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RESUMO 

Prêmio EXCEL Rio Preto: a viabilidade de uma iniciativa municipal de 

incentivo a boas práticas ambientais e sociais na construção civil local. 

A indústria da construção civil tem significativo impacto ambiental, social e 

econômico no mundo. A mesma importância proporcional se observa no 

âmbito local, inclusive em cidades de médio porte, tomando-se como exemplo 

a cidade de São José do Rio Preto – SP. Nesta cidade, foi observado que 

construtoras já desenvolvem ações isoladas de valorização de boas práticas 

nos âmbitos ambiental e social, mas demonstram pouca dinâmica de 

mobilização no sentido de sistematizar, aprofundar e disseminar tais práticas 

de excelência no mercado local. Em resposta a essa constatação, foi elaborada 

uma proposta de criação de um prêmio municipal de boas práticas ambientais 

e sociais na área da construção civil, a partir da hipótese de que esta iniciativa 

poderia catalisar os esforços de boas práticas neste setor. Sua idealização foi 

baseada na referência de sistemas de avaliação reconhecidos, tais como o 

LEED, o SELO CASA AZUL e o sistema AQUA. Sua avaliação foi fundamentada 

na realização de uma experiência piloto que culminou com a premiação de um 

empreendimento imobiliário na cidade. Esta pesquisa descreve, registra e 

avalia tal iniciativa, com o intuito de comprovar a tese de que a criação de uma 

premiação municipal para incentivo à disseminação e crescimento 

continuados de boas práticas ambientais e sociais na construção civil, é 

tecnicamente viável e estrategicamente significativa, como subsídio para a 

elaboração de políticas públicas. Sua contribuição inclui tanto um roteiro 

quanto os resultados das lições aprendidas com essa ação concreta. 

Palavras Chave: política pública; sustentabilidade; construção civil; 

certificação. 
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ABSTRACT 

EXCEL Rio Preto Award: the feasibility of a municipal initiative to 

encourage good environmental and social practices in the local building 

industry. 

The construction industry has significant environmental, social and economic 

impact in the world. The same proportional importance is observed locally, 

even in medium-sized cities, taking as example the city of São José do Rio Preto 

- SP. In this city, it was observed that construction companies have already 

developed isolated actions in environmental and social good pratices, but show 

little mobilization in order to systematize, deepen and disseminate these good 

practices in the local market. In response to this finding, a proposal to create a 

municipal award for good environmental and social practices in the 

construction area was drawn from the hypothesis that this initiative could 

catalyze the efforts of good practice in this sector. Its planning was based on 

recognized rating systems such as LEED, the SELO CASA AZUL and the AQUA 

system. It's review was based on the realization of a pilot project which 

culminated in the award of a real estate development in the city. This research 

describes, records and evaluates this initiative, in order to prove the thesis that 

the creation of a municipal award for encouraging the continued spread and 

growth of good environmental and social practices in construction, is 

technically feasible and strategically significant, as a subsidy for the 

development of public policies. Its contribution includes both a road map as 

the results of the lessons learned from this concrete action. 

Keywords: public police; sustainability; construction; certification. 
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An alleged scientific discovery has no merit unless 
it can be explained to a barmaid.”  
(1st Baron Rutherford of Nelson) 

 

RESUMO INFORMAL 

A construção das casas e prédios é importante para o mundo, mas essas 

construções gastam muito material e também fazem um monte enorme de 

lixo. Por causa disso, é muito importante construir evitando desperdício e 

produzindo cada vez menos lixo. Construir dessa forma é o que nós damos o 

nome de: “construção ecológica”. Já faz vários anos que inventaram formas de 

fazer isso acontecer, mas a maior parte das construtoras não quer fazer isso 

porque é mais caro do que continuar fazendo o trabalho sem esta 

preocupação. Por isso foram inventados alguns selos de qualidade para dar 

nota para as construções, em outras palavras, para dizer quais eram as mais 

“ecológicas”. Aqui em São José do Rio Preto – SP, algumas construtoras fazem 

uma ou outra boa ação nessa área mas, infelizmente, nenhuma até agora 

conseguiu fazer o suficiente para ter um desses selos. Para incentivar essas 

construtoras a conseguirem um desses selos no futuro, foi criado um prêmio 

de boas práticas ambientais e sociais na construção civil para que estas 

tenham mais incentivo para caminhar nessa direção. 

NUVEM DE PALAVRAS 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo introdutório, são apresentados o problema abordado, os 

objetivos, a hipótese e a estrutura deste trabalho. 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

Desde meados da década de 1970, com a 1.ª Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, a discussão sobre a 

sustentabilidade se perpetua como uma pauta global perene e estratégica para 

a sobrevivência e manutenção da civilização humana. A tal manutenção 

cunhou-se o nome de Desenvolvimento Sustentável, resumido em sua 

definição mais conhecida, como sendo: 

“Desenvolvimento econômico e social que atenda as necessidades da 
geração atual sem comprometer a habilidade das gerações futuras 
atenderem as suas próprias necessidades” (Brundtland, 1987) 
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Porém, mesmo se tornando uma pauta global estima-se que atualmente a 

pressão sobre os ecossistemas do planeta excede em 50% (Global Footprint 

Network, 2013) a sua biocapacidade, informação esta que pode ser traduzida 

como uma demanda mundial de 1,5 planetas, nos dias atuais (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Gráfico ilustrando o compromisso entre a demanda da humanidade e a 

biocapacidade do planeta Terra, em número de “planetas” (Global Footprint Network, 

2013) 

No Brasil o cenário não é diferente, o panorama da "pegada ecológica"1 do país 

tem piorado desde o início da série histórica, em 1961 (ver Figura 2). 

                                                

1
 “Pegada ecológica” é o termo utilizado para o resultado do cálculo da quantidade de área do 

planeta que uma determinada população precisa para suprir suas necessidades (Global 
Footprint Network, 2013). 
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Figura 2 – Demanda per-capita por recursos ecológicos (“pegada ecológica”) vs. a 

capacidade biológica dos ecosistemas (“biocapacidade”) para o caso do Brasil, desde 1961 

(Global Footprint Network, 2013) 

Parte significativa deste problema, tanto no Brasil como no mundo, é o impacto 

ambiental do espaço construído. Globalmente, os edifícios são responsáveis 

por aproximadamente a terça parte do consumo de recursos naturais globais, 

consomem 40% da energia global, 12% da água potável e geram 40% dos 

resíduos sólidos produzidos em países em desenvolvimento (UNEP, 2012, p. 2). 

No Brasil, essa parcela de impacto ambiental tem uma tendência ascendente 

quando se observa a expectativa de que o setor da construção dobre de 

tamanho [2010] até o ano de 2022, ou seja, em praticamente uma década (FGV 

Projetos, LCA Consultoria, 2010). 

Em resposta a esse cenário, o mundo viu surgir, nas últimas décadas, sistemas 

de avaliação da sustentabilidade de edifícios, sendo o americano LEED (USGBC, 

2013), o britânico BREEAM (BRE, 2014) e o francês HQE (BeHQE, 2014), alguns 

dos mais conhecidos mundialmente nos dias atuais. Destes três sistemas tanto 

o LEED quanto o HQE (através da integração com o sistema AQUA da 

FUNDAÇÃO VANZOLINI) já tem empreendimentos certificados no país. 

Recentemente o britânico BREEAM anunciou seu início de trabalho no Brasil  

com a certificação de seu primeiro empreendimento no país. 

No nosso país, é importante serem relatadas ainda outras iniciativas do mesmo 

cunho, sendo a mais significativa o sistema CASA AZUL da CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL (John & Prado, 2010), criado em 2010 para avaliar boas práticas de 
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sustentabilidade para habitações. Da mesma forma, também existem 

iniciativas de foco temático mais específico, como por exemplo o SELO PROCEL 

(PROCEL, 2013), que avalia edifícios quanto ao seu desempenho energético, ou 

mesmo iniciativas municipais isoladas e restritas geograficamente, que 

oferecem abatimentos de impostos para edificações que atendem questões 

pontuais relacionadas ao meio ambiente. A título de exemplo, o PROGRAMA 

QUALIVERDE (COMPUR, 2011) da prefeitura do Rio de Janeiro oferece 

benefícios fiscais aos edifícios qualificados. 

Nesse contexto, a cidade de São José do Rio Preto – SP (SJRP) foi escolhida como 

cenário dessa realidade. Sendo uma cidade de médio porte, com aprox. 400 mil 

habitantes (São José do Rio Preto, 2013, p. 15), SJRP (na região noroeste do 

Estado de São Paulo e distante 444 km da capital do estado), representa a 

tipologia de cidade onde mora 1 em cada 9 brasileiros1 (Observatório das 

Metrópoles, 2009, p. 122), ou mesmo 1 em cada 3 brasileiros2, caso se incluam 

as cidades maiores que SJRP. Esta informação é importante para fortalecer a 

representatividade do modelo proposto, onde SJRP pode ser um exemplo típico 

que se aplicaria em várias cidades brasileiras, neste aspecto. A pujança do 

setor de construção civil pode ser confirmado com a caracterização de SJRP 

como um centro de destaque do mercado imobiliário do estado3 (SECOVI, 

2013), a cidade concentra um significativo número de empresas do setor de 

construção civil. O município recebeu alguns dos maiores empreendimentos 

de habitação popular do programa federal MINHA CASA MINHA VIDA4 (São 

José do Rio Preto, 2013) e viu surgir, nos últimos anos, empreendimentos 

                                                
1
 São José do Rio Preto é uma cidade de tipologia 3 segundo (Observatório das Metrópoles, 

2009, p. 122) e as cidades dessa tipologia somavam em 2009 um total de 21,5 milhões de 
habitantes no país para uma população brasileira de 193,5 milhões (IBGE, 2014). 

2
 Somando as tipologias de cidade maiores ou compatíveis com São José do Rio Preto (tipologias 

1, 2 e 3 (Observatório das Metrópoles, 2009, pp. 120-122)) o total era 71,7 milhões de habitantes 
em 2009 para uma população brasileira de 193,5 milhões (IBGE, 2014). 

3
 Em 2012 o município de São José do Rio Preto teve o segundo maior desempenho na produção 

de empreendimentos imobiliários do estado de São Paulo (SECOVI, 2013). 

4
 Ao todo 4.999 casas nos últimos 3 anos (São José do Rio Preto, 2013). 
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imobiliários de grande porte e alto padrão1, com inovações e implementações 

de boas práticas ambientais e sociais. No entanto, tais empreendimentos de 

exceção não representam a realidade da maior parte das construções na 

cidade, ainda restritas às práticas tradicionais e pouco otimizadas, fortemente 

baseadas em mão de obra pouco qualificada. Cabe observar ainda que, mesmo 

contando com empreendimentos de alto investimento, a cidade até hoje não 

tem nenhum empreendimento imobiliário certificado por algum sistema de 

avaliação da sustentabilidade (tais como o sistema LEED, AQUA ou mesmo o 

SELO CASA AZUL), o que seria tomado como indício de mobilizações, mesmo 

que pontuais, de empresas no sentido do comprometimento formal com 

questões de sustentabilidade na construção civil. Esse fato pode ser 

considerado como a síntese do problema motivador deste trabalho. 

Portanto, constatando-se este panorama, em que a busca pela sustentabilidade 

do ambiente construído é pauta permanente e multifacetada, este trabalho se 

insere, então, como a análise da viabilidade de uma iniciativa local municipal 

como ferramenta para o incentivo de boas práticas ambientais e sociai na 

construção civil. Dessa forma, assumindo o papel de subsídio para a 

elaboração de políticas públicas, com vistas à sua potencial reprodução em 

outras cidades. 

Ainda, esse papel é forçado pelo fato de que o trabalho contou com o 

envolvimento direto do poder público municipal, por meio da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de SJRP, que, alinhado com o 

programa estadual MUNICÍPIO VERDE E AZUL de incentivo à gestão ambiental, 

tomou o tema como objeto de ações concretas de incentivo à sustentabilidade 

urbana. 

                                                
1
 Shopping Iguatemi São José do Rio Preto (centro de compras com empreendimentos 

associados incluindo hotel, escritórios corporativos e torres residenciais), Condomínio Quinta 
do Golfe (condomínio residencial associado à campo de golfe) e Georgina Business Park (Maior 
centro comercial em construção no país com doze torres comerciais) (G1, 2014) 
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1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho foi: 

Descrever, registrar e avaliar a experiência prática de um prêmio 

municipal de boas práticas ambientais e sociais na construção civil, 

como potencial ferramenta de incentivo à disseminação e evolução 

continuada de tais práticas e subsídio para a elaboração de políticas 

públicas. 

Assim, por meio da experiência prática de criação e funcionamento do referido 

prêmio, este trabalho teve como objetivos específicos: 

1. Avaliar a aplicabilidade dessa iniciativa, identificando seus entraves e 

potenciais catalizadores de soluções; e 

2. Considerar aspectos de replicabilidade dessa iniciativa, avaliando-se 

sua potencial implantação em outras administrações municipais. 

3. Fomentar políticas públicas locais de incentivo à ações concretas pela 

melhoria da sustentabilidade ambiental e social da indústria da 

construção.  

1.3 HIPÓTESE 

A hipótese deste trabalho, comprovada no capítulo de conclusões é:  

Como ação de política pública, a criação de uma premiação municipal 

para incentivo à disseminação e evolução continuada de boas práticas 

ambientais e sociais na construção civil é tecnicamente viável e 

estrategicamente significativa como ação de uma administração pública 

municipal. 

1.4 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

Este trabalho foi dividido na seguinte estrutura de capítulos: 
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[CAPÍTULO 1] INTRODUÇÃO: a primeira parte do trabalho apresenta o 

problema e justifica a sua abordagem, explicitando os objetivos, registrando 

formalmente a hipótese e expondo a estrutura de capítulos, de modo a 

propiciar uma visão do texto como um todo. 

[CAPÍTULO 2] REVISÃO: a revisão bibliográfica analisa os principais tópicos 

fundamentais abordados na pesquisa, notadamente os conceitos sobre 

sustentabilidade, as legislações pertinentes ao objeto, o conceito de práticas 

sustentáveis, as iniciativas de incentivo à práticas sustentáveis (prêmios e 

certificações), as políticas públicas relacionadas ao objeto,  caracterização da 

ferramenta SWOT, e por fim, considerações sobre o ineditismo da proposta e 

contribuição científica. 

[CAPÍTULO 3] MÉTODO: a partir da descrição de um cenário motivador do 

trabalho, este capítulo discute e explicita a definição do método escolhido para 

a realização deste trabalho. 

[CAPÍTULO 4] RESULTADOS: nesse capítulo é apresentado o panorama da 

construção civil local, entrevistas com agentes locais da construção, análise 

crítica dos sistemas de certificação, a análise SWOT do cenário observado, a 

concepção da solução de resposta à essa análise, a gestão dessa solução e a 

experiência piloto concebida e implementada para a análise da viabilidade da 

solução. 

[CAPÍTULO 5] ANÁLISE DOS RESULTADOS: neste capítulo são discutidos os 

resultados observados, com ênfase na exposição das lições aprendidas e 

potencialmente úteis como subsídios para a elaboração de políticas públicas 

análogas. 

[CAPÍTULO 6] CONCLUSÕES: no capítulo de conclusão são apresentadas as 

conclusões gerais do trabalho, a comprovação da tese, os objetivos atingidos, as 

perspectivas futuras e considerações finais. 
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 [CAPÍTULO 7] REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: no capítulo de conclusão são 

apresentadas as conclusões gerais do trabalho, seus desdobramentos e 

perspectivas futuras. 

Assim, resumidamente, a estrutura deste documento de tese pode ser resumida 

didaticamente no seguinte diagrama: 

 

Figura 3 - Diagrama da estrutura deste documento (fonte: autor) 
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2 REVISÃO 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica dos tópicos diretamente 

relacionados ao objetivo de pesquisa. 

2.1 SUSTENTABILIDADE COMO PAUTA GLOBAL 

O homem é obrigado a confrontar questões ecológicas do planeta deste o início 

da civilização. Na idade moderna, já em 1713, Hans Carl von Carlowitz cunhou 

a definição de “uso sustentável” (nachhaltende Nutzung) em seu livro 

Sylvicultura Oeconomica, que trata de estabelecer regras para a exploração de 

recursos florestais de modo a evitar o colapso e garantir a posteridade da 

indústria de mineração (Grober, 2012). No século seguinte, observa-se que  

surgiram nos EUA algumas das primeiras organizações conservacionistas do 

mundo: The Appalachian Mountain Club em 1876 (APPALACHIAN MOUNTAIN 

CLUB, 2014), e o Sierra Club em 1892. Este último, em particular, responsável 
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pela criação do Yosemite National Park, em Serra Nevada (Sierra Club, 2014), 

famoso pelas sequoias gigantes. Entretanto, é possível afirmar que foi somente 

no século passado que vimos surgir, de maneira concreta e cientificamente 

comprovada, os reais limites ecológicos de nossa sobrevivência como 

civilização. 

Historicamente, a década de 1960 é considerada como foco do despertar 

ecológico, no âmbito mundial. Dois documentos da época são tidos como 

significativos exemplos da fundamentação científica e ideológica dessa 

mudança de paradigma: o artigo científico “A tragédia dos Comuns” (Hardin, 

1968) e o livro “Primavera silenciosa” (Carson, 1962). 

O artigo “A tragédia dos Comuns” (Hardin, 1968) descreve, fundamentado na 

teoria econômica, o conflito entre os interesses individuais e o bem comum no 

uso de recursos coletivos finitos, deixando claros os limites do pensamento 

estabelecido sobre desenvolvimento. 

Já o livro “Primavera Silenciosa” (Carson, 1962), expõe, com resultados 

científicos, os efeitos nocivos do uso de pesticidas na natureza, em especial nas 

aves e outros animais encontrados no alto da cadeia alimentar. Tal publicação 

motivou a revisão de legislações tanto nos Estados Unidos quanto no restante 

do mundo sobre o uso destes materiais, em particular daquele considerado o 

primeiro pesticida moderno, o diclorodifeniltricloroetano (DDT). 

Adicionalmente, o livro é considerado como um marco motivador da criação 

da Environmental Protection Agency (EPA), a agência de proteção ambiental 

americana (EPA, 1985), que serviu de modelo para a criação de agências 

similares ao redor do mundo. 

Cronologicamente, em seguida, uma outra publicação causou polêmica e 

serviu de referência para a pauta da 1.ª Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, em 1972, o livro “Os limites do 

crescimento” (Meadows, 1972). A publicação apresentava o resultado de uma 

pesquisa que, relacionando 5 variáveis (população mundial, industrialização, 

poluição, produção de alimentos e esgotamento de recursos naturais), 

apresentava uma projeção do limite para a sustentação dos padrões de 
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desenvolvimento da época. A conclusão era categórica, estabelecendo um 

limite menor do que um século para o esgotamento dos recursos naturais. A 

partir dessa constatação, esta discutia o conceito de crescimento zero, 

estacionando o crescimento populacional e o capital industrial. 

