

  

10.  Não é prática nos 

edifícios comerciais que 

construímos o uso eficiente 

dos recursos em nossos 

processos produtivos. A 

certificação foi uma exceção. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

9 3 1 1 1 15 

60% 20% 7% 7% 7% 

  

 

Sobre a questão do uso mais eficiente dos recursos (materiais e serviços) nos processos 

produtivos, os respondentes em sua maioria 60% concordam completamente que o uso 

eficiente dos recursos independe da certificação. Os respondentes em sua maioria 53% 

concordam completamente que a busca da certificação contribui para o uso mais eficiente dos 

recursos no processo produtivo. E 73% concordam total e parcialmente que a busca da 

certificação coloca um alerta no canteiro para a gestão eficiente dos recursos no processo 

construtivo. Os respondentes em sua maioria (87%) concordam total e parcialmente que a 

certificação melhora a gestão dos recursos no processo produtivo.  

Discordam parcialmente 40% dos entrevistados com a afirmação a gestão eficiente dos 

recursos em edifícios comerciais que buscam a certificação não é diferente daqueles sem 

certificação, entendendo, portanto, haver diferença.  

O planejamento rigoroso contribui para o uso mais eficiente dos recursos nos processos de 

produção de acordo com 93% dos respondentes.  

E ainda 80% dos respondentes concordam total e parcialmente que restrições orçamentárias 

contribuem para o uso mais eficiente dos recursos. O uso eficiente dos recursos nos processos 

produtivos é prática nos edifícios que 80% dos respondentes constroem.  

Para 93% dos respondentes a melhor organização do canteiro de obras contribui para 

mitigação dos riscos de acidentes de trabalho no canteiro.  

Assim sendo, a excelência no uso mais eficiente dos recursos independe da certificação. 

Entretanto, a certificação contribui pelos requerimentos de organização do canteiro e por 

incentivar a melhoria na gestão dos recursos no processo produtivo.  
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A seguir o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor também nos 

processos construtivos, a questão da gestão dos riscos (passivos sociais, ambientais e 

econômicos) em 10 (dez) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a GESTÃO DE RISCOS 

no PROCESSO CONSTRUTIVO. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      Excelência em gestão de 

riscos no processo produtivo 

pode ocorrer em edifícios 

comerciais sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 1 4 9 0 15 

7% 7% 27% 60% 0% 

  
2.      A busca da certificação 

de edifícios comerciais 

contribui para uma melhor 

gestão de riscos no processo 

produtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 2 4 8 0 15 

7% 13% 27% 53% 0% 

  
3.      A gestão de riscos em 

edifícios comerciais que 

buscam a certificação não é 

diferente daqueles sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 4 3 6 0 15 

13% 27% 20% 40% 0% 

  
4.      A busca da certificação 

coloca um alerta no canteiro 

para a gestão de riscos no 

processo construtivo. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 1 5 6 1 15 

13% 7% 33% 40% 7% 

  5.      A gestão de riscos no 

canteiro melhora com a 

certificação.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 1 3 8 1 15 

13% 7% 20% 53% 7% 

  
6.      Nos edifícios comerciais 

que construímos temos um 

controle rigoroso dos riscos a 

que estamos sujeitos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 4 8 2 15 

0% 7% 27% 53% 13% 

  

7.      A melhor organização 

do canteiro de obras contribui 

para mitigação dos riscos de 

acidentes de trabalho no 

canteiro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 1 13 1 15 

0% 0% 7% 87% 7% 

  
8.      A melhor organização 

do canteiro de obras contribui 

para mitigação dos riscos de 

acidentes ambientais no 

canteiro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 1 13 1 15 

0% 0% 7% 87% 7% 

  
9.      Todos os edifícios 

comerciais que construímos já 

possuem excelência em 

gestão de riscos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 3 7 3 2 15 

0% 20% 47% 20% 13% 

  
10.  Não é prática nos 

edifícios comerciais que 

construímos a gestão de 

riscos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

9 2 1 0 2 14 

64% 14% 7% 0% 14% 

  

 

Sobre a gestão dos riscos (passivos sociais, ambientais e econômicos) nos processos 

construtivos os respondentes em sua maioria 87% concordam total ou parcialmente que a 

excelência em gestão de riscos pode ser alcançada em edifícios com ou sem certificação. Por 
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outro lado, a busca da certificação contribui para uma melhor gestão de riscos no processo 

produtivo com plena certeza para 53% dos entrevistados e com concordância parcial para 

outros 27%. Assim sendo, concordam parcial ou totalmente 73% dos entrevistados que a 

busca da certificação coloca um alerta no canteiro para a gestão de riscos no processo 

construtivo. Para os mesmos 73% a gestão de riscos melhora com a certificação. 

Uma amostra de 40% dos respondentes entende que a gestão de riscos em edifícios 

comerciais que buscam a certificação não é diferente daqueles sem certificação. 

Nos edifícios comerciais que 53% dos respondentes constroem existe um controle rigoroso 

dos riscos a que estão sujeitos. 

Os respondentes em sua maioria 87% concordam completamente que a melhor organização 

do canteiro contribui para a mitigação dos riscos de acidentes de trabalho e ambientais. 

Os respondentes em sua maioria 67% concordam parcialmente ou completamente com o fato 

da existência de excelência em gestão de riscos nos edifícios que constroem. Sendo a gestão 

de riscos uma prática para 64% dos respondentes. 

Assim sendo, a gestão de riscos pode ser alcançada em edifícios com ou sem certificação. 

Entretanto, a busca da certificação contribui para uma melhor gestão de riscos no processo 

produtivo pelos requisitos de organização do canteiro e cuidados com a saúde dos operários, 

dos ocupantes e do ambiente em que opera. 