Curiosamente, como descrito por GIRÃO (p. 12), nessa conferência de 

Estocolmo, o governo brasileiro liderou um grupo de países resistentes ao 

reconhecimento da importância da problemática ambiental, pois 

compartilhavam a visão de que a prioridade para eles era o combate à 

pobreza, considerada como maior desafio dos países subdesenvolvidos e 

geradora dos problemas ambientais. Conta-se ainda que, durante a 

conferência, uma faixa foi estendida com os seguintes dizeres de protesto: 

“Bem vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem 

restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua 

poluição,  porque  nós  queremos  empregos  e  dólares  para  o  nosso 

desenvolvimento” (VIOLA & LEIS (1991) apud GIRÃO (2012, p. 12)). 

Esta 1.ª Conferência deu origem ao Programa Ambiental da Organização das 

Nações Unidas (United Nations Environmental Programme (UNEP). Este 

programa, em 1982, em uma sessão especial em Nairóbi (Quênia), criou a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa comissão, 

liderada pela primeira ministra da Noruega na época, a Sra. Gro Harlem 

Brundtland, ficou conhecida como Comissão Brundtland e foi responsável por 

publicar, em 1987, o influente relatório “Nosso futuro Comum” (Brundtland, 

1987), que cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável reconhecido até 

hoje: 

“Desenvolvimento Sustentável é o desenvolvimento que procura 
satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” 
(Brundtland, 1987) 

Em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, a Conferência da Organização das 

Nações Unidades sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a “Rio 92”, foi 

responsável pela criação de duas iniciativas de destaque global: a Agenda 21 e 

a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 
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A Agenda 21 é um plano de ação voluntário de governos para a discussão e 

implantação do desenvolvimento sustentável, enquanto a Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – UNFCCC é o agente que estabeleceu o tão 

citado Protocolo de Kyoto, que consiste de um acordo sobre o controle de 

emissão de gases de efeito estufa no planeta. 

Permeando o mundo dos negócios, o conceito de sustentabilidade foi traduzido 

na forma da expressão Triple Bottom Line (TBL), cunhada pelo sociólogo inglês 

John Brett Elkington em 1997, em seu livro Cannibals with forks: The Tripple 

bottom line of 21st century business. A expressão faz uso de um conceito 

contábil, o “bottom line”, ou saldo do balanço final, para apresentar ao mundo 

dos negócios o conceito do tripé da sustentabilidade, segundo o qual a 

verdadeira sustentabilidade precisa, obrigatoriamente, contemplar as 

dimensões ambiental, social e econômica (HCE Paris, 2010). Em decorrência 

disso, segundo esse conceito as empresas não devem focar somente os 

resultados financeiros de suas atividades, mas também a melhoria da 

qualidade ambiental e a justiça social (Tello, 2012, p. 19). Ver Figura 4. 

 

Figura 4 - Triple Bottom line e o tripé da sustentabilidade (imagem disponível em: 

http://www.nizo.com/explore/expertises/sustainability, acesso dia 10/10/2013) 

2.2 PANORAMA DA LEGISLAÇÃO  

No Brasil, a pauta global da sustentabilidade teve reflexos na legislação 

nacional. Em 1981, mesmo antes da criação da Comissão Mundial para o Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento, por meio da lei federal n. 6.938 (BRASIL, 1981), 

foi criado o que pode ser considerado como o marco legal dorsal sobre meio 

ambiente no país: a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

A PNMA tem por objetivo, explicitado no seu Art. 2.º: 

“...a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana...” (BRASIL, 1981) 

A PNMA institui ainda o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), que 

estrutura e organiza a participação dos agentes sociais, órgãos e entes 

federativos (BRASIL, 1981). Nessa estrutura, pode-se destacar o papel das 

entidades locais ou municipais, divididas em órgão executor (usualmente uma 

Secretaria, Diretoria, Departamento ou Fundação) e um órgão colegiado 

(habitualmente chamado de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

COMDEMA). Enquanto o primeiro é responsável pelo planejamento, execução, 

controle e fiscalização da política ambiental do município, o segundo assume o 

papel de órgão consultivo e deliberativo de discussão e encontro do poder 

público municipal com a sociedade civil organizada (MMA, 2014). 

São José do Rio Preto, a exemplo de grande parte das cidades médias do estado 

de São Paulo, conta com uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo e com um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

paritário1, em funcionamento. 

2.3 A INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

A questão do desenvolvimento sustentável, e mesmo sua tradução política 

como pauta mundial e nacional, são decorrentes da mudança de paradigma de 

desenvolvimento no planeta e, como um dos pontos focais motivadores dessa 

mudança, tem-se o impacto da indústria da construção civil no mundo. A 

                                                
1
 Um Conselho é paritário quando existem iguais números de membros da administração 

pública frente aos da sociedade civil organizada. 
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seguir, são relacionadas fontes que fundamentam tal importância e servem de 

panorama para a justificativa e desenvolvimento deste trabalho. 

2.3.1 O IMPACTO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNDO 

A seguir, são relacionados alguns fatos que caracterizam a importância da 

indústria da construção civil no mundo: 

 Aproximadamente, 60% da energia elétrica mundial é consumida em 

edifícios comerciais e residenciais (UNEP, 2012, p. 2). 

 Estima-se que, em 2030, os edifícios serão responsáveis por 1/3 do total 

de emissões de gases de efeito estufa (UNEP, 2012, p. 2). 

 Os edifícios respondem por 40% do consumo de energia elétrica 

mundial, 12% do consumo de água potável e 40% dos resíduos sólidos 

produzidos por países em desenvolvimento (UNEP, 2012, p. 2). 

 O setor da construção é considerado como estratégico para iniciativas 

relacionadas à sustentabilidade ambiental, também pelo seu alto 

potencial de ganhos de eficiência (UNEP, 2012, p. 2). 

 Com tecnologias comprovadas e comercialmente disponíveis, edifícios 

novos e existentes podem reduzir entre 30% e 50% seu consumo de 

energia (UNEP, 2012, p. 2). 

 Acredita-se que os edifícios têm, globalmente, potencial para reduções 

da ordem de 35% nas emissões de gases de efeito estufa, 40% no uso da 

água e 70% na geração de resíduos (UNEP, 2012, p. 2). 

 Com o valor de US$ 4,7 Trilhões, a indústria da construção civil constitui 

cerca de 8 a 10% do PIB mundial (UNEP, 2012, p. 4). 

 O setor da construção emprega diretamente entre 5 e 10% da mão de 

obra, na maior parte dos países (UNEP, 2012, p. 4). 

 Com uma produção da ordem de 422 kg/hab.ano (em 2008) o cimento 

Portland é o material artificial de maior consumo pelo homem (Agopyan 

& John, 2011, p. 59). 

 Um quarto da madeira colhida no mundo é usada na construção civil 

(World Green Building Council, 2013). 
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 A intensidade da emissão de CO2, a partir do uso de eletricidade em 

edifícios no mundo, tende a aumentar, sendo significativa a projeção de 

incremento para a América Latina (ver Figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5 – Cenários de emissão de CO2 relativo ao uso de energia em edifícios (Cenários 

IPCC A1B no topo e B2 na base) com medições de 1971-2000 e projeções de 2001-2030 

(Levine, 2007). 

2.3.2 IMPACTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

De maneira consistente com o panorama mundial, é significativo o impacto da 

indústria da construção civil no Brasil, notadamente nas suas dimensões 

ambiental, econômica e social. A seguir, listam-se informações que 

exemplificam tal impacto: 

 Quanto ao consumo de eletricidade, estima-se que o potencial de 

contribuição do setor da construção civil seja de 41,5% no país. Esse 

número é ainda mais alto para a região Sudeste, onde o potencial de 
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consumo do setor chega a 51,1% (Schaeffer, Cohen, Aguiar, & Faria, 

2008) 

 Espera-se que o consumo de eletricidade dos edifícios brasileiros até 

2030 seja duplicado (Schaeffer, Cohen, Aguiar, & Faria, 2008). 

 Devido ao fato do cimento não ser consumido isoladamente, mas sim em 

combinação com agregados e água, no Brasil cerca de 1/3 dos recursos 

naturais vão para a produção de materiais cimentícios (Agopyan & John, 

2011, p. 59). 

 O consumo anual per-capita de cimento se equipara ao consumo de 

alimentos. O consumo de concreto é da ordem de 6 vezes maior do que o 

consumo de alimentos (ver Figura 6). 

 

Figura 6 - Comparação do consumo de materiais naturais per-capita em nível mundial 

(Agopyan & John, 2011, p. 60). 

 O consumo anual de cimento no Brasil aumentou 73% entre 1998 e 2012 

(ver Figura 7). 
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Figura 7 - Consumo de cimento anual no Brasil (SindusCon-SP, 2013, p. 22). 

 Apesar de contribuir com 10% do PIB brasileiro, o setor da construção 

civil tem uma alta intensidade no uso de materiais, sendo responsável, 

grosso modo, por 50% do consumo de materiais (Agopyan & John, 2011, 

p. 61). 

 Em 2009, foi constatado que apenas 37,4% dos trabalhadores do setor da 

construção civil contribuíam para a previdência social (Neri, 2011), ou 

seja, que quase dois terços da força de trabalho é informal. 

 A produtividade do trabalhador brasileiro no setor da construção 

corresponde a apenas 15% da encontrada na construção norte-

americana (Agopyan & John, 2011, p. 105). 

 Desde o ano 2000, observa-se um significativo aumento das principais 

fontes de financiamento em habitação no país (ver Figura 8). 
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Figura 8 - Fontes de financiamento em habitação no Brasil (SindusCon-SP, 2013, p. 24) 

 O déficit habitacional no país (contabilizando habitação precária, 

coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento 

excessivo) é da ordem de 5,5 milhões de unidades habitacionais 

(aproximadamente 10% do estoque de moradias construídas), 

concentrado nas famílias com renda inferior a três salários mínimos 

(74,2% do déficit total) (BRASIL, 2011). 

 A indústria da construção civil, individualmente, representa 4,9% do PIB 

brasileiro (similar à média mundial de 4,8%) (SindusCon-SP, 2012, p. 13).  

 O faturamento médio das empresas do setor da construção somente na 

região Sudeste do país representa mais da metade de todo o faturamento 

nacional (ver Figura 9). 
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Figura 9 - faturamento das empresas do setor de construção por região do país (SindusCon-

SP, 2011, p. 8) 

2.4 NORMAS E ETIQUETAS 

Devido à condição estratégica da significância ambiental, social e econômica 

da indústria da construção civil, foram criadas, ao longo das últimas décadas, 

regulamentos específicos que, direta ou indiretamente, emolduram o 

panorama da relação entre construção e sustentabilidade. 

2.4.1 NORMAS 

Quanto às normas, apesar de não existir alguma que diretamente trata da 

avaliação da sustentabilidade ambiental e social de edifícios, relacionam-se 

aqui aquelas que por sua natureza têm relação com avaliação do impacto 

ambiental, ou avaliam o desempenho das edificações (Bueno, 2012), como pode 

ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 - Normas nacionais relacionadas ao desempenho das construções (Bueno, 2012). 

Norma Características  

NBR ISO 14.040 
 Instituição: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 

 Normatiza: análise do ciclo de vida de atividades 

(tipicamente produtos e serviços). 

 Origem: Brasil 
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 Ano de publicação: 2001 

NBR 15.220 
 Instituição: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 

 Normatiza: desempenho térmico das edificações. 

 Origem: Brasil 

 Ano de publicação: 2005 

NBR 15.575 
 Instituição: Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) 

 Normatiza: desempenho das edificações 

habitacionais. 

 Origem: Brasil 

 Ano de publicação: 2013 

No entanto, observe-se que, apesar de comporem o panorama geral do tema, 

tais normas estão fora do escopo específico deste trabalho, uma vez que: 

 Norma ISO 14.040: pelo fato de ser uma ferramenta multifacetada, 

voltada tipicamente para a avaliação do ciclo de vida, e não usualmente 

utilizada para avaliar edifícios com um todo; 

 Norma 15.220: por se tratar de uma norma específica para o 

desempenho térmico, que está apenas indiretamente associada ao 

desempenho ambiental dos edifícios1. 

 Norma 15.575: pelo fato de se tratar de uma norma de desempenho que 

não avalia o impacto ambiental dos edifícios. 

2.4.2 SELO PROCEL 

Portanto, no que diz respeito à etiquetagem de edifícios, pode ser citada a 

iniciativa nacional do selo PROCEL EDIFICA (INMETRO, 2013), que classifica 

edifícios quanto aos quesitos de desempenho energético (ver Quadro 2). Este 

selo, lançado em 2009, avalia edificações comerciais, de serviços e públicas, e 

desde 2010, também edificações residenciais. Por meio de um método 

                                                
1
 Note-se, no entanto, que o desempenho térmico das construções está contemplado em todos 

os outros sistemas de avaliação analisados (por exemplo LEED, AQUA, SELO CASA AZUL, 
PROCEL EDIFICA etc.). 
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prescritivo, ou então por meio de simulações, o sistema avalia edifícios com o 

objetivo de ser emitida uma etiqueta de classificação da eficiência energética 

da edificação (ver Figura 10), em analogia ao que já acontece com aparelhos 

domésticos (selo do INMETRO).  

 

Figura 10 - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) (PROCEL, 2013) 

A etiqueta de eficiência energética do PROCEL EDIFICA, em analogia às 

etiquetas já conhecidas de classificação da eficiência energética de máquinas e 

aparelhos elétricos, comunica aos usuários, de maneira qualitativa, o nível de 

eficiência de uma edificação  

A metodologia para a avaliação de edifícios comerciais, de serviços e públicos 

existe desde 2009. Em 2010, esta metodologia foi revisada para a inclusão da 

metodologia usada em edifícios habitacionais (PROCEL, 2013). 

A certificação de projetos é baseada em dois métodos de avaliação: um método 

prescritivo baseado em requisitos de desempenho e um método de 

simulações de desempenho (PROCEL, 2013). Para a certificação de edifícios, 

estes são avaliados por inspeções in loco. 

As etiquetas (PROCEL, 2013) podem classificar o edifício como um todo ou 

apenas uma parte da edificação, como, por exemplo, a envoltória e o sistema 

de iluminação. Para edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados 
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três sistemas: envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Desta forma a 

etiqueta pode ser concedida de forma parcial desde que sempre contemple 

também a envoltória. Nos edifícios residenciais, são avaliados: a envoltória e o 

sistema de aquecimento de água, além dos sistemas presentes nas áreas 

comuns dos edifícios multifamiliares, como iluminação, elevadores, bombas 

centrífugas, etc. 

Quadro 2 - Quadro resumo do selo PROCEL EDIFICA  (Lamberts, 2013) 

Etiqueta Características  

Selo PROCEL 

 

 Instituição: Inmetro 

 Avalia a eficiência energética. 

 Origem: Brasil 

 Ano de inserção no Brasil: 2009 

 Etiquetas emitidas (2012): 174. 

2.4.3 RÓTULO AMBIENTAL ABNT 

Também vale a pena ressaltar outra iniciativa nacional de etiquetagem de 

produtos, conhecida como o Rótulo Ambiental da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. Apesar de não ter relação direta com o desempenho 

ambiental de edificações, este rótulo é relacionado aqui como exemplo de um 

contexto de certificações com preocupação ambiental.  

Estas duas últimas iniciativas podem ser encontradas resumidamente descritas 

no Quadro 3. 

Quadro 3 - Quadro resumo do RÓTULO AMBIENTAL (ABNT, 2013). 

Etiqueta Características  

Rótulo Ambiental ABNT 
 Instituição: Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) 

 Avalia: sustentabilidade ambiental 

e ciclo de vida. 
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 Origem: Brasil 

 Ano de inserção no Brasil: 1998 

 Empresas com produtos rotulados 

(Nov/2012): 30. 

É importante enfatizar que a iniciativa do Rótulo Ambiental é anotada aqui 

como elemento do panorama geral. Contudo, por não avaliar edificações, está 

fora do escopo deste trabalho. 

2.5 BOAS PRÁTICAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

É próprio da natureza do desenvolvimento da indústria da construção civil, em 

um ambiente capitalista, a busca pela otimização dos processos produtivos, 

com vistas à perpetuação de suas atividades econômicas. Somando-se a isso o 

cenário atual de consolidação das demandas ambientais e sociais, observa-se a 

proliferação de práticas inovadoras também no que tange estas duas 

dimensões. 

Todavia, a ideia de boa prática como inovação está obrigatoriamente atrelada 

a ideia de conformidade. Portanto, a boa prática seria aquela além do limite 

mínimo da conformidade. Seguindo essa concepção, FURTADO (Termos e 

conceitos relacionados ao desenvolvimento sustentável, 2010) define esses três 

termos da seguinte maneira: 

 CONFORMIDADE – atendimento a normas obrigatórias ou 

voluntárias acordadas, com o propósito de garantir que os erros sejam 

encontrados e corrigidos, que os infratores estejam sujeitos a exigências 

reparadoras ou, se necessário, penalizações pelas transgressões 

(Furtado, 2010, p. 18) (grifo do autor). 

 ALÉM DA CONFORMIDADE – práticas e condutas operacionais, 

produtivas, comerciais e de relacionamento que ultrapassam a 



50|197 

legislação vigente baseadas em políticas organizacionais próprias ou em 

códigos de conduta voluntários setoriais (Furtado, 2010, p. 6) (grifo do 

autor). 

 BOAS PRÁTICAS – ações e procedimentos dos quais surgem 

abordagens, atitudes e instrumentos inovadores para negócios ou 

atividades, de natureza comportamental, caráter gerencial ou para 

produção de bens e serviços que possam ser acessáveis e documentados 

através de diferentes metodologias. Com isso, é possível estabelecer o 

que funciona e o que não funciona, como, por que, e sob que condições 

(Furtado, 2010, p. 13) (grifo do autor). 

Para a indústria da construção civil, o desenvolvimento de boas práticas pode 

contemplar qualquer uma de suas variáveis intrínsecas, a exemplo de um 

eventual sistema de gestão de documentos ou registros contábeis. Todavia, em 

decorrência do recorte proposto para este trabalho, são abordadas apenas as 

iniciativas de incentivo a boas práticas ambientais e sociais. Como já citado, se 

observa uma proliferação de tais práticas envolvendo os mais diversos agentes 

e instituições. Como exemplos desse fato, citam-se duas iniciativas: o Guia de 

Boas Práticas na Construção Civil do Banco Santander (Santander, 2011) e o 

Guia CBIC de Boas Práticas em Sustentabilidade na Indústria da Construção 

(Tello, 2012). 

Ambos se apresentam não como manuais técnicos, mas sim como listas de 

divulgação e orientação sobre boas práticas na construção civil. O primeiro, 

como parte de um programa de um banco privado multinacional para o 

incentivo à adoção de boas práticas atrelado à contrapartida de vantagens em 

financiamentos imobiliários da mesma instituição. O segundo, como 

publicação de uma instituição representativa da indústria da construção no 

país. 

No caso do Banco Santander, o Programa Obra Sustentável lançou o Guia de 

Boas Práticas na Construção Civil (01/2011). Segundo esse programa, uma 

construtora ou incorporadora pode incluir no seu contrato de financiamento 

uma cláusula de participação nessa iniciativa. A partir disso, uma consultoria 
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externa realiza um diagnóstico no empreendimento a ser financiado pelo 

banco, analisando aspectos relacionados à sustentabilidade como por exemplo: 

Gestão da Qualidade, Gestão Social, Gestão Ambiental, Análise de Viabilidade 

Econômica e Ambiental do Empreendimento, Análise e Valorização do 

Entorno, Concepção do Projeto, Eficiência Energética, Sistemas de Automação 

Predial, Água (Retenção, Reuso e Consumo), Impactos do Canteiro, etc. Caso o 

empreendimento atenda a um mínimo de 70% dos critérios exigidos, é 

concedida uma placa do programa. Durante a obra, são realizadas vistorias 

técnicas ambientais semestrais para verificar as ações efetivamente 

implantadas na construção. Posteriormente, é enviado ao empresário ou 

construtora responsável, um relatório baseado nos resultados das vistorias. Ao 

todo, já foram avaliadas 103 obras e concedidas 20 placas (SANTANDER, 2014). 

Uma característica interessante é o fato do programa não definir uma lista 

própria de quesitos a serem avaliados e sim tomar como referência os quesitos 

de sistemas de avaliação e certificação já existentes, tais como ISO NBR 140011 

e 90012, NRs trabalhistas3, PBQP-H4, LEED, HQE5, GRI6, ISE7, Indicadores Ethos8 

e aplicações práticas empresariais, dentre outras fontes de consulta. A seguir, 

                                                
1
 Norma sobre Sistema de Gestão Ambiental (ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2009). 

2
 Norma sobre Sistema de Gestão da Qualidade (ABNT Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, 2008). 

3
 Normas Regulamentadores trabalhistas. 

4
 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat que visa melhorar a qualidade 

da cadeira de fornecedores de componentes relacionados à construção e também das próprias 
construções habitacionais no país (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

5
 Haute Qualité Environnementale, sistema de certificação da sustentabilidade que deu origem 

ao programa AQUA no Brasil (BeHQE, 2014). 

6
 Global Reporting Initiative, organização global que promove o uso de relatórios de 

sustentabilidade como uma forma das organizações contribuírem para o desenvolvimento 
sustentável (GRI Global Reporting Initiative, 2014). 

7
 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) criado pela bolsa de valores de São Paulo, a 

BM&FBOVESPA, para avaliar o desempenho de ações de empresas comprometidas com 
quesitos de sustentabilidade (BM&FBOVESPA, 2014). 

8
 Indicadores Ethos para Negócios Sustentáveis e Responsáveis, ferramenta de gestão que visa 

apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social 
empresarial (RSE) (Instituto ETHOS, 2014). 
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no Quadro 4 estão listados os temas das boas práticas do programa com uma 

classificação sobre a dimensão (ambiental ou social) de cada tema. 

Quadro 4 - Lista de boas práticas do Guia de Boas Práticas na Construção Civil do Banco 

Santander (Santander, 2011) com classificação (pelo autor) da dimensão (ambiental ou 

social) da sustentabilidade. 

Item Dimensão 

PLANEJAMENTO     

Verificação de necessidades dos públicos envolvidos Ambiental Social 

Capacitação dos agentes envolvidos e difusão das boas 
práticas socioambientais 

Ambiental Social 

Estudo de viabilidade socioambiental Ambiental Social 

CONCEPÇÃO 

  Eficiência Energética Ambiental 

Conforto Ambiental do Edifício Ambiental 

Conservação da Água Ambiental 

Seleção de Materiais Ambiental 

Saúde e Bem-Estar do Usuário Ambiental 

Qualidade do Empreendimento Ambiental 

CONSTRUÇÃO 

  Recomendações Quanto à Demolição Ambiental 

Logística e Segurança nos Canteiros de Obras Social 

Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Ambiental 

Comunicação com a Comunidade do Entorno do 
Empreendimento 

Social 

Relacionamento com Funcionários Social 

Relacionamento com Fornecedores e Parceiros Social 

Por outro lado, o Guia CBIC de Boas Práticas em Sustentabilidade na Indústria 

da Construção (Tello, 2012), é uma publicação da Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC).  Ao contrário de outras publicações com foco 

em Construção Sustentável, que visam expor conteúdo acadêmico/técnico 

sobre a sustentabilidade na Construção, este guia buscou focar exemplos 

práticos já implementados, testados e aperfeiçoados por empresas da cadeia 

produtiva da Construção, objetivando promover boas práticas (Tello, 2012, p. 

17). Nesse guia são abordados temas relacionados à: Responsabilidade Social, 

Governança Corporativa, Transparência, Pacto Global, ISO 14000, ISO 26000, 

Produção mais Limpa, Saúde e Segurança do Trabalhador, Ecoeficiência, 

geração de riqueza na Base da Pirâmide, Empreendedorismo Social, inovações 

ambientais, desenvolvimento local, etc. (Tello, 2012, p. 19). Pode ser observado 
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no Quadro 5 a lista dos temas das boas práticas da publicação com uma 

classificação sobre a dimensão (ambiental ou social) de cada tema. 

Quadro 5 - Lista de boas práticas do Guia CBIC de Boas Práticas em Sustentabilidade na 

Indústria da Construção  (Tello, 2012) com classificação (pelo autor) da dimensão 

(ambiental ou social) da sustentabilidade. 

Item Dimensão 

GESTÃO EMPRESARIAL/ GOVERNANÇA     

Incorporação da Sustentabilidade no Sistema de Gestão da 
Qualidade 

Ambiental 

Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão Ambiental Social 

Implantação de Sistema de Gestão de Riscos na Construção Ambiental Social 

Incorporação das Recomendações da Norma ISO 26.000 ao Sistema 
de Gestão  

Social 

Elaboração de Relatório de Sustentabilidade Conforme Padrão GRI Ambiental 

Elaboração de Inventário de Gases de Efeito Estufa Ambiental 

RELACIONAMENTO COM STAKEHOLDERS     

Diálogo e Engajamento com Diferentes Stakeholders Social 

Alinhamento de Ações de Responsabilidade Social com a Estratégia 
de Negócios 

Social 

Integração ao Índice de Sustentabilidade Empresarial − ISE Ambiental 

Desenvolvimento da Cadeia de Fornecimento para Sustentabilidade Ambiental 

Relacionamento com Comunidade Vizinha às Obras  Social 

Apoio à Formação de Conselhos Comunitários Social 

Apoio ao Desenvolvimento Local Social 

MELHORIAS NO PROCESSO CONSTRUTIVO     

Definição de Critérios de Sustentabilidade para Empreendimentos Ambiental 

Adoção do Building Information Modeling (BIM) Ambiental 

Implantação da Produção mais Limpa em Obras Ambiental 

Otimização do Processo Construtivo para Minimizar Geração de 
Resíduos 

Ambiental 

Melhoria do Desempenho Ambiental dos Canteiros Ambiental 

Implantação da Gestão de Resíduos nos Canteiros Ambiental 

Obtenção do SELO CASA AZUL da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Ambiental 

Eficiência Energética em Edificações – Etiqueta Procel Edifica Ambiental 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR     

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalhador Social 

Provisão de Recursos de Projetos de Construção para Cobrir Custos 
Decorrentes da Variação do FAP 

Social 

Ergonomia no Canteiro de Obras e Escritório da Empresa Social 

MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO     

Formação de Mão de Obra em Comunidades Vizinhas às Obras Social 

Contratação de Mão de Obra Feminina na Construção Social 

Inclusão Social de Detentos e Egressos do Sistema Prisional e do 
Trabalho Escravo 

Social 
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DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO URBANO     

Construção de Calçadas Seguindo os Princípios da Sustentabilidade Ambiental 

Plano de Manutenção Preventiva e Retrofit em Condomínios Ambiental 

2.6 PRÊMIOS SOBRE SUSTENTABILIDADE NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Consoante às iniciativas de disseminação de boas práticas, destaca-se a 

existência de prêmios nacionais diretamente relacionados com a questão da 

sustentabilidade na construção civil. Estão relacionados no Quadro 6 exemplos 

das premiações temáticas de maior divulgação que, tendo caráter nacional, 

tem como tema central a questão da sustentabilidade na construção civil. 

Quadro 6 - Prêmios nacionais relacionados à sustentabilidade na Construção Civil. 

Prêmio Características  

Prêmio CBIC de 

Responsabilidade 

Social (CBIC, 2014) 

 Instituição: CBIC 

 Ano de criação: 2005 

 Público Alvo: Empresas ou Entidades ligadas à 

indústria da Construção. 

 Tema: Responsabilidade Social 

Prêmio Odebrecht 

(Odebrecht, 2014) 

 Organização:  Organização Odebrecht 

 Ano de criação: 2008 

 Público alvo: Estudantes de graduação 

 Temas: Agronegócio, Ambiental, Construções Navais, 

Defesa e Tecnologia, Empreendimentos 

Imobiliários, Engenharia e Construção, Mobilidade 

Urbana, Petróleo e Gás e Química. 

Prêmio ITC 

Sustentax 

(Sustentax, 2014) 

 Instituição: Grupo Sustentax e ITC 

 Ano de criação: 2010 

 Público alvo: Construtoras do Ranking ITC das 100 

maiores construtoras do país. 

 Temas: Sustentabilidade da Gestão, Responsabilidade 

Ambiental e Responsabilidade Social. 

Prêmio Saint-
 Instituição:  Grupo Saint-Gobain 
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Gobain (Grupo 

Saint-Gobain, 

2013) 

 Ano de criação: 2013 

 Público Alvo: Profissionais e Estudantes 

 Tema: Habitat Sustentável (edição 2013) 

2.7 CERTIFICAÇÕES (NACIONAIS E INTERNACIONAIS) 

Uma pesquisa realizada com 176 estudantes universitários na cidade de São 

Paulo (Figueiredo, Abreu, & Las Casas, 2009, p. 125) demonstrou que 71% têm 

disposição de pagar até 30% mais caro por produtos de empresas 

comprometidas com a sustentabilidade. Tal fato colabora para retratar a 

realidade de valorização dos selos e certificados que informem ao público 

consumidor tal comprometimento. 

Quanto às construções, o World Green Building Council (WGBC), instituição 

que reúne conselhos nacionais sobre sustentabilidade ambiental nas 

construções, conta com membros ou parceiros em 103 países (mais da metade 

da quantidade de países membros da Organização das Nações Unidas – ONU1. 

Dentre eles o Brasil conta com a participação do Green Building Council Brasil 

(GBC Brasil), divulgador do sistema LEED no país. 

As ferramentas de avaliação ambiental dos edifícios são conhecidas também 

como “selos verdes”, e são exclusivamente baseadas em processos de 

certificação de edifícios. Cada sistema está relacionado à atividade de uma 

determinada instituição que, individualmente, estabelece os critérios para a 

avaliação e eventual certificação de projetos e edifícios. 

Quanto ao panorama dos sistemas de certificação internacionais, 

consolidando-se a contribuição de SILVA (2003), PATRICIO (2005), BUENO 

(2012) e GODOI (2012) na elaboração de uma lista abrangente dos sistemas de 

certificação mais significativos no mundo, tem-se a lista abaixo. 

                                                
1
 Desde 2011 a (ONU) conta com 193 países (Organização das Nações Unidas) 
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Tabela 1 - Lista dos sistemas de certificação mais significativos no mundo. 

BEES® Building for Environmental and Economic Sustainability. 
Software produzido por Barbara Lippiatt no National Institute 
of Standards and Technology nos EUA. Permite avaliar o 
desempenho econômico e ambiental na escolha de materiais de 
construção. 

BEPAC Building Environmental Performance Assessment Criteria, 
Canada. Sistema baseado no BREEAM que praticamente não foi 
usado, mas deu origem ao GBC. 

BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method, Reino Unido. Sistema criado pelo BRE em 1990. 
Considerado o sistema mais antigo e que influenciou grande 
parte dos sistemas posteriores, inclusive o LEED™. 

CASBEE Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency. Japão. Introduzido em 2002. 

Ecoprofile Sistema oficial de avaliação da Noruega. Coordenado pela 
Byggforsk (Instituto Norueguês de Pesquisa de Edifícios). 

GBC Green Building Challenge. Consórcio de iniciativas que criou, em 
1998, a ferramenta GBTool para avaliar edifícios. Tem como 
meta abordar as características locais de cada local onde é 
aplicado. 

Green 
Globes 

Canadá. Sistema on-line de avaliação que faz parte do 
BREEAM/Green Leaf. Uma versão para o Reino Unido foi lançada 
em 2002. 

HKBEAM Hong Kong Building Environmental Assessment Method. Iniciado 
em 1996 inspirado no BREEAM. É uma iniciativa privada da The 
Real Estate Developers Association of Hong Kong. 

HQE Haute Qualité Environnementale. Sistema oficial francês de 
avaliação de diversos tipos de edifícios. Em 2002, entrou em 
teste.  

LEED™ Leadership in Energy and Environmental Design. Sistema criado 
pelo USGBC em 2000, fortemente difundido nos EUA e com 
influência na criação de outros sistemas pelo mundo. 

Miljöstatus Environmental Status. Sistema sueco de avaliação. Iniciado em 
1995, começou a atividade em 1997, sendo que, em 2002, já 
estava na versão 4 e contava com aproximadamente 2000 
edifícios avaliados. 

NABERS National Australian Building Environmental Rating System. 
Sistema de avaliação australiano, iniciado em 2001, e com 
versão piloto a ser lançada em 2003. Avaliação de edifícios de 
escritório e residências. 

PIMWAQ Desenvolvido na Finlândia (Universidade de Helsinki), 
apresentado em 1998, esse sistema foi elaborado inicialmente 
para novos edifícios residenciais na área chamada Viiki da 
universidade. A sigla PIMWAQ representa as iniciais dos 
sobrenomes de seus criadores. Os critérios avaliados concentram-
se em cinco categorias: poluição, recursos naturais, saúde, 
biodiversidade e produção de alimentos. 

SPeAR™ Sustainable Project Appraisal Routine, criado pela empresa de 
engenharia Arup Group. Sistema privado de acesso e uso 
restrito à empresa, usado para a avaliação da sustentabilidade 
de edifícios. 
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O Brasil se destaca como mercado para certificações ambientais de edifícios, 

mostrando um significativo número de certificações. O Green Building Council 

Brasil (GBC Brasil) cita o país como o 4.º em número de certificações dos 

sistemas LEED e sugere que deve desbancar em breve os Emirados Árabes, se 

tornando o 3.º colocado, posicionando-se apenas atrás dos Estados Unidos e da 

China (GBC Brasil, 2013). 

Em pesquisa recente, GODOI (2012) cita os sistemas de avaliação com 

certificações de maior significância no país. No Quadro 7 pode ser observado 

um resumo das informações mais relevantes: 

Quadro 7 – sistemas de avaliação de maior significância no país (GBC Brasil, 2013), (John & 

Prado, 2010), (Godoi, 2012), (FCAV, 2013) e (Cunha, 2014). 

Sistema Características  

 

 Instituição: Green Building Council 

Brasil (GBC Brasil) 

 Avalia a sustentabilidade ambiental 

 Origem: Estados Unidos 

 Ano de inserção no Brasil: 2005 

 Empreendimentos certificados no Brasil 

(set/2013): 115. 

 

 Instituição: Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini (FCAV) 

 Avalia a sustentabilidade ambiental 

 Origem: baseado parcialmente em sistema 

francês. 

 Ano de inserção no Brasil: 2007 

 Empreendimentos certificados no Brasil 

(set/2013): 65. 
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 Instituição: CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 

 Avalia a sustentabilidade ambiental e 

inclui itens da dimensão social. 

 Origem: criado no Brasil. 

 Ano de início no Brasil: 2010 

 Empreendimentos certificados no Brasil 

(set/2013): 6. 

 

 Instituição: Building Research 

Establishment 

 Avalia a sustentabilidade ambiental 

 Origem: criado no Reino Unido. 

 Ano de início no Brasil: 2013. 

 Empreendimentos certificados no Brasil 

(set/2014): 2. 

2.7.1 LEED 

O sistema LEED foi criado nos Estados Unidos pelo United States Green Building 

Council (USGBC). Esse conselho é uma organização sem fins lucrativos que tem 

por objetivo incentivar práticas mais sustentáveis nos edifícios (USGBC, 2013). 

O sistema teve início em 1998 com o lançamento de sua primeira versão e, 

desde o início, funciona como um sistema voluntário de certificação de 

quesitos de sustentabilidade ambiental (Hernandes, 2006). 

Sua implantação no Brasil ocorreu em 2005 com a criação de um capítulo local 

chamado de Green Building Council Brasil (GBC Brasil), nos mesmos moldes da 

instituição original norte-americana. 

O sistema evoluiu com a criação de versões especificas para determinadas 

tipologias de construção: 

 LEED-NC (New Construction and Major Renovations): versão principal 

considerada como a mais genérica, atendendo edifícios novos e grandes 

reformas; 
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 LEED-EB (Existing Building Operations): versão para a operação e 

manutenção dos edifícios existentes; 

 LEED-CI (Commercial Interiors Projects): para interiores comerciais; 

 LEED-CS (Core and Shell Projects): versão para empreendimentos de 

estruturas e fachada, como por exemplo, edifícios de escritórios. 

 LEED for Schools: para escolas; 

 LEED for Retail: para centros comerciais e pequenas lojas; 

 LEED for Healthcare: para hospitais; 

 LEED-H: para casas; e 

 LEED-ND (Neighborhood Developments): para loteamentos e bairros. 

O processo de certificação se baseia em uma lista de quesitos de desempenho, 

fundamentada parcialmente em normas norte-americanas (Barros, 2012, p. 

10). 

No LEED-NC, os quesitos de avaliação são agrupados em seis categorias: 

1. Sustentabilidade do Terreno; 

2. Uso racional da água; 

3. Energia e Atmosfera; 

4. Materiais e Recursos: 

5. Qualidade do Ambiente interno; e 

6. Inovação e processo de projeto. 

O sistema conta com 12 itens de pré-requisitos obrigatórios. Além desses itens, 

os projetos certificados precisam atender um mínimo de 69 pontos em um 

universo de 110 pontos possíveis, ou seja, pelo menos 62,7%. 

Existe uma hierarquia de níveis de certificação dos projetos de acordo com a 

pontuação atingida: 

 Certified: entre 40 e 49 pontos; 

 Silver: entre 50 e 59 pontos; 

 Gold: entre 60 e 79 pontos e 

 Platinum: 80 pontos ou mais. 
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A certificação é válida por um período de 5 anos. Após esse período, o 

empreendimento deverá solicitar nova avaliação, utilizando as outras versões 

do LEED apropriadas para edifícios existentes (Existing Building Operations e 

Commercial Interiors Projects). 

Seu uso no Brasil tem significativa expressão em comparação com os outros 

sistemas, se for confrontado o número de empreendimentos certificados frente 

a outros sistemas em uso no país. No entanto, ele recebe críticas quanto ao seu 

uso por ter sido pouco adaptado à realidade nacional, além de não contemplar 

quesitos de responsabilidade social, tão estratégicos para a realidade brasileira 

(Hernandes, 2006). 