 

 

Em sua segunda etapa o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor neste 

momento nos processos de comercialização, a questão da demanda de mercado em 10 (dez) 

questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a DEMANDA DE 

MERCADO no processo de comercialização. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. A certificação de 

sustentabilidade construtiva 

é uma demanda dos clientes 

no mercado de edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 6 5 0 15 

7% 20% 40% 33% 0% 

  
2. Mesmo com acréscimo no 

preço, a certificação os 

edifícios comerciais é 

essencial para maior 

velocidade de venda. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 9 2 0 15 

7% 20% 60% 13% 0%   
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3. A demanda de mercado é 

a mesma para edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação, e também para 

aqueles não certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 9 5 1 0 15 

0% 60% 33% 7% 0% 

  4. A certificação de edifícios 

comerciais é um atrativo 

para o mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 8 7 0 15 

0% 0% 53% 47% 0% 

  5. Os clientes pagam preços 

maiores nos edifícios 

comerciais certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 3 8 2 0 15 

13% 20% 53% 13% 0% 

  
6. A certificação é hoje o 

fator determinante para a 

comercialização de edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 3 6 4 0 15 

13% 20% 40% 27% 0% 

  7. A certificação é uma 

chancela de qualidade para 

os edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 2 4 9 0 15 

0% 13% 27% 60% 0% 

  
8. O mercado conhece 

profundamente os 

diferenciais dos edifícios 

comerciais certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

4 5 4 2 0 15 

27% 33% 27% 13% 0% 

  
9. Em todos os nossos 

edifícios comerciais futuros 

a certificação será uma 

entrega obrigatória. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 5 5 1 1 15 

20% 33% 33% 7% 7% 

  

10. Nossos clientes compram 

toda a nossa produção sem 

esforço, sejam os nossos 

edifícios comerciais 

certificados ou não. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 5 3 2 4 15 

7% 33% 20% 13% 27% 

  

Sobre a demanda de mercado nos processos de comercialização os respondentes em sua 

maioria 73% concordam total e parcialmente que a certificação é uma demanda do mercado 

de edifícios comerciais. Sendo que os mesmos 73% concordam total ou parcialmente que a 

certificação de edifícios comerciais, mesmo com acréscimo de preço, é essencial para maior 

velocidade de venda. Os respondentes em sua maioria (53%) concordam parcialmente que os 

clientes pagam preços maiores nos edifícios comerciais certificados. Outros 13% concordam 

totalmente com a afirmação. 

Os respondentes em sua maioria (67%) concordam total e parcialmente que a certificação é 

hoje fator determinante para a comercialização de edifícios comerciais de alto padrão. 
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Para 60% dos respondentes existe diferença na demanda de mercado entre edifícios 

comerciais que buscam a certificação, e os não certificados. 

A totalidade dos respondentes (100%) concorda total ou parcialmente com a afirmação que a 

certificação de edifícios comerciais é um atrativo para o mercado. Sendo que para 60% dos 

entrevistados a certificação é uma chancela de qualidade para os edifícios comerciais. Por 

outro lado, 60% dos respondentes entendem que o mercado não conhece profundamente os 

diferenciais dos edifícios comerciais certificados.  

Entretanto, os respondentes em sua maioria (66%) não acreditam plenamente que a 

certificação será entrega obrigatória nos edifícios comerciais futuros. Assim sendo, a demanda 

de mercado nos processos de comercialização apesar da percepção pelos respondentes de ser 

maior para edifícios certificados, irá depender do amadurecimento do setor que poderá ou não 

demonstrar a qualidade agregada para o potencial comprador, de forma a ampliar e consolidar 

a demanda por edifícios comerciais certificados. 

 

Ainda na segunda etapa o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor nos 

processos de comercialização, a questão das margens de lucro em 10 (dez) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere as MARGENS DE 

LUCRO no processo de comercialização. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1.      A certificação de 

sustentabilidade construtiva 

contribui para melhores 

margens de lucro na 

comercialização de edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 0 10 0 2 15 

20% 0% 67% 0% 13% 

  
2. Mesmo com acréscimo no 

preço de produção, a 

certificação os edifícios 

comerciais é essencial para 

maiores margens de lucro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 1 9 0 2 15 

20% 7% 60% 0% 13% 

  
3. As margens de lucro são 

as mesmas para edifícios 

comerciais que buscam a 

certificação, e também para 

aqueles sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 6 3 2 2 15 

13% 40% 20% 13% 13% 

  
4. A busca da certificação de 

edifícios comerciais é uma 

garantia para maiores 

margens de lucro. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 5 3 1 3 15 

20% 33% 20% 7% 20% 

  5. Os clientes valorizam os 

edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 6 6 2 15 

0% 7% 40% 40% 13%   
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6. A certificação é hoje o 

fator determinante para 

maiores margens de lucro na 

comercialização de edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 4 5 0 3 15 

20% 27% 33% 0% 20% 

  7. A certificação agrega 

valor aos edifícios 

comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 3 10 2 15 

0% 0% 20% 67% 13% 

  
8. O mercado remunera 

acima dos 5% um edifício 

comercial certificado em 

relação a outro sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 0 6 3 3 15 

20% 0% 40% 20% 20% 

  

9. As margens de 

comercialização são mínimas 

em edifícios certificados 

porque os custos são altos. 

Este tem sido um 

investimento da empresa 

para o amadurecimento e a 

aprendizagem. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 5 2 2 5 15 

7% 33% 13% 13% 33% 

  10. Nosso preço já é o mais 

alto do mercado, assim como 

as nossas margens.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

6 3 0 0 6 15 

40% 20% 0% 0% 40% 

  

 

Sobre as margens de lucro nos processos de comercialização os respondentes em sua maioria 

(67%) concordam parcialmente que a certificação contribui para melhores margens de lucro 

na comercialização dos edifícios comerciais. Assim, concordam parcialmente 60% dos 

respondentes que mesmo com acréscimo no preço de produção, a certificação os edifícios 

comerciais é essencial para maiores margens de lucro. 

Os respondentes em sua maioria (53%) concordam parcial ou completamente que há 

diferença entre as margens de lucro dos edifícios com e sem certificação, por outro lado, não 

consideram que a certificação seja uma garantia para maiores margens de lucro.  

Os respondentes em sua maioria (80%) concordam total ou parcialmente que os clientes 

valorizam a certificação, por outro lado, 47% entendem que a certificação não é 

necessariamente fator determinante para maiores margens de lucro na comercialização.  

Os respondentes em sua maioria (87%) concordam total ou parcialmente que a certificação 

agrega valor aos edifícios comerciais. Assim sendo, concordam total ou parcialmente 60% 

dos respondentes que o mercado remunera acima de 5% os edifícios comerciais certificados 

em relação a outro sem certificação.  

As questões nove e dez desta sessão, não serão objeto de interpretação devido ao alto índice 

de abstenções. 
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Portanto, fica claro que a certificação contribui para melhores margens de lucro na 

comercialização uma vez que o mercado remunera acima de 5% os edifícios comerciais 

certificados. Não sendo por outro lado, garantia ou necessariamente um fator determinante 

para maiores margens de lucro na comercialização. 

 

Em continuação à segunda etapa o questionário aborda, para a compreensão da agregação de 

valor nos processos de comercialização, a melhoria da reputação corporativa em 8 (oito) 

questões.  