Quanto a evolução na quantidade de empreendimentos certificados, enquanto 

o número acumulado de empreendimentos registrados para avaliação e 

também de empreendimentos efetivamente certificados tem aumentado de 

maneira consistente (totalizando 215 empreendimentos certificados no ano 

2014) (ver Tabela 2), observa-se uma queda de 36% no número de registros 

anuais  comparando-se o ano de 2012 (pico de registros anuais) com o ano de 

2014 (ver Tabela 4). 

Tabela 2 - Número de registros acumulados e certificados LEED acumulados 2004-2014 

(GBC Brasil, 2015) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Registros Acumulados 0 4 8 48 93 148 211 403 617 808 945 

Certificados Acumulados 0 0 0 0 3 11 22 39 80 133 215 
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Tabela 3 - registros e certificados LEED por ano 2004-2014 (GBC Brasil, 2015) 

 

2.7.2 AQUA 

O sistema AQUA foi implantado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) 

em 2007, no Brasil. Esse sistema é baseado no sistema francês Démarche HQE, 

e foi adaptado em parceria com a Escola Politécnica da USP (Barros, 2012). 

Este sistema avalia os empreendimentos de duas maneiras. Primeiro, avalia o 

Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE), criado pelo empreendedor 

para alcançar a qualidade ambiental almejada, e posteriormente, também 

avalia a Qualidade Ambiental do Edifício (QAE), que trata da comprovação 

arquitetônica e técnica do atendimento dos quesitos avaliados. 

Os empreendimentos são avaliados em três etapas: 

 Programa: durante a elaboração do programa de necessidades do 

empreendimento; 

 Concepção: na fase de concepção arquitetônica e definição das soluções 

técnicas; e 

 Realização: a efetiva fase de construção do empreendimento. 

A Qualidade Ambiental do Edifício é avaliada em quesitos organizados em 14 

categorias, que são subdivididas em 4 temas (FCAV, 2013): 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Registros no ano 0 4 4 40 45 55 63 192 214 191 137 

Certificados no ano 0 0 0 0 3 8 11 17 41 53 82 
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ECOCONSTRUÇÃO 

 Categoria 1: Relação do edifício com o seu entorno. 

 Categoria 2: Escolha integrada de projetos, sistemas e processos 

construtivos. 

 Categoria 3: Canteiro de obras com baixo impacto ambiental. 

ECOGESTÃO 

 Categoria 4: Gestão de energia. 

 Categoria 5: Gestão da água. 

 Categoria 6: Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício. 

 Categoria 7: Manutenção – Permanência do desempenho ambiental. 

CONFORTO 

 Categoria 8: Conforto higrotérmico. 

 Categoria 9: Conforto acústico. 

 Categoria 10: Conforto visual. 

 Categoria 11: Conforto olfativo. 

SAÚDE 

 Categoria 12: Qualidade sanitária dos ambientes. 

 Categoria 13: Qualidade sanitária do ar. 

 Categoria 14: Qualidade sanitária da água. 

As 14 categorias se desdobram em 38 sub-categorias e, estas, em cerca de 160 

preocupações das quais mais de 40% são obrigatórias para se atingir o nível 

mínimo de certificação (Barros, 2012). 

O desempenho em cada categoria é avaliado segundo três níveis: Bom, 

Superior e Excelente. Para ser certificado, um empreendimento tem que ter 

desempenho Excelente em pelo menos 3 categorias, Superior em 4 e Bom em, 

no máximo, 7 categorias. 
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O sistema tem destaque positivo em dois aspectos (Godoi, 2012). Em primeiro 

lugar, devido à sua natureza flexível, baseada em uma análise prévia do perfil 

do empreendimento, o sistema AQUA é considerado mais adaptado às 

características nacionais e regionais. Em segundo, por avaliar 

empreendimentos nas etapas de projeto, construção e manutenção ele tem 

uma avaliação de abordagem mais ampla. 

Até a presente data (março/2015) o sistema contabiliza 158 empreendimentos 

certificados. No entanto, há que se observar que a certificação de cada um não 

contemplou, necessariamente, todas as etapas (Pré-projeto, Projeto, Execução, 

Programa de Operação e Operação). Avaliando-se a quantidade de 

empreendimentos certificados, observa-se que a maior parte das certificações 

se restringe apenas ao nível do Pré-projeto (72 empreendimentos), sendo que 

apenas 13 empreendimentos certificaram também a execução da obra (ver 

Tabela 4)1.  

Tabela 4 – quantidade de empreendimentos certificados pelo AQUA por nível de etapa 

atingida). 

ETAPA CERTIFICADA QUANT. 

Pré-projeto 72 

Projeto 51 

Execução 13 

Programa de Operação 11 

Operação 11 

TOTAL 158 

Selecionando apenas os 145 empreendimentos cuja certificação incluiu a etapa 

de Pré-Projeto (tipicamente empreendimentos novos). Observa-se que a 

percentagem de certificações que atingiram as três etapas (Pré-projeto, Projeto 

e também Execução) representa apenas 10% das certificações dos 

empreendimentos novos (ver Gráfico 1). 

                                                
1
 Observe-se ainda que, como o sistema permite a certificação de edifícios já construídos, dos 

158 empreendimentos certificados, 13 não certificaram a etapa de projeto e execução, somente 
a operação e/ou o programa de operação, como é o caso típico de reformas de 
empreendimentos construídos. 
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Gráfico 1 – Distribuição das certificações do Processo AQUA entre os empreendimentos 

que tiveram seus Pré-projetos certificados (Fundação Vanzolini, 2015). 

 

 

2.7.3 SELO CASA AZUL 

Criado pela CAIXA em 2010, o SELO CASA AZUL é uma certificação que tem por 

objetivo incentivar a disseminação de boas práticas ambientais e sociais na 

construção civil (John & Prado, 2010). O sistema foi desenvolvido 

integralmente no Brasil por pesquisadores da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina e 

Universidade Estadual de Campinas. Sua certificação é exclusiva para 

empreendimentos habitacionais financiados pela CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL e tem sido utilizado também para certificação de empreendimentos 

de habitação de interesse social. 

O sistema avalia 53 critérios, sendo que 19 destes são obrigatórios para a 

certificação. Também existe uma hierarquia dos níveis de certificação (em 

analogia ao que acontece com o sistema LEED). Nesse caso os níveis são: 

 Bronze: atendendo os 19 obrigatórios (exclusivo para habitação de 

interesse social); 

 Prata: atendendo os 19 obrigatórios + 6 critérios de livre escolha; e 

 Ouro: atendendo os 19 obrigatórios + 12 critérios de livre escolha. 
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Os critérios avaliados são distribuídos nas seguintes categorias 

 Qualidade urbana: 2 obrigatórios e 3 facultativos; 

 Projeto e Conforto: 5 obrigatórios e 6 facultativos; 

 Eficiência energética: 3 obrigatórios e 4 facultativos; 

 Conservação de recursos materiais: 3 obrigatórios e 7 facultativos; 

 Gestão da água: 2 obrigatórios e 6 facultativos e 

 Práticas sociais: 3 obrigatórios e 8 facultativos. 

Merecem destaque dois fatos: [1] o SELO CASA AZUL é o único sistema, entre 

todos os considerados de destaque nacional, que contempla quesitos de 

sustentabilidade social, e [2] a iniciativa da Agenda do Edifício, que é um 

documento produzido pelo empreendedor, onde é registrado o diagnóstico de 

quais aspectos socioambientais são, particularmente, mais significativos para 

serem atingidos naquele determinado empreendimento. 

Uma recente análise comparativa entre os sistemas LEED, AQUA e SELO CASA 

AZUL (Grunberg, Medeiros, & Tavares, 2014), que fez uso de uma ferramenta 

de Análise Hierarquica (Analytic Hierarchic Process, AHP) para avaliar 

múltiplos critérios (incluindo dados qualitativos e quantitativos), chegou à 

conclusão que o SELO CASA AZUL tem o melhor desempenho para avaliar as 

edificações habitacionais no Brasil. 

Quanto à evolução da quantidade de empreendimentos certificados pelo SELO 

CASA AZUL, observa-se uma tímida participação em comparação com os outros 

sistemas em atividade no país (total de 10 empreendimentos certificados em 5 

anos de atividade, 2010-2015). 

2.7.4 BREEAM 

Criado em 1990 pelo Building Research Establishment (BRE) ingles, o sistema 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) é considerado o sistema de certificação ambiental de edifícios mais 

antigo e mais utilizado no mundo. 
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Sua avaliação é adaptada para cada empreendimento em particular e abrange 

as seguintes dimensões (Cunha, 2014): 

 Energia:eficiência energética e dióxido de carbono. 

 Gerenciamento: política de gerenciamento da obra. 

 Saúde e Bem Estar: bem estar quanto ao som, luz e qualidade do ar. 

 Transporte: Emissão de CO2 e localização, relacionados a transporte. 

 Água: consumo e eficiência hídrica das edificações. 

 Materiais: impactos incorporados nos materiais, incluindo ciclo de vida 

e CO2. 

 Resíduos: eficiência dos recursos usados para construção e 

gerenciamento dos seus descartes. 

 Uso da Terra: pegada ecológica dos edifícios e terrenos. 

 Poluição: controle de poluição do ar exterior e água. 

 Ecologia: valor ecológico e preservação do terreno. 

Após uma ponderação, específica para cada região do planeta, a soma dos 

créditos é traduzida para escala de pontuações da sustentabilidade do 

empreendimento com as seguintes notas para a certificação: 

 Pass: 30% dos itens. 

 Good: 45% dos itens. 

 Very good: 55% dos itens. 

 Excellent: 70% dos itens. 

 Outstanding: 85% dos itens. 

Apesar de ser um dos sistemas de avaliação mais utilizados no mundo hoje, 

sua tardia inserção no país (Construir Sustentável, 2013) faz com que o número 

de empreendimentos certificados no Brasil não seja significativo1. 

Recentemente, o sistema passou por uma revisão que baixou seu custo de 

certificação e, agora, o sistema já tem parâmetros adaptados para as zonas 

                                                
1
 Foi identificado um único empreendimento certificado pelo sistema no Brasil: o Edifício de 

Serviços do BNDES no Rio de Janeiro (EDSERJ) (BREEAM, 2015). 
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climáticas brasileiras, o que evita ter que fazer uma análise particular de clima 

para cada empreendimento (O GLOBO, 2014). 

2.8 INSUMOS PARA UMA PROPOSTA DE SISTEMA DE 

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE 

Em um trabalho prévio realizado pelo autor, foram propostos insumos para a 

elaboração de um sistema de avaliação da sustentabilidade, adaptado para a 

realidade nacional (Hernandes, 2006, p. 125). Essa proposta foi elaborada como 

uma conclusão da avaliação do início da implementação do LEED no Brasil, e 

procurou responder às lições aprendidas com tal análise, à época. 

Como questão principal da proposta de sistema de avaliação, foi colocado o 

objetivo de diminuir a grande desigualdade e a baixa sustentabilidade dos 

projetos e novas construções no Brasil. A proposta ainda sugeriu focar os 

esforços em grandes centros da região Sul e Sudeste do país, de modo a 

envolver a porção mais representativa da indústria da construção civil, 

aproveitando seu efeito multiplicador para outras regiões do país (Hernandes, 

2006, p. 126). 

Podemos resumir o método de avaliação proposto neste trabalho supracitado, 

da seguinte maneira  (Hernandes, 2006, p. 127): 

 Envolver, e se manter acessível à participação da maior parcela do 

mercado; 

 Focar, elevar a sustentabilidade da base do setor, por ser essa a maior 

porção, e a de mais baixo desempenho ambiental; 

 Garantir a disseminação e abrangência do uso do sistema através do 

apoio generalizado de instituições públicas e privadas; 

 A partir de um patamar de exigências iniciais, acessível e abrangente, 

promover pequenas revisões simples, contínuas e regulares. 

A seguir, são mostrados diagramas (ver Figura 11 e Figura 12) que ilustram 

qualitativamente a diferença entre o modelo de evolução do LEED observado à 
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época, e o sistema de avaliação da sustentabilidade proposto no trabalho 

supracitado. 

No modelo de evolução observado no LEED, o sistema foca o aumento do nível 

de sustentabilidade dos “líderes” do mercado, ou seja, os projetos de exceção 

que já estão no topo de qualidade do mercado (observar as setas pretas de 

maior intensidade elevando mais rapidamente o topo do setor da construção 

na sua evolução ao longo do tempo) (ver Figura 12). Outro fato observado 

ainda foi a tendência do nível de exigência ter se iniciado em um patamar mais 

alto e ter sofrido revisões que o diminuíram ao longo do tempo, ou seja, foi 

ficando mais fácil atingir o nível de certificação (caminho da seta vermelha no 

gráfico). 

  

Figura 11 - Legenda para as ilustrações dos modelos a seguir. 
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Figura 12 - Modelo de evolução observado no LEED. 

Por outro lado, no modelo de sistema de avaliação da sustentabilidade 

proposto no trabalho supracitado (ver Figura 13), o foco seria a base do setor, 

ou seja, o grande número de construções com baixo nível de desempenho 

ambiental (observar as setas pretas de maior intensidade na base do setor). 

Isso responderia ao objetivo estratégico de procurar diminuir o elevado grau 

de desigualdade do nível de desempenho ambiental das construções 

brasileiras. Nesse caso a proposta teria por objetivo iniciar com um patamar de 

exigência suficientemente baixo para incentivar a participação do maior 

número de iniciativas e, a partir daí, promover pequenas revisões simples, 

contínuas e regulares (caminho da seta vermelha no gráfico). 
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Figura 13 – Modelo de evolução proposto. 

2.9 POLÍTICAS PÚBLICAS VS. SUSTENTABILIDADE 

Neste item são relacionadas as iniciativas das três esferas (federal, estadual e 

municipal), como exemplos de políticas públicas relacionadas à construção 

civil e ao tema desenvolvido neste trabalho. 

2.9.1 INICIATIVA FEDERAL – PBQP-H 

Criado em 1998, como um dos instrumentos do Governo Federal para o 

cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da assinatura da 

Carta de Istambul1, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na 

Construção Habitacional (PBQP-H) tem como objetivo incentivar a melhoria da 

qualidade e produtividade no setor de construção habitacional. Em 2000, o 

escopo do Programa foi ampliado para contemplar também as áreas de 

Saneamento e Infra-estrutura Urbana. A partir daí, o “H” passou a se referir a 

                                                
1
 Declaração final, produto da Conferência das Nações Unidas para Assentamentos Humanos – 

UN – Habitat II, realizada em Istambul (Turquia) no ano de 1996 (VITRUVIUS, 2009). 
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“Habitat”, conceito mais amplo e que reflete essa mudança (Ministério das 

Cidades, 2014). 

As principais ações do programa dizem respeito aos acordos setoriais que 

permitem estabelecer quesitos mínimos de qualidade e produtividade tanto 

para empresas, quanto para materiais de construção. 

Quanto aos materiais de construção, o programa avalia um total de 28 itens, 

tais como: 

 Argamassa Colante; 

 Barras e Fios de Aço; 

 Blocos Cerâmicos; 

 Blocos de Concreto e Peças de Concreto para Pavimentação; 

 Cal Hidratada para Construção Civil; 

 Cimento Portland; 

 Esquadrias de Aço; 

 Esquadrias de Alumínio; 

 Fechaduras; 

 Lajes Pré-fabricadas; 

 Louças Sanitárias para Sistemas Prediais; 

 Metais Sanitários; 

 Telhas Cerâmicas; 

 Tintas Imobiliárias; 

 Tubos de PVC para Infra-Estrutura; etc. 

Um dos principais parceiros do programa é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

(CEF), por oferecer financiamentos específicos para as empresas do ramo de 

construção civil que aderirem ao PBQP–H. Desta forma, o objetivo final é uma 

ação indutora dos processos de melhoria da qualidade e produtividade, 

causando um aumento da competitividade no mercado (Ministério das 

Cidades, 2014). 

Com aproximadamente 3.000 empresas participantes (Ministério das Cidades, 

2014), o Programa colabora de maneira significativa para a mobilização da 
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cadeia produtiva da indústria da construção civil do país, na direção da 

melhoria da qualidade. 

2.9.2 INICIATIVA ESTADUAL – QUALIHAB 

Cronologicamente anterior ao PBQP-H, o Programa da Qualidade da 

Construção Habitacional do Estado de São Paulo (QUALIHAB)(CDHU, 2014), 

criado em 1996, é similar ao programa federal por atuar na certificação de 

materiais, sistemas construtivos e construtoras, contudo, apresentando três 

principais diferenças: 

 Tem abrangência estadual; 

 Tem como único cliente a Companhia de Desenvolvimento Habitacional 

e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU); e 

 É restrito às construções habitacionais. 

Apesar de restrito às atividades da CDHU no estado, o programa incentiva a 

melhoria na cadeia produtiva da construção, uma vez que obriga a certificação 

de materiais utilizados nas obras da companhia, o que inclui fornecedores de 

outros estados. 

2.9.3 INICIATIVA ESTADUAL – MUNICÍPIO VERDE E AZUL 

Em 2007, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SMA) criou o 

programa Município Verde (PMV) com o objetivo de descentralizar e melhorar 

a política ambiental no Estado de São Paulo. O programa foi elaborado como 

um sistema de indicadores de avaliação da gestão ambiental municipal, 

sintetizado em um Índice de Avaliação Ambiental (IAA), que permite 

reconhecer e certificar os municípios nesse tema estratégico. Em 2009, a SMA 

lançou o “Pacto das Águas de São Paulo” voltado à gestão das águas e, devido à 

similaridade entre ambos os programas, estes foram unificados optando-se 

pelo acréscimo da palavra “Azul”, o que deu origem ao Programa Município 

Verde Azul (PMVA) (Girão, 2012). 
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Para participar do programa, cada município deve assinar um termo de adesão 

voluntária e nomear um interlocutor local (membro da administração pública 

municipal), maior responsável pelo contato com a SMA. Após a adesão 

voluntária, o funcionamento do programa é um processo de certificação anual 

baseado em um checklist de pontuações dividido em 10 temas distintos: as 

chamadas 10 diretivas. São elas: 

 Diretiva 1 – Esgoto Tratado; 

 Diretiva 2 – Resíduos Sólidos; 

 Diretiva 3 – Biodiversidade; 

 Diretiva4 – Arborização Urbana; 

 Diretiva 5 – Educação Ambiental; 

 Diretiva 6 – Cidade Sustentável; 

 Diretiva 7 – Gestão das Águas; 

 Diretiva 8 – Qualidade do Ar; 

 Diretiva 9 – Estrutura Ambiental; e 

 Diretiva 10 – Conselho Ambiental. 

Para ser certificado como Município Verde e Azul em um determinado ano, o 

município precisa alcançar uma pontuação mínima de 80% dos pontos, 

somando-se os itens do checklist específico para aquele ano e abatendo-se 

eventuais pontos referentes à passivos ambientais, tais como pendências de 

licenciamento, entulho em Área de Preservação Permanente – APP, presença 

de áreas contaminadas etc. Observa-se, ainda, que existe mais uma exigência 

para a certificação do município, a de não poder tirar nota zero em nenhuma 

diretiva. Essa exigência garante que o município certificado não pode ser 

negligente com nenhuma das 10 diretivas. 

O checklist específico de cada ano costuma ser divulgado no mês de janeiro. A 

partir daí, os municípios têm até o final de setembro para comprovar o 

cumprimento dos quesitos para que em dezembro seja divulgado o ranking 

estadual com a pontuação de todos os municípios participantes. Em 2013, 75 

municípios foram certificados, incluindo-se a cidade de São José do Rio Preto. 
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Com uma maciça participação dos municípios do estado (92% dos municípios 

do estado)(SMA, 2013), o programa tem um estratégico papel como norteador e 

motivador de políticas ambientais municipais no estado. Nas palavras do ex-

secretário de meio ambiente do Estado, Xico Graziano, citado por Andrade 

(2011) apud (Girão, 2012, p. 58), “o ranking ambiental paulista gerou uma 

competição sadia entre os municípios, em que nenhum deles quer ficar com 

nota baixa”. Isso pode ser observado em pesquisa que apontou que 93,3% 

(Girão, 2012, p. 50) dos municípios participantes consideram que o programa 

teve um impacto positivo na gestão ambiental municipal, principalmente nos 

seguintes aspectos: 

 apresentação e definição de conceitos, critérios e diretrizes ambientais, 

ou seja, subsídios básicos para a realização do processo de gestão 

ambiental no município;  

 valorização  da  temática  ambiental  no  município, com consequente  

maior disponibilidade de recursos públicos locais; 

 melhoria da articulação entre os órgãos públicos municipais e estaduais, 

ligados à temática; e 

 ampliação  da  participação  da  sociedade  civil  organizada  na  gestão  

ambiental local. 

2.9.3.1 São José do Rio Preto no PMVA 

Como participante desde a primeira edição do ranking, em 2008, o Município 

de São José do Rio Preto se destacou pela conquista da certificação como 

município Verde Azul desde a segunda edição do ranking, em 2009, quando 

sua estação de tratamento de esgoto entrou em funcionamento. Desde então, o 

município nunca deixou de ser certificado (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Evolução da pontuação do Município de São José do Rio Preto no PMVA(SMA, 

2013). 

 

Quanto à colocação de S. J. do Rio Preto no ranking de todos os município 

participantes, observa-se uma evolução consistente até a 10.ª colocação, em 

2012 (melhor colocação do município), e um retrocesso para a 41.ª posição, em 

2013 (ver Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Evolução da colocação de S. J. do Rio Preto no PMVA (SMA, 2013) 

Devido ao fato da lista de exigências de cada uma das diretivas ser atualizada 

ano a ano, a manutenção da colocação na porção mais alta do ranking sempre 

representa um desafio para cada município participante.  

2.9.4 INICIATIVAS MUNICIPAIS 

Na esfera de atuação municipal, também são encontradas iniciativas de 

certificação do desempenho ambiental que guardam relação direta ou indireta 

com o impacto ambiental do espaço construído, como pode ser observado nos 

exemplos de casos a seguir. 

Outras iniciativas municipais também avaliam quesitos ambientais do espaço 

construído, com o propósito de estabelecer uma certificação associada aos 

incentivos fiscais e/ou abatimentos em impostos municipais, como o Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Via de regra, essas iniciativas são 
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conhecidas pelo nome de “IPTU Verde” e existem em municípios de vários 

estados.  

Na cidade do Rio de Janeiro, foi estabelecida recentemente (junho de 2012) 

uma iniciativa chamada de QUALIVERDE (COMPUR, 2011), que avalia quesitos 

de sustentabilidade dos edifícios, como por exemplo, a gestão da água, a 

eficiência energética e o projeto. 

2.9.5 INICIATIVA MUNICIPAL – CESA – BELO HORIZONTE-MG 

Em 2012, foi implantada uma iniciativa municipal de certificação de 

empreendimentos públicos e privados, objetivando a mitigação da emissão de 

gases de efeito estufa (Prefeitura de Belo Horizonte, 2013). Essa iniciativa foi 

motivada pelo comitê local de mudanças climáticas e também pela 

proximidade da Copa do Mundo da FIFA que foi realizada no Brasil, em 2014. 

Este selo, chamado de Certificação em Sustentabilidade Ambiental de 

Empreendimentos de Belo Horizonte (CESA), avalia a gestão de água, a gestão 

de energia, as emissões diretas de gases de efeito estufa e a gestão de resíduos 

sólidos. Suas características principais podem ser observadas no Quadro 8. 

Quadro 8 – Quadro Resumo selo CESA BH (Prefeitura de Belo Horizonte, 2013) 

Norma Características  

CESA BH

 

 Instituição: Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte 

 Avalia: mitigação de emissão de 

gases de efeito estufa. 

 Origem: Brasil 

 Ano de início: 2009 

Trata-se de um mecanismo de reconhecimento e comprovação concedidos a 

empreendimentos públicos e privados, condomínios residenciais e comerciais 

e/ou industriais que adotarem medidas para contribuir com a redução do 
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consumo de água, energia, de emissões diretas de gases de efeito estufa, e para 

a redução/reciclagem de resíduos sólidos.  

Os critérios avaliados pela certificação são 16 e estão agrupados em 4 

categorias (Prefeitura de Belo Horizonte, 2013) : 

ÁGUA 

 Práticas Ambientais 

 Controle de Vazamento 

 Fontes Alternativas 

 Recirculação/Reuso 

 Tecnologias economizadoras 

ENERGIA 

 Práticas Ambientais 

 Arquitetura Bioclimática 

 Co-geração de Energia 

 Geração por Fontes Renováveis de Energia 

 Tecnologias economizadoras 

EMISSÕES Diretas de Gases de Efeito Estufa 

 Redução 

 Compensação/Neutralização 

RESÍDUOS Sólidos 

 Redução 

 Reutilização 

 Coleta seletiva (Resíduos secos) 

 Coleta seletiva (Resíduos úmidos) 

Também existe uma hierarquia dos níveis de certificação (em analogia ao que 

acontece com o SELO CASA AZUL e o sistema LEED). O empreendedor 

participante recebe uma das três modalidades do selo (Ouro, Prata ou 
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Bronze), conforme o número de dimensões contempladas em sua proposta 

(água, energia, Gases de Efeito Estufa – GEEs, ou resíduos sólidos), sendo três, 

duas ou uma, respectivamente.  

Apesar de estabelecer um patamar de pontos para a certificação plena o 

sistema premia empreendimentos que não atingiram esse patamar, contudo 

demonstraram engajamento em quesitos avaliados. Nesses casos não 

reconhecidos esses esforços como “boas práticas”. 

2.9.6 INICIATIVA MUNICIPAL – QUALIVERDE – RIO DE JANEIRO-RJ 

A cidade do Rio de Janeiro implantou uma recente inicativa (junho de 2012) 

chamada de QUALIVERDE (COMPUR, 2011) que avalia quesitos de 

sustentabilidade dos edifícios. 

O programa avalia 31 quesitos, divididos nos seguintes temas (Rio de Janeiro, 

2012):  

 Gestão da Água: 23 pontos possíveis; 

 Eficiência Energética: 40 pontos possíveis; e 

 Projeto: 59 pontos possíveis. 

Além dos 122 pontos regulares, o sistema prevê ainda mais de 26 pontos de 

bonificação para casos especiais, como projeto de reforma de edificação 

existente, projeto com certificação por instituição independente, uso de 

tecnologia inovadora, etc. 

O sistema certifica segundo a seguinte pontuação: 

 QUALIVERDE: mínimo de 70 pontos (ou 57,4% de 122); e 

 QUALIVERDE TOTAL: mínimo de 100 pontos (ou 82,0% de 122). 

2.9.7 INICIATIVA MUNICIPAL – IPTU VERDE – SANTA FÉ DO SUL-SP 

No estado de São Paulo observa-se um grande número de iniciativas 

municipais de “IPTU Verde”. Acredita-se que isto ocorra devido ao incentivo do 

programa estadual Município Verde Azul (SMA, 2013), que desde 2007 avalia 
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quantitativamente a gestão ambiental das administrações públicas municipais. 

O PMVA tem fomentado, desde 2010, o estabelecimento desse tipo de iniciativa 

de bônus fiscal. Podem ser citadas, como exemplos, as cidades: São Carlos, 

Araraquara e Santa Fé do Sul. Essas iniciativas são caracterizadas pela criação 

de listas de quesitos isolados que, caso atingidos, proporcionam algum 

abatimento em impostos municipais, usualmente o IPTU. 

2.10 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta tipicamente utilizada para a avaliação de 

instituições, produtos e/ou serviços, objetivando o desenvolvimento de planos 

estratégicos. Seu nome vem das iniciais das palavras (em língua inglesa): 

Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threaths. Essa análise consiste em 

identificar fortalezas (Strengths) e fraquezas (Weaknesses) internas e também 

oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threaths) externas. Em português 

ela também é chamada de FOFA (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças). 
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Figura 14 - Diagrama da Análise SWOT (fonte: Wikipedia, disponível em : 

http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_SWOT acesso dia 10/02/2014) 

Apesar de sua origem ser debatida (SRI International, 2005, p. 7), seu método 

de aplicação tem poucas variações e está usualmente associado a um trabalho 

de compartilhamento e comunicação. 

2.10.1 PREMISSAS 

A análise parte da premissa de que existe a necessidade de um plano 

estratégico. 

2.10.2 OBJETIVO 

O objetivo da análise é permitir a clara visualização e comunicação entre os 

participantes do cenário atual, apontando potenciais obstáculos e facilitadores. 

2.10.3 MÉTODO 

Como já citado, o método consiste na identificação de fortalezas internas (ou os 

chamados pontos fortes), fraquezas internas (ou os chamados pontos fracos), 

oportunidades externas e ameaças externas. A divisão entre elementos 

internos e externos diz respeito àqueles dos quais os participantes tem 
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controle e aqueles dos quais os participantes não tem controle, 

respectivamente. 

Com a clara visualização desses elementos, é possível traçar um plano 

estratégico que busque tirar proveito das fortalezas e oportunidades, e 

minimizar as fraquezas e os efeitos das ameaças. 

2.11 INEDITISMO DA PROPOSTA E CONTRIBUIÇÃO 

CIENTÍFICA 

Em se tratando do ineditismo da proposta, ainda que já seja caracterizado pelo 

fato de tratar-se de um estudo de caso baseado na implementação de uma 

experiência piloto na cidade paulista de São José do Rio Preto, cabe ressaltar 

que tal fato é reforçado por não ter sido possível identificar iniciativa análoga. 

Portanto, a proposta de avaliação da concepção desta experiência (a criação do 

prêmio local de boas práticas) compreende contribuição científica para 

subsidiar o desenvolvimento metodológico tanto da concepção de ações 

análogas quanto de suas respectivas, e posteriores, gestões. 
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3 MÉTODO 

Neste capítulo, o método escolhido para a realização do trabalho é analisado e 

pormenorizado. Baseado em uma ação prática na realidade, em moldes que 

guardam similaridade com Pesquisa-Ação1, o método de pesquisa nasceu 

associado tanto à constatação do cenário motivador do trabalho quanto das 

condições de contorno e recursos estratégicos disponíveis para a pesquisa. 

3.1 O CENÁRIO MOTIVADOR 

Neste caso, o fato de que o pesquisador é servidor público municipal da 

Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo da cidade de São José do Rio 

                                                
1
 Método de pesquisa difundido no ramo das ciências sociais em que o pesquisador (como 

agente) desempenha, junto da comunidade (objeto pesquisado), um papel ativo no processo 
social de diagnóstico e busca de solução para um problema concreto em um cenário social 
(THIOLLENT, 2011). 
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Preto – SP propiciou o contato com fatos que motivaram o trabalho: [1] o 

Programa Estadual Município Verde e Azul que incentiva ações de 

sustentabilidade na construção, [2] a observação do destaque do mercado 

imobiliário local com um significativo número de empreendimentos 

imobiliários, [3] as ações municipais de gestão dos impactos ambientais da 

construção civil, dentre eles, notadamente, a geração de resíduos da 

construção e, por último, [4] a ausência de empreendimentos imobiliários 

locais com certificações de sustentabilidade. 

Esse cenário preliminar apontou a necessidade de um diagnóstico da questão e 

da subsequente abordagem do problema como ação de política pública da 

administração municipal de incentivo à busca pela sustentabilidade na 

construção civil, dentro das atribuições da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo. 

3.2 O MÉTODO ESCOLHIDO 

Com a constatação do cenário motivador, o método de abordagem se baseou 

em [1] uma FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA do problema apoiada em uma 

revisão bibliográfica dos temas mais diretamente relacionados ao objeto; [2] 

em um DIAGNÓSTICO baseado na técnica de análise SWOT; [3] na 

CONCEPÇÃO de uma ação de política pública com consequente implantação 

de EXPERIÊNCIA PILOTO desta solução e; por fim, [4] na ANÁLISE DOS 

RESULTADOS desta experiência piloto com vistas à evolução da solução e 

previsão de replicabilidade para outros casos. 

Assim, a estrutura metodológica deste trabalho se compõe da seguinte 

maneira. 

3.2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica (apresentada no capítulo 2) se apoiou na revisão 

bibliográfica dos seguintes temas: 
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 Sustentabilidade como Pauta Global; 

 Panorama da Legislação; 

 A Indústria da Construção Civil; 

 O impacto da Indústria da Construção Civil no Mundo; 

 Impacto da Construção Civil no Brasil; 

 Normas e etiquetas; 

 Boas Práticas na Construção Civil; 

 Prêmios sobre sustentabilidade na construção civil; 

 Certificações (Nacionais e Internacionais); 

 Insumos para uma proposta de sistema de avaliação da sustentabilidade; 

 Políticas públicas vs. sustentabilidade; e 

 Análise SWOT. 

3.2.2 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico do problema foi baseado nos seguintes componentes: 

 PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LOCAL E O PROBLEMA 

MOTIVADOR - foi elaborado um panorama da construção civil local que 

caracterizou a condição da cidade como polo de desenvolvimento 

imobiliário. 

 ENTREVISTAS COM AGENTES LOCAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – foram 

realizadas entrevistas com agentes da construção civil local com vistas 

ao enriquecimento do panorama da construção civil. 

 ANÁLISE CRÍTICA DOS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO – foi consolidada a 

análise crítica dos sistemas de certificação mais significativos a partir 

das fontes estudadas. 

 ANÁLISE SWOT DO CENÁRIO OBSERVADO – por fim, para a conclusão 

do diagnóstico do problema, foi utilizada a ferramenta da análise SWOT 

com o objetivo de identificar fortalezas e fraquezas internas (a partir da 

perspectiva da administração pública municipal) e oportunidades e 

ameaças externas. 
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3.2.3 CONCEPÇÃO 

Com base no diagnóstico, foi possível conceber uma solução na forma de uma 

política pública municipal. Essa concepção foi dividida metodologicamente nos 

seguintes itens: 

 OBJETIVO – trabalho de definição do objetivo a ser alcançado, em 

resposta ao cenário diagnosticado na análise SWOT. 

 METAS – definição das metas da solução proposta. 

 DEFINIÇÃO – elaboração da definição conceitual da solução proposta: o 

prêmio de boas práticas. 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  –escolha dos critérios de avaliação para 

concessão do prêmio. 

 NOME DA INICIATIVA – critérios para escolha do nome da iniciativa. 

 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS – elaboração da lista de 

características fundamentais da iniciativa, consolidada a partir do 

alinhamento com os itens anteriores. 

 RECURSOS NECESSÁRIOS – identificação dos recursos (humanos, 

materiais e administrativos) necessários à implementação da solução. 

3.2.4 GESTÃO DA PREMIAÇÃO 

A concepção da solução incluiu a definição das regras de gestão da premiação 

para: inscrição de interessados, verificação de projeto, premiação, avaliação de 

obra e solução de não-conformidades. 

Esta etapa de elaboração foi dividida nos seguintes itens:  

 INSCRIÇÃO – regras para a inscrição dos projetos interessados. 

 VERIFICAÇÃO DE PROJETO – regras para a etapa de verificação dos 

projetos para a premiação. 

 PREMIAÇÃO – regras para a premiação propriamente dita. 
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 VERIFICAÇÃO DE OBRA – regras para a verificação final realizada na 

obra. 

 PUNIÇÃO POR NÃO-CONFORMIDADE – solução para as eventuais não-

conformidades. 

 CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO – definição de quais tipologias ou 

categorias de construção poderiam se inscrever. 

 QUESITOS MÍNIMOS PARA A PREMIAÇÃO – definição dos quesitos 

mínimos para a premiação. 

 INCLUSÃO DE QUESITOS – regras para a inclusão de novos quesitos. 

 EVOLUÇÃO – definição de princípios norteadores para o 

desenvolvimento da iniciativa a médio e longo prazo. 

 GESTÃO ADMINISTRATIVA – definição da gestão administrativa para 

funcionamento do prêmio. 

 MÉTODO DE VERIFICAÇÃO – regras para a verificação dos quesitos 

avaliados. 

 ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO – roteiro de implantação da experiência 

piloto. 

3.2.5 EXPERIÊNCIA PILOTO 

A partir da concepção da solução, foi possível implantar uma experiência 

piloto da ação de política pública a partir das seguintes etapas metodológicas: 

 VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS – Viabilização de recursos humanos, 

materiais e administrativos para a execução do Projeto Piloto. 

 DIVULGAÇÃO – Divulgação da iniciativa e da oportunidade do projeto 

piloto para potenciais interessados. 

 REGULAMENTO – formalização do regramento do prêmio. 
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3.2.6 EXPERIÊNCIA PILOTO – PREMIAÇÃO 

Com a viabilização da experiência piloto e a efetiva inscrição de um 

empreendimento interessado (o Shopping Iguatemir São José do Rio Preto), 

passou-se à próxima etapa: a avaliação e consequente premiação do 

empreendimento. Essa etapa é composta dos seguinte itens:  

 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO – apresentação das 

características do empreendimento inscrito. 

 PROCESSO DE AVALIAÇÃO – descrição do processo de avaliação. 

 RELATÓRIO FINAL – comentários sobre o relatório final. 

 PREMIAÇÃO – comentários sobre a premiação do empreendimento. 

3.2.7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a implantação da experiência piloto, foi possível avaliar seus resultados 

com vistas à sua evolução e o potencial de replicabilidade para outras 

situações. 

 LIÇÕES APRENDIDAS – elaboração de lista com principais lições 

aprendidas com a experiência prática da premiação. 

 INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA E REPRODUÇÃO – comentários sobre a 

infra-estrutura mínima para a reprodução da solução em outras cidades. 

 SITUAÇÃO ATUAL – comentários sobre a situação atual da premiação. 
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4 RESULTADOS 

Alinhados com o método exposto no capítulo anterior, este capítulo relaciona 

os resultados obtidos pelo trabalho para a caracterização do cenário local, 

concepção da solução proposta e implementação da solução. 