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a MELHORIA DA 

REPUTAÇÃO no processo de comercialização. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. A empresa melhora a sua 

reputação ao construir 

edifícios comerciais 

certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 3 12 0 15 

0% 0% 20% 80% 0% 

  

2. Edifícios comerciais 

certificados possuem ganho 

de qualidade que conferem 

melhora da reputação 

empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 6 9 0 15 

0% 0% 40% 60% 0% 

  
3. A reputação empresarial é 

a mesma ao construir 

edifícios comerciais 

certificados ou sem 

certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

5 7 3 0 0 15 

33% 47% 20% 0% 0% 

  

4. A busca da certificação de 

edifícios comerciais reduz 

passivos trabalhistas que 

contribui para melhor 

reputação empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

5 4 4 2 0 15 

33% 27% 27% 13% 0% 

  
5. A melhoria da reputação é 

de difícil mensuração na 

realização de edifícios 

comerciais sem certificação 

e edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 9 3 1 1 15 

7% 60% 20% 7% 7% 

  
6. Nos edifícios comerciais 

que realizamos temos um 

controle rigoroso da 

reputação gerada. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 5 3 2 2 15 

20% 33% 20% 13% 13% 

  

7. A busca da certificação de 

edifícios comerciais reduz 

passivos ambientais que 

contribui para melhor 

reputação empresarial. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 3 3 8 0 15 

7% 20% 20% 53% 0% 

  
8. A reputação empresarial 

não possui conexão com os 

processos de certificação de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

8 4 3 0 0 15 

53% 27% 20% 0% 0% 
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No que tange a melhoria da reputação corporativa nos processos de comercialização os 

respondentes em sua maioria (80%) concordam completamente que suas empresas melhoram 

a reputação ao construir edifícios certificados.  

Edifícios comerciais certificados possuem ganho de qualidade para 60% dos respondentes, 

fato que confere melhora da reputação empresarial. Entendem haver diferença de reputação ao 

construir edifícios com e sem certificação, 80% dos entrevistados.  

Os respondentes em sua maioria (60%) entendem não haver conexão entre a certificação e a 

redução dos passivos trabalhistas.  

Os respondentes em sua maioria (67%) entendem não haver dificuldade para a mensuração da 

melhoria de reputação na realização de edifícios com e sem certificação.  

Os respondentes em sua maioria (53%) entendem que suas empresas não possuem um 

controle rigoroso sobre a reputação gerada nos empreendimentos que constroem.  

Os respondentes em sua maioria (73%) concordam total e parcialmente que a busca da 

certificação reduz os passivos ambientais o que contribui para melhor reputação empresarial e 

que a reputação possui conexão com os processos de certificação de edifícios comerciais. 

Portanto, a certificação contribui para a melhoria da reputação empresarial, que é fortalecida 

ao contribuir para a mitigação de passivos ambientais e pelo prestígio da inovação construtiva 

ligada à sustentabilidade.  

 

 

Em continuação à segunda etapa, o questionário aborda para a compreensão da agregação de 

valor nos processos de comercialização, a vantagem competitiva em 8 (oito) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a VANTAGEM 

COMPETITIVA no processo de comercialização. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Edifícios comerciais 

certificados possuem uma 

diferenciação de produto em 

relação a outras ofertas de 

mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 5 10 0 15 

0% 0% 33% 67% 0% 

  
2. Edifícios comerciais 

certificados possuem melhor 

vantagem competitiva no 

mercado. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 0 6 7 1 15 

7% 0% 40% 47% 7%   
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3. A vantagem competitiva é 

a mesma no processo de 

venda de edifícios 

comerciais certificados ou 

sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

6 8 1 0 0 15 

40% 53% 7% 0% 0% 

  
4. É difícil estabelecer uma 

diferenciação de preço entre 

os edifícios comerciais sem 

certificação e os certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 6 4 3 1 15 

7% 40% 27% 20% 7% 

  

5. Os custos de realização 

são de difícil comparação 

entre edifícios comerciais 

sem certificação dos 

edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 7 4 1 1 15 

13% 47% 27% 7% 7% 

  
6. Nos edifícios comerciais 

que realizamos geramos 

vantagens e diferenciações 

em todos os lançamentos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 1 7 3 4 15 

0% 7% 47% 20% 27% 

  
7. A vantagem competitiva 

não possui conexão com os 

processos de certificação de 

edifícios comerciais. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

4 8 1 0 2 15 

27% 53% 7% 0% 13% 

  

8. A vantagem competitiva é 

mínima para os edifícios 

certificados porque os custos 

são altos. Este tem sido um 

investimento da empresa 

para a reputação da marca. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

3 10 1 1 0 15 

20% 67% 7% 7% 0% 

  

 

Sobre a geração de vantagem competitiva nos processos de comercialização os respondentes 

em sua maioria (67%) concordam completamente, e outros 33% parcialmente, que os 

edifícios comerciais certificados possuem um diferencial de produto em relação a outras 

ofertas de mercado. 

Os respondentes em sua maioria (47%) concordam totalmente, e outros 40% parcialmente, 

que os edifícios comerciais certificados possuem melhor vantagem competitiva no mercado.  

Para 93% dos respondentes existe diferença de vantagem competitiva entre os edifícios 

comerciais com e sem certificação.  

Os respondentes em sua maioria (47%) entendem não ser difícil estabelecer diferenciação de 

preço entre os edifícios comerciais com e sem certificação. E ainda 60% entendem que não é 

difícil estabelecer comparação entre os custos de realização de um edifício com e um sem 

certificação.  

A maioria dos respondentes (67%) procura gerar vantagens e diferenciações em todos os 

lançamentos comerciais. 
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Os respondentes em sua maioria (80%) entendem que existe conexão entre vantagem 

competitiva e certificação de edifícios comerciais e que a vantagem competitiva é relevante 

para os edifícios comerciais certificados. 

Sendo a vantagem competitiva relevante para a comercialização de edifícios comerciais, a 

certificação se apresenta como uma oportunidade de diferenciação de produto no mercado. 

 

Em sua terceira etapa o questionário aborda, para a compreensão da agregação de valor nos 

processos operacionais, a redução dos custos em 8 (oito) questões. 

INSTRUÇÕES: Especificamente em seus edifícios comerciais certificados, considere a REDUÇÃO DOS 

CUSTOS OPERACIONAIS. 

  

Por favor, faça uma marca indicando o seu grau de concordância com cada um dos itens abaixo.  

1. Edifícios comerciais 

certificados geram uma 

redução dos custos de 

operação em relação a 

edifícios sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

1 1 2 11 0 15 

7% 7% 13% 73% 0% 

  
2. Edifícios comerciais 

certificados possuem 

menores custos de 

operação e manutenção. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 4 11 0 15 

0% 0% 27% 73% 0% 

  

3. Os custos de operação e 

manutenção são os 

mesmos nos edifícios 

comerciais certificados ou 

sem certificação. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

11 4 0 0 0 15 

73% 27% 0% 0% 0% 

  

4. É difícil estabelecer 

uma diferenciação de 

custos de operação e 

manutenção entre os 

edifícios comerciais sem 

certificação e os 

certificados. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

9 5 0 0 1 15 

60% 33% 0% 0% 7% 

  
5. Os custos de água e de 

energia são mais baixos 

em edifícios comerciais 

certificados.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

0 0 3 12 0 15 

0% 0% 20% 80% 0% 

  
6. Edifícios comerciais 

certificados utilizam 

materiais de maior 

durabilidade. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 4 5 4 0 15 

13% 27% 33% 27% 0% 

  
7. Os custos de 

manutenção dos materiais 

e dos sistemas em 

edifícios certificados são 

mais baixos. 

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

2 6 4 3 0 15 

13% 40% 27% 20% 0% 

  
8. Edifícios comerciais 

certificados possuem 

sistemas mais complexos 

de operação o que gera 

custos mais altos de 

operação e manutenção.  

Discordo 

completamente 

Discordo um 

pouco 

Concordo um 

pouco 

Concordo 

completamente 
NA 

9 5 1 0 0 15 

60% 33% 7% 0% 0% 
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Sobre a redução dos custos nos processos operacionais os respondentes em sua maioria (73%) 

concordam completamente que os edifícios comerciais certificados apresentam redução dos 

custos de operação em relação aos edifícios sem certificação. E que os edifícios comerciais 

certificados possuem menores custos de operação e manutenção. Os mesmos (73%) entendem 

existir diferença nos custos de operação e manutenção entre os edifícios com e sem 

certificação.  

Os respondentes em sua maioria (60%) entendem que é possível estabelecer uma diferença 

entre os custos de operação e manutenção dos edifícios com e sem certificação.  

Os respondentes em sua maioria (80%) concordam completamente que os custos de água e 

energia não mais baixos em edifícios comerciais certificados.  

Os respondentes em sua maioria (60%) concordam total e parcialmente que os edifícios 

comerciais certificados utilizam materiais de maior durabilidade.  

Os respondentes em sua maioria (40%) concordam parcialmente com o fato dos edifícios 

certificados possuírem custos mais altos de operação e manutenção. Mas neste caso, as 

opiniões se dividem. A questão fica mais bem esclarecida na sessão seguinte quando a 

maioria (93%) discorda da afirmação que edifícios comerciais certificados possuem sistemas 

mais complexos de operação o que gera custos mais altos de operação e manutenção. Ou seja, 

os custos operacionais dos edifícios comerciais certificados são mais baixos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Os resultados da pesquisa 

A agregação de valor nos processos de construção ou realização 

Os resultados da pesquisa comprovaram a premissa ‘c)’ da presente pesquisa, que estabeleceu 

que “a utilização de métodos de produção sustentáveis por meio das certificações de 

sustentabilidade construtiva contribui para a redução de perdas e para o reaproveitamento de 

materiais e, por consequência, gera benefícios econômicos no processo produtivo de edifícios 

comerciais”. 

As certificações de sustentabilidade construtivas LEED e AQUA-HQE requerem que o 

desenvolvimento do empreendimento seja concebido de forma multidisciplinar, ou seja, 

propõem mudança desde a fase do processo de projeto. O desenvolvimento dos projetos neste 

caso deve ocorrer de forma paralela e não mais sequencial, significando que os primeiros 

traços do arquiteto deverão contemplar os requisitos de solidez estrutural, conforto climático e 

acústico, requisitos de instalações que promovam economia de água e energia, a seleção de 

materiais de menor impacto ambiental e maior durabilidade e outros já na fase conceitual. As 

certificações apresentam também requisitos de qualidade, eficiência e economia em 

desempenho na manutenção e operação da edificação.  

Esta mudança na fase de projeto pretende abarcar os requisitos para o bom funcionamento do 

empreendimento durante todo o ciclo de vida da edificação, contribuindo para a maior 

qualidade e durabilidade das medidas de desempenho implementadas. 

A melhor interface dos projetos proposta pelas certificações tende a contribuir também para a 

redução de desperdícios na fase de execução, conforme comprovado pela presente pesquisa, 

por contribuir para um melhor planejamento e harmonia entre as diferentes disciplinas como 

uma das soluções para a compatibilização. 

Considerando a limitação dos recursos, fazer um bom uso daqueles que temos disponíveis, 

torna-se uma premissa da sustentabilidade. A eliminação dos desperdícios é o desafio que se 

apresenta, que deve ser confrontado com a organização do canteiro, com a segregação de 

materiais reaproveitáveis, a proteção sobre pallets de materiais absortivos (cimento, 

argamassas, tijolos, telhas de barro e outros), e o treinamento intensivo da mão de obra por 
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meio de procedimentos disseminados com as melhores práticas, e além de ferramentas e 

infraestruturas adequadas à produção sem perdas. Itens que devem ser contemplados na 

estratégia de eliminação de desperdícios, fator inerente à geração de valor conforme 

comprovado nos resultados desta pesquisa. 

O princípio da sustentabilidade é em primeiro lugar a aquisição do estritamente necessário, a 

administração eficaz a fim de se evitar a falta e também os excessos. Um planejamento 

adequado das demandas de suprimento de materiais, com cálculos e antecipação de demandas 

conforme o ritmo de produção faz-se necessário. Volumes exagerados de compra muitas 

vezes são realizados com o intuito de se evitar paradas na produção. Tal hábito leva a um 

descompromisso com perdas, com consumo, com custos e qualidade na produtividade, 

práticas desconectadas aos princípios da qualidade total e da sustentabilidade, onde a máxima 

é fazer da forma correta da primeira vez com o mínimo de recursos e com o máximo de 

desempenho. 

A falta de treinamento, o baixo investimento em tecnologias mais avançadas de produção a 

fim de mitigar as perdas, a baixa qualidade na produção, a falta de planejamento e problemas 

ligados à desorganização do canteiro de obras geram resíduos da atividade da construção. A 

presente pesquisa comprovou que as certificações de sustentabilidade construtivas podem 

contribuir para a melhor gestão de recursos no processo de produção.  

Importante realçar os impactos da geração dos resíduos da indústria da construção no meio 

ambiente: 

 Os entulhos dispostos de forma irregular assoreiam os leitos dos rios, entopem as 

bocas de lobo, geram custos para os municípios que deixam de investir em melhorias 

na infraestrutura e em benefícios sociais, a fim de sanar os danos causados por 

empreendedores individuais. 