4.1 PANORAMA DA CONSTRUÇÃO CIVIL LOCAL E O 

PROBLEMA MOTIVADOR 

Este trabalho teve como estudo de caso a realidade da cidade de São José do 

Rio Preto (SP), devido à sua representatividade como uma cidade de médio 

porte no nosso Estado. A seguir, são relacionados os aspectos objetivos que 

justificam esta escolha. 

São José do Rio Preto é uma cidade brasileira de médio porte, com 

aproximadamente 400 mil habitantes (São José do Rio Preto, 2013, p. 15). Está 
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localizada na região Noroeste paulista, no entroncamento das rodovias SP 310 

(Washington Luis) e BR 153 (Transbrasiliana). Com 162 anos, sua origem está 

relacionada à sua posição estratégica no entroncamento de rotas de transporte, 

decorrendo deste fato sua vocação econômica de comércio e serviços. Em 2010, 

seu PIB per-capita foi de R$ 22.204,64 (São José do Rio Preto, 2013, p. 46), 

equiparando-se ao valor observado em países desenvolvidos. Seu padrão de 

renda e consumo podem ser relacionados a dois outros aspectos importantes: 

seu papel como pólo regional e o desenvolvimento do setor local da construção 

civil. 

Quanto ao seu papel como pólo regional, observa-se que a cidade foi 

considerada capital regional na categoria B em estudo de regiões de 

influências das cidades, realizado em 2007 (IBGE, 2008). Com significativo 

papel no estado de São Paulo (observar Figura 15) sua região de influência 

abrange toda a região Noroeste paulista e inclui uma população de 2,2 milhões 

de habitantes, espalhada por 146 municípios (ver Figura 16). 

 



 

 91|197 

 

 

Figura 15 - Mapa identificando a hierarquia da cidade de São José do Rio Preto em estudo 

sobre as regiões de influência dos municípios (IBGE, 2008). 
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Figura 16 - Mapa da região de influência da cidade de São José do Rio Preto – SP (IBGE, 

2008). 

Quanto ao desenvolvimento do setor local de construção civil, a cidade de São 

José do Rio Preto apresenta os seguintes aspectos significativos: 

 Aumento da Construção – observando-se a quantidade de metros 

quadrados aprovada anualmente em alvarás de construção, pode ser 

constatado um aumento de 68% nos últimos 5 anos (mais de 13% de 

aumento por ano). O aquecimento do mercado de loteamentos na 

cidade, por exemplo em 2012, a fez ter o segundo maior desempenho na 

produção de empreendimentos do Estado de São Paulo (SECOVI, 2013). 

 Sede de Empresas – o mercado local da construção conta com 

representantes de grandes empresas nacionais, e também empresas 

locais com abrangência nacional. Como exemplos, podemos citar a 

empresa Rodobens Negócios Imobiliários, de capital aberto na bolsa de 

valores de São Paulo, a empresa Damha Urbanizadora, com presença em 

7 estados e estimativa de Valor Geral de Vendas em 2012 de R$ 600 

milhões, e a incorporadora HDauff, responsável pela construção, nesta 

cidade, do maior centro comercial em construção no país (G1, 2014). 

 Nenhum empreendimento certificado – apesar de seu destaque na 

indústria da construção, a cidade não conta até o momento, com 
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nenhum empreendimento certificado por algum dos três mais 

significativos sistemas de certificação da sustentabilidade na construção, 

ou seja, os sistemas LEED, AQUA e SELO CASA AZUL. 

A certificação por um dos sistemas citados representa um compromisso formal 

de um empreendimento com as questão relativas à sustentabilidade na 

construção. Esse compromisso pode desempenhar um efeito catalisador do 

desenvolvimento de boas práticas na construção civil local. Esse efeito, 

ilustrado esquematicamente na Figura 17, mostra um empreendimento “A” 

conseguindo atingir o nível de desempenho necessário à certificação, enquanto 

outros empreendimentos desenvolvem ações pontuais de boas práticas. 

  

Figura 17 – Esquema ilustrando a diferença entre conseguir a certificação ou apenas 

desenvolver boas práticas pontuais (fonte: autor). 

Assim, se apresenta o problema motivador deste trabalho: como incentivar as 

empresas locais a caminharem de maneira mais rápida e consistente na 

direção de tais compromissos? 
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4.2 ENTREVISTAS COM AGENTES LOCAIS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

A pesquisa para este trabalho procurou ouvir agentes locais do setor da 

construção civil, particularmente sobre três aspectos pertinentes ao trabalho: 

[1] o impacto local socioambiental da construção civil, [2] os maiores 

obstáculos à implementação de boas práticas sociais e ambientais na 

construção local e, por último, [3] a opinião de cada um sobre o potencial de 

um prêmio local que identificasse e divulgasse tais boas práticas. As 

entrevistas se deram em conversas com o pesquisador, constando a seguir a 

consolidação sucinta da fala dos entrevistados sobre os três aspectos citados. 

4.2.1 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 

Durante a realização deste projeto, o Secretário Municipal de Obras da cidade 

de São José do Rio Preto concedeu uma entrevista, no dia 21 de outubro de 

2013, sobre o impacto socioambiental local das construções. O engenheiro civil 

Luiz Carlos Queiroz de Pereira Calças, Secretário Municipal de Obras desde 

2009, considera que o impacto local mais significativo relacionado às 

construções é a destinação dos resíduos da construção civil. Apesar da cidade 

contar com um sistema integrado de gestão dos resíduos da construção ele 

observa que a burocracia do processo é um obstáculo para os empresários 

locais, principalmente em uma cidade onde o setor imobiliário é tão pujante 

como São José do Rio Preto.  

Outro desafio significativo, na sua opinião, é a conscientização dos munícipes 

para questões ambientais, como por exemplo a questão da permeabilidade do 

solo. Ele relata que, apesar das construções cumprirem as exigências de 

permeabilidade quando da emissão do habite-se, é comum que os 

proprietários providenciem a impermeabilização de seus terrenos a posteriori. 

Para esses casos, ele considera válidas as estratégias de incentivos fiscais 

(como descontos no IPTU), para incentivar boas práticas. 
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Indagado sobre o potencial da criação de incentivo local de boas práticas na 

construção, o entrevistado tem a opinião de que “a criação do ‘selo’ pode 

acarretar em uma valorização de mercado” dos empreendimentos de 

destaque. 

4.2.2 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Rio 

Preto, em outubro de 2013, também engenheiro civil e servidor público 

municipal desde 1991. O Eng. César Augusto Passarelli também ocupa a função 

de Presidente do Núcleo Gestor de Resíduos da Construção Civil do Município. 

Passarelli considera a gestão dos resíduos da construção o maior desafio da 

construção civil local, mas inclui também outra questão ligada a essa: a 

qualidade da construção decorrente de deficiências da capacitação da mão-de-

obra local. Como obstáculos, Passarelli cita a falta de planejamento do canteiro 

de obras e a capacitação da mão-de-obra.  

Indagado sobre o potencial do prêmio de incentivo às boas práticas sociais e 

ambientais, ele considera que “a partir das primeiras premiações a iniciativa 

irá incentivar uma competitividade saudável entre as construtoras pela 

melhoria da qualidade da construção e gestão ambiental”. 

4.2.3 DIRETOR REGIONAL DO SINDUSCON 

O Engenheiro Emilio Carlos Pinhatari, diretor da regional São José do Rio Preto 

do SINDUSCON, entrevistado dia 23 de outubro de 2013, considera como 

maiores desafios ambientais da construção local a diminuição do desperdício e 

a gestão dos resíduos da construção. Como desafio social ele cita a qualificação 

da mão-de-obra, cujo maior obstáculo é a baixa escolaridade dos trabalhadores 

do setor. 

Quanto ao impacto ambiental, para Pinhatari, apesar de São José do Rio Preto 

já contar com um sistema municipal de gestão dos resíduos da construção, o 
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maior obstáculo para a melhoria dessa questão é a falta de sinergia entre o 

poder público e as empresas. 

A respeito da iniciativa do prêmio local de boas práticas na construção civil ele 

comenta achar "ótimo por criar uma divulgação, reconhecer valores e tornar 

isso prática comum”.  

4.2.4 PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ARQUITETOS.COM.AÇÃO 

O arquiteto Ricardo Zammarian, presidente de uma associação local que reúne 

21 arquitetos da cidade, representando 16 escritórios diferentes, concedeu uma 

entrevista no dia 23 de outubro de 2013. 

Como maiores impactos socioambientais da construção civil local, ele cita as 

questões relacionadas ao consumo de energia e à geração de resíduos da 

construção. Ele cita, como desafios para o enfrentamento dessas questões, a 

necessidade de ações que melhores a educação ambiental da mão-de-obra da 

construção e também dos clientes de serviços de arquitetura. Na opinião dele, 

é particularmente desafiador argumentar a favor de aumentos no valor da 

construção para viabilizar soluções de melhor impacto ambiental. 

Quanto a sua opinião sobre a iniciativa local de prêmio de boas práticas na 

construção civil, ele diz que "qualquer iniciativa do poder público é positiva" e 

que "temos que fazer ela acontecer", mas considera que a questão do aumento 

do custo financeiro das construções é um desafio e, nesse caso, "se não existe 

punição, quem sabe a premiação possa estimular (as boas práticas)". 

4.2.5 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO 

(CAU SP) 

O arquiteto Afonso Celso Bueno Monteiro, presidente do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, entrevistado no dia 29 de agosto de 

2014, considera que o maior desafio da sustentabilidade ambiental e social na 

construção civil é a resistência proveniente de instituições que militam no 

assunto, pois normalmente se opõem à implementação das legislações que já 
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tratam sobre o assunto. Na sua opinião, “no Brasil não faltam leis para resolver 

as questões ambientais.”  

Quanto ao potencial dos arquitetos para influenciar positivamente a 

sustentabilidade ambiental e social na construção civil, ele acredita que o 

maior desafio é a formação precária dos alunos, que tanto “...perderam o 

caráter social da sua formação profissional”, como também “... (perderam) o 

contato com o canteiro de obras, que era fundamental para sua formação.” 

Monteiro  considera que, para o papel dos arquitetos, a evolução das questões 

da sustentabilidade nasce do fortalecimento dessa formação, com especial 

atenção para essas duas dimensões: o caráter social e o contato com o canteiro 

da construção. 

Ainda, quanto ao potencial do instrumento da premiação como incentivo à 

disseminação de boas práticas, Afonso considera bom e positivo, sugerindo 

atenção para garantir que os critérios sejam justos e avaliados com 

participação da sociedade. 

4.3 ANÁLISE CRÍTICA DOS SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO 

A partir da união de pesquisas que avaliaram os sistemas de certificação da 

sustentabilidade mais conhecidos, foi possível sintetizar, didaticamente, uma 

análise crítica de tais sistemas, que pode ser observada a seguir. 

Em trabalho que teve como meta traçar o perfil dos projetistas brasileiros, 

CSILLAG (2007, p. 105), observou-se que, dentre os projetos considerados 

sustentáveis, apenas a dimensão ambiental era abordada, permanecendo 

ausentes as dimensões social e econômica. A mesma autora registra a 

gravidade do fato confrontando a realidade brasileira, como país em 

desenvolvimento e com grave desigualdade social (Csillag, 2007, pp. 98-102).  

Ao serem comparados sistemas de avaliação, dentre eles o LEED for Homes e o 

AQUA, BUENO (2012) faz um análise significativa de duas dimensões 

importantes dos sistemas: sua adaptabilidade à realidade brasileira e sua 

aplicabilidade (facilidade) de utilização. Quanto à adaptabilidade, a pesquisa 
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concluiu que, apesar de necessitarem de adaptações, estes apresentam 

significativo número de quesitos aplicáveis a edifícios residenciais no Brasil. A 

pesquisa cita, pontualmente, o caso do LEED for Homes, que mesmo sendo 

aquele que apresentou maior número de inadequações (13 no total), apenas 

um único quesito era completamente inaplicável. Ainda, o AQUA é citado como 

o sistema mais adaptado à realidade brasileira, mas considera que a falta de 

divulgação e os altos custos do processo estavam restringindo seu uso no país 

(Bueno, 2012). Quanto à aplicabilidade, a pesquisa concluiu que a 

complexidade das ferramentas é antagônica com a sua aplicabilidade, sendo, 

nesse caso, considerados vantajosos os métodos simplificados na forma de 

checklists, como no caso do LEED for Homes(Bueno, 2012). 

Em estudo recente, realizado em São Leopoldo e Nova Hamburgo, localizadas 

na Região Sul do país, foram identificados como os três maiores obstáculos à 

busca pela certificação (Piccoli, 2009): 

 O maior custo inicial do empreendimento; 

 O desinteresse por parte do mercado; e 

 A desinformação dos profissionais. 

As principais motivações das empresas de construção para a busca das 

certificações LEED e AQUA foram identificadas em pesquisa recente (Barros, 

2012). A conclusão que chegaram foi que a melhoria da imagem da empresa 

tem destaque entre as interessadas no LEED enquanto que, para os 

interessados no AQUA, se destaca a busca por demonstrar a responsabilidade 

ambiental da empresa. Além disso, a pesquisa de BARROS (2012, p. 109) 

também apresentou como resultado a identificação de obstáculos ao processo 

de certificação. Dentre eles, citam-se aqui: 

 As questões que tipicamente envolvem aumento de custos ou mão-de-

obra especializada de projeto, como por exemplo, conforto térmico, 

acústico e lumínico são difíceis de serem atendidos; 

 A ausência de capacidades internas nas empresas para o processo de 

certificação, o que acarreta a necessidade de contratação de consultorias 

especializadas;  
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 A falta de fornecedores de produtos e serviços mais sustentáveis; e 

 A falta de informação sobre os produtos existentes. 

A mesma pesquisa (Barros, 2012, p. 110) introduz uma lista de sugestões para 

os sistemas de certificação, dentre as quais podem ser citadas: 

 Prever a elaboração de manuais de apoio com casos práticos das 

certificações bem sucedidas; 

 Preparar um guia para compreender o processo de certificação; 

 Valorizar a marca “Edifício sustentável certificado” e promover com 

maior visibilidade os edifícios que obtiveram a certificação ambiental; 

 Simplificar o processo de certificação e documentação necessária para 

a certificação; e também 

 Diminuir a burocracia no processo de certificação. 

A pesquisa (Barros, 2012) também sugere ações por parte das autoridades 

governamentais, como as listadas a seguir: 

 Criar prêmios que possam promover e divulgar a adoção das 

certificações e green buildings melhorando a conscientização pública 

sobre a temática e  

 Criar Institutos verdes ou redes de cooperação para dar suporte à 

disseminação das edificações sustentáveis e à criação de sinergias 

organizacionais que objetivem a criação de redes locais de empresas da 

construção civil. 

Comparando-se o SELO CASA AZUL com o LEED for Homes KRÜGER (2011, p. 

72), o primeiro pode ser considerado menos detalhado do que o segundo. 

Contudo, este aparente ponto fraco, na verdade também pode ser visto como 

um ponto forte, se for considerado que sua aplicação é facilitada, justamente 

por ser flexível. Este fato pode ser comprovado pelas evidências do resultado 

obtido no referido trabalho, que avaliou 5 empreendimentos de habitação de 

interesse social com potencial de serem certificados pelo SELO CASA AZUL. 
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A criação do SELO CASA AZUL em 2010 pode ser considerada como um avanço 

uma vez que, segundo as Avaliações citadas, este sistema alia 3 características 

estratégicas: [1] teve um desenvolvimento nativo focado na realidade nacional, 

[2] contempla quesitos de impacto social (agenda marrom), e [3] pode ser 

considerado de fácil aplicação, em comparação com outros sistemas análogos. 

Essas três características o tornam uma opção viável para empresas que estão 

iniciando o desenvolvimento de suas competências internas com vistas a 

certificar empreendimentos no futuro. 

Por fim, observa-se a formação de um panorama composto pelos seguintes 

fatos: 

 A sugestão de BARROS (2012) de se criarem prêmios; 

 A consolidação dos sistemas de certificação; e 

 As iniciativas municipais para sistemas de certificação e IPTU VERDE. 

No contexto deste programa é que se chegou a conclusão de que seria 

promissora a possibilidade da criação de um prêmio local para incentivar os 

empreendimentos a caminharem no sentido de alcançar a certificação por 

algum dos sistemas já estabelecidos, como por exemplo, o LEED, o AQUA e o 

SELO CASA AZUL. 

Com base nas avaliações e sugestões analisadas, é possível relacionar uma lista 

de características desejáveis para o prêmio local de incentivo de boas 

práticas sociais e ambientais na construção civil: 

 Envolver a maior parcela possível do mercado local; 

 Focar a diminuição das desigualdades de desempenho ambiental e 

social; 

 Contemplar o impacto social das construções (a chamada Agenda 

Marrom); 

 Estar adaptado, o tanto quanto possível à realidade nacional; 

 Ser considerado de fácil entendimento e aplicação; 

 Ter um processo de certificação simplificado e desburocratizado; 
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 Iniciar sua implantação com um nível baixo de exigências para permitir 

a participação do maior número de iniciativas; e 

 Aumentar gradualmente o nível de exigências para a premiação. 

Cabe salientar a significância estratégica das duas últimas características, 

tendo em vista que o baixo nível inicial de exigências e o aumento gradual 

dessas exigências permitem responder positivametne aos 4 obstáculos 

principais à certificação, relacionados por BARROS (2012, p. 109), uma vez que 

essas duas características permitiriam: 

 Motivar as empresas que já tiveram empreendimentos premiados a 

investir recursos financeiros para continuar conquistando prêmios 

em empreendimentos futuros; 

 Viabilizar o desenvolvimento paulatino de competências internas 

nas empresas relacionadas às soluções ambientais e soluções exigidas 

pelo prêmio; 

 Incentivar o aparecimento de fornecedores de produtos e serviços 

locais adaptados para exigências da premiação; e 

 Motivar fornecedores a elaborarem melhores formas de prestar 

informação sobre seus produtos no tocante ao impacto ambiental 

destes. 

Por último, quanto à representatividade dos empreendimentos certificados no 

país, frisando a informação constante na fundamentação teórica, mesmo os 

sistemas de certificação considerados mais utilizados no Brasil somam 384 

empreendimentos certificados em todo o país. Apesar da nítida presença dos 

sistemas AQUA e LEED (Gráfico 4), esse número pode ser considerado, sob o 

aspecto quantitativo, pouco representativo para o número total de 

empreendimentos realizados anualmente no país. 
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Gráfico 4 – Quantidade acumulada de empreendimentos certificados pelos 4 sistemas de 

certificação abordados (LEED, AQUA, CASA AZUL E BREEAM). 

 

4.4 ANÁLISE SWOT DO CENÁRIO OBSERVADO 

No texto a seguir, apresenta-se a análise do panorama observado para o caso 

de São José do Rio Preto, tendo como ponto central a proposta de um prêmio 

municipal de incentivo à sustentabilidade na construção, utilizando-se a 

ferramenta SWOT de identificação de FORTALEZAS (Strengths) e FRAQUEZAS 

(Weaknesses) internas, e também OPORTUNIDADES (Opportunities) e 

AMEAÇAS (Threaths) externas. 
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Como FORTALEZASM, pode-se relacionar os seguintes fatos no quadro abaixo: 

Quadro 9 - Potencialidades internas do prêmio municipal de boas práticas (fonte: autor). 