 Os entulhos, caso segregados de forma correta das demais gerações de resíduos nos 

canteiros, podem ter destinação nobre como a produção de blocos de alvenaria não 

estruturais, como sub-base de pavimentos, para a recuperação de áreas degradadas, e 

outras, sendo este um material inerte de vasta aplicação. Em algumas obras, quando 

prevista uma grande geração de entulhos, as empreiteiras podem alugar equipamentos 

para a britagem e moagem dos entulhos para o seu reaproveitamento in loco ou 

comercialização. 
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 Os materiais gerados também nos canteiros de obras, tais como: plásticos, papel, 

papelão, metais e vidros são passíveis de reciclagem e podem retornar às cadeias de 

produção de outros materiais, reduzindo a extração ou exploração de novas matérias 

primas virgens. 

 O desvio dos resíduos da construção civil para os aterros sanitários é uma medida 

importante quando consideramos que o conjunto das atividades de construção, reforma 

e demolição representam aproximadamente 40% dos resíduos gerados nos municípios.  

 Os cuidados e a responsabilidade devem ser ainda maiores quando se trata de resíduos 

contaminados por tintas, colas, vernizes, selantes ou adesivos, que devem ser 

destinados a empresas ambientalmente licenciadas especializadas no tratamento e na 

destinação de resíduos perigosos. 

 A organização no canteiro dos materiais passíveis de reaproveitamento, tais como: 

madeiras, pregos, plásticos e metais, contribuem duplamente para a questão ambiental 

e econômica. Em primeiro lugar pela redução na aquisição de novos materiais e 

destinação dos não aproveitados a aterros sanitários. Em segundo lugar pela economia 

dos custos referentes às atividades de aquisição, logística e destinação. 

 

Uma cidade, especialmente uma cidade industrializada, é um ecossistema 

incompleto ou heterotrófico, dependente de grandes áreas externas a ela para a 

obtenção de energia, alimentos, fibras, água e outros materiais... A cidade difere de 

um sistema heterotrófico natural, tal como um recife de ostras, uma vez que 

apresenta: (1) um metabolismo muito mais intenso por unidade de área, exigindo um 

influxo maior de energia concentrada (atualmente suprida, na maior parte, por 

combustíveis fósseis); (2) uma grande necessidade de entrada de materiais, como 

metais para uso comercial e industrial, acima e além do necessário para a 

sustentação da própria vida; e (3) uma saída maior e mais venenosa de resíduos, 

muitos dos quais são substâncias químicas sintéticas mais toxicas do que os seus 

precursores naturais. Desta forma, os ambientes de entrada e saída são relativamente 

muito mais importantes para o sistema urbano do que no caso de um sistema 

autotrófico, tal como uma floresta. (ODUM: 1985, p. 45-47) 

 

É importante ainda a preocupação com os danos ambientais extensos que podem ser evitados 

pela construção de edificações sustentáveis, uma vez que a indústria da construção é uma das 

que mais consome recursos naturais e geram resíduos. 

Quando refletimos sobre as estatísticas de desperdícios gerados e não contabilizados na 

construção convencional, demonstrada inclusive pela presente pesquisa que aponta para o fato 

da busca da certificação contribuir para o uso mais eficiente dos recursos no processo 

produtivo, podemos dizer que construir de forma dita convencional pode vir a ser mais caro 

para o investidor e também para o construtor. As perdas do processo não são somente 
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verificadas pelas as saídas de resíduos, entulhos, materiais, mas também as incorporadas no 

processo de produção tanto pela falta de controle mais rigoroso, quanto pelos retrabalhos, 

requerem um controle e uma avaliação contábil mais condizente com a realidade. 

 

A agregação de valor nos processos de comercialização 

Os resultados da presente pesquisa comprovaram a premissa ‘b)’, que estabeleceu que 

“construções com certificação de sustentabilidade construtiva apresentam diferenciais 

competitivos e, portanto, geram vantagens econômicas na fase de comercialização dos 

edifícios comerciais”. 

Embora os desafios sejam grandes, atuar corretamente e prudentemente no mercado pode 

contribuir para o fortalecimento e a valorização da imagem institucional corporativa, 

conforme demonstrado pela presente pesquisa, e esta valorização poderá exercer sobre os 

clientes existentes e potenciais a preferência de escolha e ainda um preço Premium (acima do 

preço base, ou seja, gera agregação de valor) na comercialização. 

Para a agregação de valor cabe ao empreendedor tornar clara para o mercado a sua postura 

responsável em sinergia com os benefícios da sustentabilidade, e colocar luz no 

posicionamento que transmite solidez e segurança ao público investidor e à sociedade em que 

se insere. A educação do público consumidor é um gargalo de desempenho apresentado pela 

pesquisa. 

No longo prazo a construção sustentável pode vir a tornar-se lei, como já ocorre em alguns 

países e estados, portanto, a mudança gradual hoje de mãos dadas com o bom senso, parece 

ser a estratégia ideal. Quaisquer alterações que venham a ser necessárias no futuro irão 

repercutir em maiores custos e menor desempenho para o proprietário da edificação. 

Existem valores agregados aos empreendimentos que podem ser contabilizados e outros não 

entram nas planilhas financeiras, mas trazem benefícios até mais profundos para a 

sustentabilidade empresarial. O que tem validade universal e quais os aspectos não 

contabilizados são as questões normalmente colocadas. Os ganhos indiretos devidos à 

exposição das inovações, a valorização da marca, e a retenção de talentos, são alguns dos 

benefícios muitas vezes intangíveis do processo. 
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A tendência em termos de benefícios comerciais é que quanto maior o grau de 

amadurecimento, de preparação e de conhecimento da empresa construtora e dos projetistas, 

maiores as margens para o retorno das iniciativas de reduções de custos e aumento de 

performance implementadas em sinergia com a sustentabilidade. 

Outra variável importante é o grau de sustentabilidade almejado pela edificação que irá afetar 

diretamente os custos de implementação e a geração de valor. As certificações possuem 

graduações mais elevadas ou menos elevadas de selos. Na certificação LEED a graduação em 

sustentabilidade, apresenta no nível básico o alcance mínimo de 40 pontos no nível 

Certificado, podendo alcançar no máximo 110 pontos no nível Platina. Na certificação AQUA 

são 14 categorias que podem ser qualificas em Base, Boas Práticas ou Melhores Práticas. 