FORTALEZAS INTERNAS 

Estrutura 

administrativa 

existente 

A administração municipal conta com a estrutura de 

uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo já afeta ao trabalho de licenciamento 

ambiental, elaboração e fiscalização de diretrizes 

urbanísticas para grandes empreendimentos. 

Baixo custo de 

implantação 

O prêmio é baseado no benefício da publicidade e não 

no pagamento de um valor financeiro. Esse fato aliado 

à estrutura administrativa existente contribui para o 

baixo custo de implantação dessa iniciativa para a 

administração municipal. 

Administração Pública 

como legítima 

avaliadora 

Pode ser considerada uma potencialidade interna o 

fato da administração pública municipal ser 

percebida como independente da iniciativa privada e 

das instituições representantes de classes como CAU, 

SINDUSCON, SECOVI  etc que teriam potencial conflito 

de interesse tanto na concessão quanto na negação da 

certificação de um dos seus membros afiliados. Ainda, 

a administração municipal já é responsável pelo 

licenciamento das construções quando da emissão do 

Alvará de Construção e Habite-se. 
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As FRAQUEZAS INTERNAS podem ser relacionadas no quadro abaixo: 

Quadro 10 - Fraquezas internas do prêmio municipal de boas práticas (fonte: autor). 

FRAQUEZAS INTERNAS 

Depende de vontade 

Política 

Como toda ação da administração pública, a 

implantação da iniciativa depende sobremaneira da 

vontade política dos representantes do executivo 

local. 

Pode ser afetado por 

mudanças eleitorais 

Assim como o item anterior, a manutenção da 

iniciativa depende da vontade política dos 

representantes do executivo local, e portanto pode ser 

afetada por mudanças eleitorais. 

Depende da construção 

da confiança 

Como o prêmio tem por objetivo valorizar as boas 

práticas e tem como agente verificador a 

administração municipal é essencial a construção e 

manutenção da confiança do público local na 

seriedade e imparcialidade do processo de premiação. 

Depende do potencial 

de divulgação da marca 

Como o incentivo do prêmio é baseado no potencial de 

divulgação deste como uma marca institucional, seu 

sucesso está obrigatoriamente atrelado ao impacto 

desta divulgação sobre o público local. 
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Como OPORTUNIDADES EXTERNAS relacionam-se os seguintes fatos: 

Quadro 11 – Oportunidades externas em relação ao prêmio municipal de boas práticas 

(fonte: autor). 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

Apoio do Programa 

Município Verde e Azul 

O programa estadual Município Verde e Azul incentiva 

ações dos municípios no sentido de diminuir o impacto 

ambiental da construção civil. 

Empresas locais de 

grande porte 

A cidade conta com empresas de grande porte no setor 

da construção civil, o que pode facilitar tanto a 

interlocução com os executivos tomadores de decisão 

quanto a divulgação do prêmio entre os interessados. 

Empresas locais com 

boas práticas 

Foi notado que empresas locais já apresentam algumas 

iniciativas de boas práticas em itens isolados como 

gestão dos resíduos da construção ou capacitação da 

mão-de-obra. 

Baixo número de 

empreendimentos 

certificados no país 

O baixo número de empreendimentos certificados no 

país pode ser considerada uma oportunidade pelo 

aspecto motivador de iniciativas que propiciem sua 

disseminação. 

Ausência de 

Empreendimentos 

Certificados na Cidade 

Junto ao item anterior, a ausência de empreendimentos 

certificados na cidade também contribui para motivar 

iniciativas que propiciem a disseminação das 

certificações. 

Potencial de Apoio dos 

sistemas de avaliação 

existentes 

Os sistemas de avaliação existentes como o LEED, o 

AQUA e o SELO CASA AZUL, têm potencial de apoiar a 

iniciativa, uma vez que seriam beneficiados diretamente 

pela divulgação e sensibilização da cadeia produtiva e da 

sociedade em geral, desencadeada pelo prêmio. 

Apoio SindusCon A cidade conta com uma diretoria regional do Sinduscon 

instituída e atuante, que facilita a divulgação e a 

mobilização das empresas do setor de construção. 
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SELO CASA AZUL O SELO CASA AZUL pode ser considerado uma 

oportunidade pelas suas características estratégicas que 

o tornam uma opção viável para empresas que estão 

iniciando o desenvolvimento de suas competências 

internas no que diz respeito à certificação de 

empreendimentos. 

Influência do mercado 

imobiliário de São José 

do Rio Preto nas cidades 

do entorno 

Pode ser considerada uma oportunidade o fato do 

mercado imobiliário de São José do Rio Preto influenciar 

os mercados das cidades do entorno, particularmente em 

dois aspectos: [1] o padrão de qualidade dos produtos 

imobiliários, e [2] no lançamento de produtos 

imobiliários das construtoras locais em cidades do 

entorno. 

Como AMEAÇAS EXTERNAS relacionam-se os fatos do quadro abaixo: 

Quadro 12 - Ameaças externas em relação ao prêmio municipal de boas práticas (fonte: 

autor). 

AMEAÇAS EXTERNAS 

Aquecimento do mercado O aquecimento do mercado local da construção 

civil pode ser considerado uma ameaça em 

potencial, considerando-se que esse ambiente 

favorável para vendas atrasa o interesse das 

empresas na busca por diferenciais competitivos. 

Resistência da imprensa 

local 

Como o benefício do prêmio para as empresas é 

baseado na valorização da marca institucional do 

mesmo, uma resistência da imprensa local em 

divulgar positivamente uma iniciativa do 

governo, por exemplo, por questões de oposição 

eleitoral, pode ser considerada uma ameaça em 

potencial para o sucesso da iniciativa. 

 



 

 107|197 

4.5 CONCEPÇÃO 

A seguir é descrita a concepção da solução proposta como resposta ao 

diagnóstico realizado. 

4.5.1 DEFINIÇÃO, OBJETIVOS E METAS 

Tem-se como DEFINIÇÃO da solução proposta: 

A criação de um prêmio municipal de boas práticas na construção civil 

para empreendimentos locais que acelere a adoção de tais práticas e 

incentive a busca por certificação nos sistemas já existentes e 

consolidados. 

Como OBJETIVO do prêmio tem-se o incentivo à disseminação, ampliação e 

evolução de boas práticas na construção civil local relacionadas ao 

desempenho ambiental e social das construções. 

Como OBJETIVOS específicos do prêmio citam-se: 

Abranger o maior número de empreendimentos: iniciar a 

implementação do prêmio a partir de um nível de exigência que não seja 

percebido como inviável pela maior parte dos construtores locais de 

modo a permitir o envolvimento do maior número possível de 

interessados nas primeiras edições do prêmio. Esse objetivo é 

considerado estratégico, uma vez que é necessário evitar a consolidação 

de prêmio como exclusivo para projetos de exceção, o que seria 

contrário ao objetivo central já explicitado. 

 Incentivar a melhoria continuada: promover o aumento gradual das 

exigências incentivando a buscas dos interessados pela ampliação e 

evolução das ações de boas práticas. 

 Acelerar a adoção de boas práticas: utilizar a competição saudável 

entre os construtores locais com vistas a acelerar a adoção de boas 

práticas. 
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 Motivar empreendimentos locais a buscar certificação: catalisar 

esforços no sentido de motivar o maior número de empreendimentos a 

buscar certificações de qualidade e sustentabilidade de sistemas 

nacionais reconhecidos como o LEED, o SELO CASA AZUL e o AQUA. 

 Incentivar o desenvolvimento de competências internas: criar 

incentivo para o desenvolvimento gradual de know how e competências 

internas nas empresas para o enfrentamento das questões ambientais e 

sociais. 

 Incentivar a formalização do mercado: fazer uso de exigências 

sociais graduais para a obtenção do prêmio, como forma de incentivar a 

formalização do mercado local da construção civil. 

 Incentivar a criação de redes locais de cooperação: promover a 

sinergia local para a solução colaborativa de desafios que surgirem ao 

longo do processo. 

 Criar uma referência regional: valer-se do potencial de influência dos 

agentes locais do setor de construção para indiretamente influenciar 

positivamente o mercado da construção no entorno do município no 

sentido de alavancar a disseminação de boas práticas. 

Como META definida a partir dos objetivos específicos estabelece-se: 

 Implantar o prêmio na sua versão piloto: implantar o prêmio na sua 

versão piloto incluindo divulgação e participação de agentes locais da 

construção civil. 

Ainda, como sugestão de metas futuras relacionam-se: 

 Empreendimentos piloto em 5 tipologias diferentes: cadastrar no 

mínimo 5 empreendimentos interessados em receber o prêmio na sua 

versão piloto, cada um em uma tipologia distinta. 

 Participação de no mínimo 5 construtoras diferentes: garantir a 

participação de um mínimo de 5 construtoras distintas na versão piloto 

da premiação. 
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O foco principal da solução está na melhoria do desempenho ambiental e 

social das construções locais, e para tanto a concepção da solução restringiu os 

critérios de avaliação a esses dois temas. 

4.5.2 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Para a elaboração da lista preliminar de critérios de avaliação, foram 

utilizadas como referência as listas de exigências dos três sistemas de maior 

projeção nacional: o LEED, o SELO CASA AZUL e o AQUA.  

Como um dos objetivos da premiação é justamente incentivar a adoção desses 

sistemas de avaliação, essa escolha se apresentou como natural pelo motivo de 

se evitar que a discussão de uma lista local de exigências criasse 

incongruências com as exigências que as construtoras encontrariam nos 

sistemas de avaliação consolidados, em futuras oportunidades de busca por 

essas certificações.  

A solução proposta não tem por objetivo criar um novo sistema de certificação 

da sustentabilidade e nem sequer competir com os sistemas consolidados mas 

sim o de acelerar a adoção destes.  

Também foi mantida a possibilidade de adoção de exigências locais, 

particularmente nos casos em que os três sistemas forem considerados 

ausentes. Nesse caso, conforme a iniciativa dos agentes envolvidos (empresas, 

sociedade civil e administração municipal), tais exigências serão discutidas e 

levadas à avaliação da comissão organizadora do prêmio, com o intuito de 

serem referendadas pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(COMDEMA) da cidade. 

4.5.3 NOME 

Como um dos objetivos do prêmio é incentivar a competição saudável entre os 

agentes locais do setor de construção civil, a imagem institucional do prêmio 

desempenha um papel estratégico na divulgação e implantação da iniciativa. 
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Contemplando-se os objetivos e metas da iniciativa, foram relacionados os 

seguintes CRITÉRIOS para a escolha da marca do prêmio: 

 Ser receptivo e abrangente: a marca do prêmio deve ser flexível o 

suficiente para abarcar empreendimentos de diversas tipologias e 

portes. 

 Expansível nas exigências: como característica principal, a marca do 

prêmio deve ser flexível o suficiente para permitir a expansão da lista de 

exigências, uma vez que ele tem por objetivo aumentá-la gradualmente, 

tanto no nível de exigências, quanto nos assuntos a serem abordados. 

Esse critério é particularmente estratégico, por ser necessário manter o 

prêmio flexível o suficiente para permitir, no futuro, a inclusão de 

exigências que não podem ser previstas nesse instante. 

 Ser associado a valores de prestígio: objetivando servir de incentivo à 

saudável competição pelo prêmio, sua marca deve ser instantaneamente 

associável ao valor de prestígio. 

 Evitar referência a sistemas existentes: com vistas a evitar induzir o 

público ao erro, a marca do prêmio deve evitar fazer referência a nomes 

e palavras associadas aos sistemas existentes e consolidados de 

certificação. 

 Expansível no espaço: com o objetivo de influenciar positivamente o 

mercado da construção no entorno do município, a marca deve permitir 

sua eventual expansão em atendimento à demanda de abarcar uma 

região geográfica maior do que os limites estritos do município. 

Como resultado do uso dos critérios relacionados acima para a escolha da 

marca do prêmio, foi escolhida a palavra EXCEL como uma referência indireta 

à valorizada ideia de EXCELÊNCIA, suficientemente ampla, flexível, expansível 

e ao mesmo tempo distinta em relação aos sistemas existentes. 
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Figura 18 - Marca do prêmio local (fonte: autor). 

Com o nome de EXCEL Rio Preto a marca insinua o nome de excelência e se 

caracteriza como sendo local, pelo uso explícito do nome abreviado do 

município. Essa associação permite a flexibilidade de futuramente o prêmio 

EXCEL ser expandido para, por exemplo, EXCEL “Noroeste Paulista”, ou mesmo 

EXCEL “Grandes Lagos” já que a cidade de São José do Rio Preto é conhecida 

entre os municípios do entorno como capital da região dos grandes lagos, em 

referência aos grandes lagos das usinas hidrelétricas dessa região do estado. 

4.5.4 CARACTERÍSTICAS 

Com base nos objetivos da premiação, foram elaboradas suas 

CARACTERÍSTICAS de funcionamento: 

 Voluntário: a premiação tem caráter voluntário já que tem por objetivo 

ser um incentivo à adoção de boas práticas e não uma nova exigência 

obrigatória, para evitar a resistência de empresas locais para sua 

implantação. 

 Inscrições de balcão: para facilitar a participação dos 

empreendimentos interessados, as inscrições para avaliação da 

premiação podem ser feitas em qualquer época do ano. 

 Inscritas obras e não construtores: a iniciativa premia obras e não 

construtoras, com o intuito de diminuir a chance do prêmio conseguido 
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em um empreendimento de destaque da construtora ser utilizado para a 

publicidade de outros empreendimentos sem os mesmos atributos. 

 Apenas obras no município de São José do Rio Preto: apesar do 

prêmio ser pensado para ser futuramente expandido para abarcar a 

micro região dos municípios ao redor ele obrigatoriamente nasce 

restrito às obras realizadas dentro do município de São José do Rio Preto, 

pelo fato de ser uma iniciativa da administração municipal. 

 Obras prontas, à construir ou em construção: o prêmio aceita 

inscrições de obras prontas, à construir ou em construção desde que 

efetivamente comprovados o atendimento dos quesitos mínimos 

exigidos para tal. Com essa característica, o prêmio não exclui 

empreendimentos que, apesar de concluídos recentemente, já 

empenharam algum significativo esforço no sentido de valorizar boas 

práticas na construção. No entanto, somente obras com Alvará de 

Construção já emitido serão aceitas na inscrição. Isso se deve ao fato de 

que a comprovação do atendimento aos quesitos será feita também com 

base na documentação aprovada para a emissão do Alvará. 

 Possibilidade de ser concedido antes da conclusão da obra: o 

prêmio poderá ser concedido antes da conclusão da obra, desde que 

comprovado o efetivo planejamento e dotação orçamentária para as 

ações prometidas. Essa característica pode ser considerada estratégica 

para a disseminação das boas práticas, uma vez que o efeito mais 

desejado pelos interessados é que a divulgação da premiação ajude o 

empreendimento durante a sua comercialização, ou seja, antes de sua 

conclusão. 

 Perda do direito à publicidade: já que é considerado estratégico que o 

prêmio tenha a possibilidade de ser concedido antes da conclusão da 

obra é consequentemente estratégico garantir a punição da construtora 

para o caso de serem constatadas, e não efetivamente sanadas, eventuais 

não conformidades no seu processo de aprovação final. Para tanto, nos 

casos do prêmio ser concedido antes da conclusão da obra, o 

empreendimento obrigatoriamente será avaliado após a emissão do 

Habite-se para verificar o atendimento de todos os quesitos prometidos. 
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Constatada a não conformidade o interessado sofrerá as punições 

previstas no regramento do prêmio e detalhadas em item posterior.  

 Centro de informações: a administração municipal, como agente 

responsável pela premiação manterá uma página na internet com a 

divulgação e publicidade de todas as informações pertinentes, dentre 

elas: quais empreendimentos já foram premiados, quais são as regras da 

premiação e quais são as previsões de alterações futuras de exigências. 

 Público e verificável: todo o processo de verificação para a premiação 

será mantido público e verificável. Todos os documentos 

comprobatórios apresentados deverão ser compilados em um único 

documento impresso em versão eletrônica e perpetuamente 

disponibilizado na internet, através do portal web da prefeitura de São 

José do Rio Preto-SP. Ainda, os documentos deverão ser explícitos e 

verificáveis, ou seja, deverão constar fotos, croquis de cálculos, versões 

digitalizadas de documentos, indicação de responsáveis pela prestação 

da informação e das fontes de informação utilizadas. Esse item é 

considerado estratégico para o funcionamento do prêmio, uma vez que a 

sua divulgação deverá ser fundamentada na segurança da sua 

verificação por qualquer representante do público em geral. 

 Verificado pela administração do município: todo o processo de 

verificação para a premiação será realizado por uma equipe 

multidisciplinar de técnicos da prefeitura municipal, com base em 

vistorias e na apresentação de documentação apresentada pelo 

interessado. Essa característica é especialmente importante pelo fato de 

que é considerada estratégica para a consolidação da confiança do 

público na premiação o fato do responsável por ela ser um ente (o 

Município de São José do Rio Preto) percebido como independente em 

relação à iniciativa privada, as entidades representativas e o público em 

geral.  

 Caráter permanente: após ser realizada e aprovada a última 

verificação do prêmio após a emissão do Habite-se da obra, o uso da 

publicidade do prêmio pelo empreendimento terá caráter permanente já 

que a premiação se refere às boas práticas durante a construção. 
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 Inicialmente não prever desconto no IPTU: apesar dos levantamentos 

científicos iniciais terem levantado a existência de ações de políticas 

públicas relacionadas às construções que preveem descontos 

progressivos em imposto municipal (tipicamente IPTU), tal perspectiva 

foi inicialmente descartada com o objetivo de favorecer a viabilização, 

perante as demandas internas da administração pública municipal, a da 

do prêmio proposto. 

4.5.5 RECURSOS NECESSÁRIOS 

Os recursos necessários para o funcionamento do prêmio podem ser 

agrupados em 3 tipos: recursos humanos, recursos materiais e recursos 

administrativos. 

Como recursos humanos relacionam-se os colaboradores da administração 

municipal diretamente responsáveis pelo processo de verificação e premiação. 

Nesse caso, a equipe de colaboradores necessita de profissionais familiarizados 

com questões de gestão ambiental e também com a interpretação de projetos.  

Os recursos materiais necessários para o funcionamento da premiação se 

restringem a materiais já usualmente disponíveis na administração pública 

municipal: computadores, material de escritório e veículos para o transporte 

dos colaboradores até o local da vistoria. 

Por último, como é da natureza do serviço público, como recursos 

administrativos relaciona-se o conjunto de regramentos formais na forma de 

decretos e portarias que instituem o prêmio e permitem o empenho de 

recursos públicos (materiais e humanos) para sua realização. 

4.6 GESTÃO DA PREMIAÇÃO 

Quanto ao processo de premiação, ele será composto das seguintes etapas: 

 Inscrição: cada obra ou empreendimento interessado em ser avaliado 

para a possível premiação deve cadastrar uma proposta onde constem 
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informações que o caracterizem preliminarmente e que liste, também 

preliminarmente, os quesitos que este almeja alcançar para a 

premiação.  