Quanto maior o nível de exigência na graduação do nível de certificação, maior tende a ser o 

investimento financeiro, pois níveis mais altos de certificação trazem em seu bojo 

requerimentos mais sofisticados de geração de energia renovável, automação, 

comissionamento avançado, e etc.; ou seja, mais tecnologia embutida, eliminando variáveis na 

gestão que podem ser realizadas pelos futuros usuários da edificação. Neste momento, a 

referida observação se deve apenas à perspectiva do investimento financeiro, não significando 

diretamente um excelente resultado em termos de desempenho em sustentabilidade no uso e 

na operação da edificação. Existem casos no mercado de edifícios que obtiveram nível Platina 

na certificação LEED e que são mais ineficientes que outros que não obtiveram qualquer 

certificado de sustentabilidade construtiva. 

Mesmo em se considerando um desenvolvimento do setor das construções sustentáveis ainda 

aquém do esperado com um crescimento linear e não exponencial, projetar no presente 

momento um empreendimento que será inaugurado em três ou quatro anos à frente sem uma 

certificação de sustentabilidade construtiva poderá representar um ônus empresarial. Talvez 

nem tanto por margens maiores caso o mercado esteja recessivo, mas pela opção deste 

produto em detrimento de outros contribuindo para uma preferência do comprador pelos 

atributos de eficiência e economia além de preservação de valor futuro patrimonial, conforme 

verificado na presente pesquisa. 
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A agregação de valor nos processos de operação e manutenção 

Os resultados da presente pesquisa comprovaram a premissa ‘d)’, que estabeleceu que 

“construções com certificação de sustentabilidade construtiva apresentam menores custos de 

operação e manutenção, portanto geram vantagens econômicas na fase de utilização dos 

edifícios comerciais”. 

Se os processos de obtenção das certificações de sustentabilidade forem artificializados e o 

foco estiver apenas na busca do certificado, os custos poderão ser altos. Por outro lado, se as 

estratégias forem focadas no que representa a sustentabilidade de fato, então as economias 

geradas poderão ser investidas em tecnologias e soluções sustentáveis sem que ocorram 

acréscimos de custos. A sustentabilidade não pode ser um ranking, uma competição, deve 

estar harmonizada com as características do empreendimento, com as oportunidades locais e 

com a visão de longo prazo para a manutenção e operação eficiente dos sistemas implantados.   

Interessante observar principalmente que se as motivações não forem mais profundas, após a 

inauguração, muitos empreendimentos perdem o desempenho de eficiência projetada por falta 

de treinamento e entendimento dos ocupantes das tecnologias implantadas, e a função 

puramente econômica tende a cessar seus benefícios. Ao passo que um olhar mais amplo 

envolvendo a todos para que se tornem parte do processo na busca pela sustentabilidade, a 

escala de melhoria tanto em termos de eficiência como de economia tenderão a seguir uma 

escala progressiva ascendente. 

Assim sendo, existem alguns principais pontos para a operação e manutenção sustentáveis: 

1. A construção sustentável é um processo que não se dá apenas no momento 

da sua construção, mas se prolonga por toda a vida útil do 

empreendimento. Estratégias de operação eficazes podem ser incorporadas 

e para isso, precisam ser previstas na sua fase de projeto e de construção; 

2. A participação do usuário para a permanência e preservação das estratégias 

de sustentabilidade do empreendimento é fundamental. A informação sobre 

a funcionalidade e a importância das medidas implementadas é essencial ao 

bom entendimento e à participação colaborativa; 

3. Existem desafios de sustentabilidade que precisam ser administrados e 

monitorados periodicamente a fim de garantir a eficiência da edificação ao 

longo da sua vida útil.  
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Considerações Finais 

As mudanças culturais e de comportamento para a adoção e disseminação dos conceitos e 

valores da economia verde são bastante lentas e, portanto, exigirão um esforço considerável 

por muitos anos. A construção sustentável e iniciativas neste sentido se apresentam como um 

primeiro passo positivo neste sentido. 

A engenhosidade humana e sua habilidade tecnológica, norteada por seus objetivos sociais e 

espirituais, seu senso de harmonia e valores, é o caminho para as soluções de sustentabilidade 

que poderá alcançar o sublime através do racional. A tecnologia sempre foi uma propulsora de 

melhorias sociais. Os edifícios, portanto, podem abarcar estes conceitos de forma a respeitar a 

comunidade ou o lugar, emoldurar a cidade com beleza e arte, e inspirar e celebrar a 

sociedade pelas questões ligadas aos cuidados e respeito pela natureza. 

A ligação do concreto com o espiritual se faz presente a cada dia, e quando fragmentada pode 

ser percebida em diversas manifestações, tais como: na natureza que repudia o desequilíbrio 

das devastações com enchentes e secas; em relação aos profissionais que buscam melhores 

locais de trabalho, e onde não mais puramente o capital serve de fator motivador, requerendo 

um senso de propósito nas ações; nas cidades que dilaceradas pela perspectiva não humana de 

desenvolvimento se fragmenta em violência e desequilíbrios sociais; nos governos pós-

globalizados que sem um posicionamento mais afinado entre desenvolvimento e 

sustentabilidade se encontram tomados por crises econômicas, ambientais e sociais. 

Na construção a sustentabilidade faz um convite ao retorno da bioarquitetura, ao resgate da 

construção passiva, à redução aos desperdícios, à busca pela essência, por um passado não tão 

longínquo, onde dadas as dificuldades e restrições do ambiente os profissionais abraçavam 

com mais empenho a criatividade, as possibilidades locais, exploravam ao máximo os 

recursos e as tecnologias existentes, mantendo a harmonia com a natureza que se fazia 

imprescindível à própria sobrevivência. 

A sustentabilidade construtiva em essência se apresenta como um encontro das boas práticas 

da engenharia e da arquitetura do passado e projeta o futuro, alicerçando-se em estratégias de 

análise de ciclo de vida, indicadores e metas de eficiência, e na geração de benefícios 

ambientais, sociais e econômicos que deverá prever ao menos três importantes pilares: 
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a) A qualidade executiva em todas as etapas. Esta é uma premissa básica da 

sustentabilidade e onde os referenciais de sustentabilidade construtiva apoiaram o seu 

desenvolvimento. Sustentabilidade deve pressupor qualidade. 

b) A durabilidade dos materiais. Decisões por durabilidade possuem mais sinergia com a 

sustentabilidade do que propriamente materiais de baixa duração com componentes 

recicláveis ou com fibras naturais, mas rapidamente descartáveis, exigindo nova a 

extração, transporte e descarte. 

c) A adequabilidade dos produtos e dos sistemas. É importante cuidado para não 

transformar a sustentabilidade em uma coleção de produtos, materiais e tecnologias. 

Conhecer as necessidades peculiares a cada empreendimento, as condições locais e 

climáticas em que ele se insere é fator preponderante.  

Não é mais possível empobrecer, o legado da sustentabilidade é a prosperidade, a 

multiplicidade de benefícios. É a amplitude de oportunidades, é o olhar mais amplo e não 

restrito a regras e conceitos. Há espaço para a inovação, para o trabalho colaborativo em 

equipe na busca de caminhos melhores e mais saudáveis para as pessoas, para as edificações, 

para as cidades, para os países e para o planeta. 

Yunus defende a tese de que todo ser humano nasce totalmente equipado e em condições 

cuidar de si mesmo e também de contribuir para o bem-estar do mundo como um todo. 

“Alguns têm a oportunidade de explorar seu potencial, mas muitos nunca terão a chance de 

nem ao menos tirar da embalagem os maravilhosos dons com os quais nasceram. Morrem 

com esses dons ainda inexplorados, e o mundo fica privado de suas contribuições.”...”O 

Grameen deu-me uma fé inabalável na criatividade humana e a firme convicção de que os 

seres humanos não nasceram para sofrer os tormentos da fome e da pobreza. A pobreza é uma 

imposição artificial externa à pessoa. E, por ser externa, pode ser removida.” (YUNUS, 2010, 

p.7). 

O caminho espiritual apresenta o modelo do que é essencial, a economia de atos a fim de se 

evitar conflitos e desgastes, desperdícios. Esse caminho inteligente como a natureza poupa 

energia, leve e solto interage com o meio buscando a compreensão das coisas e do todo, o 

alvo é o equilíbrio e o entendimento. O caminho do meio é a busca, excessos e faltas são 

distorções indesejáveis. A vaidade cede lugar ao necessário, ao bem estar. Não causar mal a 

nenhum outro ser vivo respeitando a si e ao próximo significa a generosidade e a compaixão 

na medida certa, evitando que entre em cena a mais clássica lei da física. A cultura da paz não 
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é passiva e tão pouco violenta, mas alicerçada em valores profundos onde os sacrifícios são 

compensados pela firmeza de propósito e no colher de cada fenômeno que se afirma com o 

caminhar. Incompreensível para os que escutam, mas não ouvem que a vida é uma só e que o 

tempo da sustentabilidade é agora. 

A sustentabilidade construtiva em essência possui, portanto, os seguintes desafios: (1) 

produzir a energia que irá consumir; (2) limpar e fornecer água potável que será consumida; 

(3) oferecer ambientes saudáveis, seguros e não tóxicos para seus ocupantes; (4) permitir 

operações e manutenções de baixo custo e (5) gerar resultados financeiros para os 

investidores. 

O crescimento das certificações de construção sustentável precisa, para a maioria dos 

investidores que refletem e tomam decisões baseadas em critérios econômicos, materializar-

se, desta forma, em quatro principais eixos estratégicos: 

1) Prosperidade econômica,  

2) Aumento da produtividade,  

3) Redução dos desperdícios, e em  

4) Tecnologias inovadoras e ao mesmo tempo viáveis. 

A restauração da harmonia da humanidade com o seu meio ambiente, entretanto, está na 

redefinição da riqueza que deverá incluir questões como acesso à água potável, ar limpo, mar 

sem poluição, terra fértil e acessibilidade universal a todos esses recursos, direitos ambientais 

básicos. E essas decisões em relação aos conceitos de riqueza estabelecerão uma nova forma 

de cidadania, e seu potencial para embrutecer ou para refinar. 

A perspectiva de escolher, e poder projetar o futuro, cria um forte senso de libertação. As 

edificações fazem parte das cidades e contribuem como organismos vivos absorvendo 

recursos e gerando resíduos. Desta forma, o resgate da importância dos benefícios ecológicos 

tem se fortalecido como uma tendência.  

A primeira premissa colocada para a presente dissertação, a premissa ‘a)’ estabelece que 

“agregação de valor às construções, e seus benefícios para as empresas e sociedade, não 

implica necessariamente na obtenção de uma certificação de sustentabilidade construtiva, mas 

a obtenção da certificação pode contribuir para a geração de valor nos processos de 

construção, comercialização e operação dos edifícios comerciais”. Esta premissa foi, portanto, 

também comprovada.  
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A pesquisa realizada apresenta a geração de valor que as certificações de sustentabilidade 

LEED e AQUA-HQE trazem aos empreendimentos, com destaque para a gestão dos recursos, 

melhoria da reputação da empresa e criação de vantagem competitiva do empreendimento. 

Além da redução dos custos nos processos operacionais. Entretanto, a pesquisa apresenta o 

fato de investidores desconhecerem os benefícios dos edifícios comerciais certificados. Fica 

clara, portanto, a necessidade de divulgação e consolidação das experiências dos edifícios 

comerciais certificados, de forma que este mercado possa ganhar maior relevância no cenário 

brasileiro e global. 

 

As principais limitações para realização do trabalho  

A principal limitação da presente pesquisa foi a dificuldade de obtenção de um número maior 

de respostas ao questionário enviado. Com uma maior amostra de respondentes o 

entendimento e a comprovação das informações levantadas poderia ser de maior abrangência 

de empresas e mercados. 

 

Algumas sugestões para pesquisas futuras 

A estruturação de medidores e indicadores pode ser uma grande oportunidade para trabalhos 

futuros de sustentabilidade construtiva, em especial porque as empresas que participaram da 

presente pesquisa afirmaram possuir informações de controle de processos e custos. 

A estruturação e o fortalecimento do desenvolvimento das construções sustentáveis no Brasil 

como um todo, para uma completa transformação do mercado e a consolidação de um 

crescimento exponencial, irá depender de um processo de formação educacional de todos os 

stakeholders envolvidos (investidores, projetistas, construtores, fabricantes, operários, e 

usuários) e dos resultados sociais, econômicos e ambientais dos empreendimentos pioneiros. 

Este será um fator essencial à manutenção da curva ascendente de empreendimentos com 

certificação de sustentabilidade construtiva. 
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APÊNDICES 

 

ENTREVISTA No. 1 

 

Entrevista realizada em 17 de agosto de 2015 – Belo Horizonte – Minas Gerais – 

Pesquisa MACPS – EA-UFMG. Entrevista com investidor, Diretor de empresa com 

operações há 22 anos no mercado, 3.000 funcionários, com faturamento acima de 500 

milhões de reais por ano. 

Quando o tema sustentabilidade surgiu para você e sua empresa?         

Certa vez conheci um Geólogo professor da PUC, amigo de meu sobrinho também geólogo, 

que me deu uma pequena aula sobre a sustentabilidade e falou sobre os três pilares, o 

econômico, o ambiental e o social, e eu trouxe esses conceitos para a minha organização. 

Mas este é um valor meu, uma ideologia, uma vontade de fazer diferente, é algo que sempre 

esteve dentro de mim, faz parte da minha vida. Decidi gerir a minha empresa com os 

princípios da sustentabilidade. Faço tudo o que posso, tudo que apresenta eficiência me 

interessa, pesquiso muito. Mas é difícil, consigo fazer a coleta seletiva funcionar na minha 

empresa, mas tenho tido dificuldade em casa. 

Quem cuida da sustentabilidade na sua empresa? 

Tudo é centralizado em mim, eu cuido de tudo pessoalmente, estudo e pesquiso muito. Vou 

inclusive a feiras de iluminação. Quero fazer muita coisa, mas às vezes falta energia pessoal 

para chegar até o final. 

Já teve algum contato com as certificações LEED ou AQUA? 

Sim, com a certificação LEED em uma das minhas operações. Mas achei muito trabalhoso e 

complexo o processo, não achei que valesse o esforço. Cheguei inclusive a montar um lava-

rodas no início da obra, depois desisti. A consultora me disse que eu teria que demolir de 

forma seletiva e depois utilizar o entulho para fazer blocos, então eu achei muito extenso e 

trabalhoso o processo e desisti. As complexidades criadas são um complicador. 

Para mim sustentabilidade tem sido distorcida e as empresas tem feito marketing sobre 

questões que são puramente legais e obrigatórias para o benefício de imagem, ou mesmo de 

interesse econômico, sem tocar profundamente o tema da sustentabilidade. Eu tenho feito 

muito, mas ainda posso avançar mais, tenho imperfeições, mas tenho aprendido. 

Sustentabilidade é um tema complexo, quem diz que é simples é porque não experimentou 

fazer. 
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O que falta para incutir a cultura da sustentabilidade na sua equipe de 3.000 

funcionários? 

Na minha empresa as pessoas elogiam muito o atendimento ao cliente, que meus funcionários 

largam o que estão fazendo para atender ao cliente de forma muito cordial e solícita. 

Atendimento desde a fundação da empresa sempre foi um valor para nós, então já faz parte 

do nosso DNA, está entranhado na cultura. Queremos que a sustentabilidade também ocupe 

este lugar, mas isso leva tempo, não se constrói uma cultura de uma hora para a outra. 

Quando a sustentabilidade foi introduzida na empresa? 

Apenas nos últimos 10 anos, e com maior ênfase mais recentemente. Somos pioneiros no 

setor em muitas estratégias de sustentabilidade não só no Brasil, mas também na América 

Latina. Fomos chamados a ministrar palestra inclusive no Canadá sobre as nossas ações. 

O calor gerado pelo sistema de refrigeração aquece o banho dos nossos 3.000 funcionários. 

A densidade do revestimento das câmaras frigoríficas é pensada para a menor demanda de 

geração de refrigeração e eficiência energética. 

Em uma de nossas operações, iremos gerar energia com o Biodiesel a partir do óleo 

queimado consumido em nossas cozinhas. Na referida operação possuímos também uma 

caixa de 120.000 litros para o armazenamento da água de chuva. 

Como vocês possuem operações que possuem ações de eficiência energética, e outras que 

não possuem vocês conseguem verificar e mensurar as diferenças entre os custos 

operacionais das unidades? 

Seria possível obter esses dados, mas não os temos porque não medimos. Mas hoje sempre 

que construo ou faço retrofit utilizo lâmpadas LED, porque já sei que são mais eficientes. 

Entretanto, é preciso pesquisar bem, saber comprar, comprar de fornecedores que possam 

dar garantia às lâmpadas compradas. A aplicabilidade dos equipamentos aos locais 

adequados também é importante. 

A sustentabilidade agrega valor à empresa?  

Entendo que ainda não, acho que talvez o cliente não esteja totalmente sensibilizado. Não sei 

se a sociedade, se o cliente sabe, se o cliente valoriza. Mas por outro lado, sinto e sei que o 

cliente não nos abandona, ele é fiel, mesmo com ações às vezes impopulares em nossas 

estratégias de sustentabilidade.  

Infelizmente o ambiente, com sua falta de infraestrutura burocracia extrema provoca a 

ilegalidade de muitos. A gestão de resíduos, por exemplo, é complexa, recebemos grande 

volume em nossas operações, além dos que geramos, segregamos tudo e precisamos pagar 

para retirar. Às vezes o cliente traz lâmpadas, não incentivamos a entrega de lâmpadas, mas 

se chegam temos que dar destinação adequada à empresa licenciada e habilitada para fazer 

a descontaminação e o destino apropriado. 
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Ações de sustentabilidade construtiva são mais caras? 

Custa mais em termos de investimento de tempo de aprendizado e pesquisa. É preciso apenas 

saber fazer as contas. Não é mais caro fazer uma construção sustentável, até porque muita 

coisa ou é Lei ou se tornará Lei em pouco tempo principalmente para as novas construções. 

O foco, entretanto, deve ser na eficiência, a conta tem que fechar. Mas quando não fecha 

fazemos mesmo assim por entender que o investimento é valido e nos trará benefícios futuros, 

na grande maioria das vezes a conta fecha, ou seja, é viável. 

 

 

Análise da entrevista: 

O investidor apresenta maturidade na convivência com o tema e as tecnologias da construção 

sustentável, principalmente nas disciplinas eficiência hídrica e energética.  

Em termos de estruturação de canteiro sustentável e seleção de materiais regionais ou de 

menor impacto ambiental, ainda há muito espaço para o aprendizado e o amadurecimento. 

O ponto principal de oportunidade de melhoria, entretanto, é a necessidade de estruturação 

das ações implementadas quando um conjunto das melhores práticas e seus benefícios 

gerados pode ser contabilizado para avanços e novos investimentos com mais tranquilidade e 

segurança.  

A estruturação e divulgação das ações e principalmente a apresentação destas ações para a 

busca de premiações nacionais e internacionais poderá agregar em visibilidade e maior 

prestígio para a marca e sensibilização dos clientes, fornecedores, funcionários e sociedade. 

O investidor pensa em no futuro buscar uma certificação para a operação sustentável de suas 

unidades o que é plenamente factível e apropriado para benefícios de gestão. 
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ANEXO: TABELA DE EDIFICAÇÕES – INMETRO 
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