 Verificação de projeto: depois de aprovada a inscrição do 

empreendimento, este passa à fase de verificação de projeto, onde são 

analisados os projetos e o orçamento da obra para verificar se os 

quesitos serão atendidos.  

 Premiação: no caso da verificação de projeto constatar a efetiva 

previsão de atendimento aos quesitos propostos, será concedido o 

prêmio ao empreendimento. 

 Verificação de obra: concluída a obra e após ser concedido o Habite-se 

para a construção, será realizada uma nova verificação dos resultados 

práticos do atendimento aos quesitos, em obra, com o objetivo de 

determinar se existem não conformidades a serem sanadas, para que o 

empreendimento continue a utilizar o direito de publicidade da 

premiação. 

 A seguir as etapas são descritas pormenorizadamente. 

4.6.1 INSCRIÇÃO 

O processo de verificação para a premiação foi pensado para privilegiar a 

situação de avaliar empreendimentos durante a fase de projeto. O objetivo é, 

por um lado, atender à demanda dos interessados em conseguir conquistar o 

prêmio, de modo a utilizá-lo como ferramenta de publicidade durante a fase de 

comercialização dos empreendimentos, ou seja, usualmente antes da 

conclusão das obras. Por outro lado, abordar o processo de verificação durante 

a fase de projetos também permite aproveitar o potencial de se influenciar 

positivamente o processo de projeto, permitindo colher vantagens estratégicas 

no incentivo à implementação de técnicas e soluções sustentáveis. É possível, 

ainda em projeto, procurar alternativas mais econômicas para o atendimento 

dos quesitos, ou mesmo viabilizar o atendimento de um maior número de 

quesitos avaliados, uma vez que a revisão de projetos tem o potencial de ser 
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significativamente mais econômica do que a alteração física da obra durante a 

sua construção, e mesmo após a sua construção. 

A lista de quesitos apresentados na inscrição, como metas para a premiação, 

deve apresentar uma análise da viabilidade de atendimento de cada exigência. 

A proposta de empreendimento interessado será analisada pela equipe 

multidisciplinar de verificação (composta por técnicos da administração 

pública), com o intuito de verificar se a documentação apresenta tanto o 

potencial como a viabilidade para a premiação. Quanto ao potencial, será 

verificado se a lista de quesitos pode ser considerada significativa para a 

premiação. Como viabilidade, será verificada se a lista de quesitos pode ser 

considerada viável em sua concretização, considerando-se as características de 

prazo, orçamento e projeto do empreendimento. 

4.6.2 VERIFICAÇÃO DE PROJETO 

Durante a fase de verificação de projeto, o interessado e a equipe de 

verificação se reúnem periodicamente para avaliar o andamento do processo 

de comprovação do atendimento dos quesitos propostos. Como, até esse ponto, 

a verificação se faz ainda com base na documentação do projeto, o objetivo é 

verificar se as soluções propostas estão suficientemente projetadas, orçadas e 

previstas em cronograma de obra. 

Como, até essa fase, a premiação ainda não foi aprovada, podem ser 

substituídos, aumentados ou diminuídos os quesitos escolhidos como metas 

para a premiação. 

Durante esta fase, é vetado o uso da marca do prêmio pelo empreendimento 

para diminuir o risco de induzir o público ao erro. 

Poderão inscrever empreendimentos: a construtora, a incorporadora, o 

proprietário ou um legítimo procurador para esta função. 

Caso o empreendimento não consiga, até a conclusão das obras, alcançar os 

quesitos mínimos prometidos, o interessado poderá solicitar o arquivamento 
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do processo de verificação. O cadastro do interessado será excluído e a 

documentação de verificação produzida até o momento não será publicada, 

para que a desistência não desestimule o interessado a apresentar um novo 

empreendimento, em oportunidade futura. 

4.6.3 PREMIAÇÃO 

A premiação, propriamente dita, e o início da liberação do uso da marca do 

prêmio por parte do empreendimento, se dará somente depois de aprovada a 

fase de verificação do projeto. 

A partir do ato da concessão do prêmio, todas as informações do processo de 

verificação serão publicadas eletronicamente no portal web da prefeitura da 

cidade, de modo a permitir o livre acesso e a consulta pública à íntegra do 

documento. A publicação será feita de forma a consolidar toda a informação 

em um único arquivo eletrônico (no formato de documento portátil), 

garantindo que cada aspecto do processo de verificação do projeto possa ser 

verificável pelo público. 

Adicionalmente, uma vez concretizada a premiação, a administração e o 

interessado poderão, em comum acordo, organizar solenidade de concessão do 

prêmio com vistas à divulgar o fato. 

4.6.4 VERIFICAÇÃO DE OBRA 

Uma vez concluídas as obras e após a liberação do Habite-se do 

empreendimento, deverá ser realizada verificação in loco pela equipe de 

avaliação. Essa verificação de obra será realizada na forma de uma vistoria, ou 

grupo de vistorias, e deverão ser feitas em conjunto com o interessado, tendo 

por objetivo constatar a efetiva concretização dos quesitos prometidos quando 

da concessão do prêmio. 

Portanto, a partir da constatação do atendimento integral aos quesitos 

prometidos, decorrerá a conclusão do processo e a permanência do prêmio. 

Caso contrário, na constatação de não-conformidades, decorrerá um processo 
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de saneamento das questões levantadas. Nesse caso, o interessado deverá, no 

prazo de 90 dias, sanar as não conformidades do empreendimento. Uma nova 

vistoria obrigatoriamente precisará ser realizada. No caso de persistirem as 

não conformidades, o empreendimento será punido. A ratificação da 

premiação somente será aceita pela conquista dos quesitos prometidos, e não 

por substituição ou proposta de compensação de quesitos. Essa postura é 

estratégica, com a finalidade de evitar que um empreendimento receba, utilize 

e divulgue o prêmio prometendo determinados itens e, na ocasião de não 

conseguir atingí-los, procure compensá-los com outros itens mais fáceis de 

serem alcançados. 

4.6.5 PUNIÇÃO POR NÃO-CONFORMIDADE 

A punição por não conformidade tem por objetivo diminuir o risco do uso 

indevido da marca da premiação, bem como também aumentar o grau de 

confiança do público nessa ferramenta de comunicação. 

A punição para o caso de não saneamento da não-conformidade do 

empreendimento em relação à premiação será composta de três ações: [1] 

proibição do uso da marca do prêmio e [2] exclusão (com efetiva publicidade 

do fato) do empreendimento do cadastro público de premiados. 

4.6.6 CATEGORIA DE PREMIAÇÃO 

Objetivando-se abarcar o maior número possível de agentes da construção 

local, o prêmio poderá ser concedido a empreendimentos de qualquer 

tamanho ou tipologia, ou mesmo obras realizadas por autoconstrução. 

4.6.7 QUESITOS MÍNIMOS 

A lista de quesitos disponíveis para serem escolhidos é a soma de todos os 

quesitos do sistema LEED, do SELO CASA AZUL e do sistema AQUA. O objetivo 

do prêmio é iniciar sua implantação com um nível baixo de exigências, para 

permitir a inclusão do maior número de iniciativas nas primeiras edições. 

Concomitantemente, espera-se que o mercado de construção civil confirme a 
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viabilidade de participar da iniciativa da premiação, o que permitirá o 

aumento gradual do nível de exigência para a premiação, com periodicidade 

constante.  

Nesse cenário em que o alto nível de exigência dos sistemas de certificação 

desestimula os empreendedores a até mesmo tentar iniciar sua caminhada 

nessa direção, é uma questão estratégica oferecer um primeiro degrau mais 

baixo que sirva tanto para motivar o desenvolvimento de competências 

internas nas empresas quanto para tornar palpável a chance de que uma 

certificação plena por um dos sistemas será possível em um empreendimento 

futuro. Portanto, não é viável para o prêmio exigir a conquista dos quesitos 

mínimos para a certificação em um dos três sistemas, considerando que esse é 

justamente o problema. Assim, o critério para a premiação é conseguir um 

nível a menos, nesse caso, apenas os quesitos obrigatórios (chamados 

usualmente de pré-requisitos) ou compensá-los em quantidade com outros 

quesitos opcionais previstos no mesmo sistema. 

No sistema LEED a pontuação mínima para a certificação é 69 pontos de um 

total de 110. No entanto, desses 69 pontos, 12 pontos são de quesitos 

considerados obrigatórios chamados de pré-requisitos. Para o Prêmio EXCEL 

Rio Preto basta o empreendimento conquistar esses 12 pontos dos quesitos 

obrigatórios ou compensá-los com outros quesitos opcionais também do 

LEED. 

No sistema AQUA, que conta com 14 categorias de avaliação, a certificação 

exige desempenho Excelente em pelo menos 3 categorias, Superior em 4 e Bom 

em, no máximo, 7 categorias. Para o Prêmio EXCEL Rio Preto basta o 

empreendimento conquistar o desempenho BOM em 7 categorias. 

No sistema SELO CASA AZUL a certificação exige a conquista de 19 quesitos 

específicos e obrigatórios de um total de 53. Para o Prêmio EXCEL Rio Preto 

basta o empreendimento conquistar os 19 quesitos obrigatórios ou 

compensá-los conquistando quesitos opcionais (entre os 34 quesitos opcionais 

disponíveis). 
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Reitera-se que as compensações na conquista dos quesitos só podem ocorrem 

utilizando-se quesitos do mesmo sistema escolhido, ou seja, critérios do LEED 

não podem ser utilizados para compensar pontos do SELO CASA AZUL e etc. 

Isso garante que o empreendimento não está se beneficiando de duplicidade 

no atendimento de um determinado quesito1. 

Cabe sublinhar ainda que a escolha dos critérios de premiação do Prêmio 

EXCEL Rio Preto teve como diretrizes: 

 Estabelecer patamares de dificuldade que, ainda que não idênticos nos 

três sistemas,  ao menos equivalentes em ordem de grandeza. 

 Permitir a suficiente flexibilidade que permite ao empreendimento 

candidato ao prêmio ter o máximo de suas boas práticas reconhecidas 

ainda que não atendam a lista fixa de requisitos de cada sistema. 

A análise da lista de quesitos dos sistemas utilizados como referência revelou 

que alguns itens já são previstos, total ou parcialmente, por legislação 

municipal (São José do Rio Preto), estadual e federal (observar Quadro 13, com 

exemplos), no entanto, itens contemplados são em menor quantidade do que o 

exigido para o Prêmio EXCEL Rio Preto o que garante que não são premiados 

empreendimentos que apenas cumprem as exigências mínimas da legislação 

vigente. 

Quadro 13 - Quadro confrontanto quesitos avaliados e a obrigatoriedade de leis 

municipais, estaduais e federais (fonte: autor). 

Tipo n.º Item Objetivo Leis 

LEED NC v2009  

Crédito 1 Seleção do 
Terreno 

Evitar a urbanização de áreas 
inapropriadas e reduzir o impacto 
ambiental na implantação do 
edifício no local. 

Lei Federal 6.766 proíbe o 
parcelamento do solo em 
áreas alagadiças, de 
proteção ambiental ou 
alta declividade. 

                                                
1
 Isso é particularmente importante pelo fato de que os sistemas abordam muitas vezes os 

mesmo temas, daí a necessidade de evitar que, por exemplo, um determinado 
empreendimento se beneficie em duplicidade por ter sistema de captação de água de chuva. 
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Crédito 2 Gestão de 
Resíduos da 
Construção. 
50%-75% 

Desviar entulhos de construção e 
demolição da sua disposição em 
aterros e incineradores. 
Redirecionar os recursos 
renováveis recuperados de volta 
para o processo de fabricação e 
materiais reutilizáveis para os 
destinos corretos. 

Lei Municipal n.º 9.393 
rege o sistema de 
gerenciamento de 
entulhos da construção e 
exige o projeto de 
gerenciamento de 
resíduos da construção e a 
comprovação da 
destinação correta do 
entulho. 

Pré-
Requisito 

2 Controle da 
fumaça do 
cigarro 

Prevenir ou minimizar a exposição 
de ocupantes, superfícies internas 
e sistemas de distribuição de ar à 
fumaça ambiental do tabaco (ETS). 

Lei Estadual 13.541 proÍbe 
o fumo em lugares 
fechados de uso público 
ou coletivo. 

Crédito 6.1 Projeto para 
águas Pluviais, 
Controle da 
quantidade. 

Limitar a perturbação da 
hidrologia natural reduzindo 
cobertura impermeável, 
aumentando a infiltração local, 
reduzindo ou eliminando a 
poluição por enxurradas e 
eliminando contaminantes. 

Lei Municipal n.º 10.290 
que trata do Macro e 
micro drenagem no 
município exige a retenção 
de água de chuva rege as 
exigências para o controle 
do escoamento da água e 
infiltração do solo. 

Casa Azul  

Crédito 3.3 Sistema de 
Aquecimento 
Solar 

Reduzir o consumo de energia 
elétrica ou de gás para o 
aquecimento de água. 

Lei Municipal n.º 10.182 
exige o aquecimento solar 
para construções 
habitacionais 
unifamiliares. 

Pré-
Requisito 

4.5 Gestão de 
Resíduos da 
Construção e 
Demolição 
(RCD) 

Reduzir a quantidade de resíduos 
de construção e demolição e seus 
impactos no meio ambiente 
urbano e nas finanças municipais, 
por meio da promoção ao respeito 
das diretrizes estabelecidas nas 
Resoluções n. 307 e n. 348 do 
CONAMA (BRASIL, 2002 e 2004). 

Lei Municipal n.º 9.393 
rege o sistema de 
gerenciamento de 
entulhos da construção e 
exige o projeto de 
gerenciamento de 
resíduos da construção e a 
comprovação da 
destinação correta do 
entulho. 

Pré-
Requisito 

5.1 Medição 
Individualizada 
- Água 

Possibilitar aos usuários o 
gerenciamento do consumo de 
água de sua unidade habitacional, 
de forma a facilitar a redução de 
consumo. 

Lei Municipal n.º 10.500 
exige medição 
individualizada de água. 

Crédito 5.6 Retenção de 
Águas Pluviais 

Permitir o escoamento das águas 
pluviais de modo controlado, com 
vistas a prevenir o risco de 
inundações em regiões com alta 
impermeabilização do solo e 
desonerar as redes públicas de 
drenagem. 

Lei Municipal n.º 10.290 
que trata do Macro e 
micro drenagem no 
município exige a retenção 
de água de chuva para 
todas as construções 
novas ou reformas. 
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Crédito 5.7 Infiltração de 
Águas Pluviais 

Permitir o escoamento de águas 
pluviais de modo controlado ou 
favorecer a sua infiltração no solo, 
com vistas a prevenir o risco de 
inundações, reduzir a poluição 
difusa, amenizar a solicitação das 
redes públicas de drenagem e 
propiciar a recarga do lençol 
freático. 

Lei Municipal n.º 10.290 
que trata do Macro e 
micro drenagem no 
município exige a retenção 
de água de chuva rege as 
exigências para o controle 
do escoamento da água e 
infiltração do solo. 

4.6.8 INCLUSÃO DE QUESITOS 

Será permitida a proposta de inclusão, por parte dos interessados, de quesitos 

novos com significativo interesse para a agenda ambiental e social local. Para 

tanto, a proposta de inclusão de quesito deverá ser formalmente [1] produzida 

e justificada pelo interessado, [2] apresentada para a equipe de verificação e, 

caso [4] aprovada, deverá ser [5] referendada pelo COMDEMA. 

Os critérios para a avaliação da inclusão de quesitos serão a inovação, 

relevância e congruência. Tais critérios serão avaliados segundo o seguinte 

recorte: 

 Inovação: o quesito deverá abordar um tema totalmente ausente nos 

sistemas de avaliação tomados como referência (LEED, SELO CASA AZUL 

e AQUA). 

 Relevância: o quesito deverá abordar um tema considerado como 

relevante ou, preferencialmente estratégico para a agenda ambiental ou 

social local. 

 Congruência: o quesito deverá ser congruente com todos os outros 

quesitos de referência considerados, ou seja, não poderá ser contrário a 

exigências existentes. 

A partir do referendo positivo do COMDEMA o quesito passará a fazer parte da 

lista permanente disponível para escolha. 
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4.6.9 EVOLUÇÃO 

Orientado pela lista de objetivos já relacionados, o sistema segue princípios de 

concepção com o intuito de provocar o seu aperfeiçoamento, notadamente: 

 Aumento gradual das exigências mínimas: a premiação será revista a 

cada 2 anos, contemplando adequações de gestão e, principalmente, o 

aumento gradual do nível de exigência mínima para a premiação. 

 Subdivisão da premiação: apesar de iniciar a implantação do prêmio 

com um único tipo de premiação (Prêmio EXCEL Rio Preto), o aumento 

do número de participantes e a amplitude dos níveis de excelência 

alcançados por cada um poderá, futuramente justificar a criação de 

subdivisões da premiação, como acontece, por exemplo, com todos os 

três sistemas de referência considerados. Nesse caso o prêmio EXCEL 

seria dividido em até três subdivisões, em analogia à hierarquização de 

certificações “ouro”, “prata” e “bronze”. 

 Inclusão de quesitos de outros sistemas: com a consolidação da 

premiação poderão ser incluídos gradualmente incentivos para 

empreendimentos engajados na obtenção de certificação por outros 

sistemas de avaliação como, por exemplo, o selo PROCEL de eficiência 

energética. 

 Premiação do uso: além da premiação da fase de construção, e em 

resposta à uma eventual demanda dos interessados, o sistema poderá 

ser ampliado para também premiar a fase de uso dos empreendimentos 

por meio de verificações periódicas. 

 Inclusão de quesitos: a inclusão dos quesitos da agenda local poderá 

ser ampliada de modo a abarcar temas atualmente ausentes no sistema, 

tais como a dimensão cultural ou histórica dos empreendimentos. 

 Divulgação na microregião: atendendo ao objetivo de se consolidar 

como uma referência regional de incentivo às boas práticas no sertor de 

construção civil, a premiação poderá ter sua divulgação aumentada na 

microregião dos municípios do entorno por meio de eventos conjuntos e 

iniciativas baseadas em consórcios intermunicipais. 
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 Referendado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

(COMDEMA): poderá ser prevista a inclusão de um referendo, ao final 

do processo, por parte do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente (COMDEMA) da cidade. 

4.6.10 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

O funcionamento do sistema será baseado na existência de uma equipe 

multidisciplinar de técnicos da administração municipal, responsáveis pelas 

ações de divulgação, inscrição e verificação dos empreendimentos candidatos 

à premiação. Esta equipe será baseada na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo, existente no município, sendo esta a secretaria com 

afinidade pelas ações de gestão ambiental e licenciamento ambiental. 

No seu corpo técnico, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

do município de São José do Rio Preto conta hoje com arquiteto, engenheiro 

químico, engenheiro agrônomo e biólogo. Esse corpo técnico constituirá a 

equipe de verificação dos empreendimentos candidatos à premiação. 

4.6.11 MÉTODO DE VERIFICAÇÃO 

Os quesitos disponíveis para a premiação serão baseados nos quesitos dos 

sistemas de referência (LEED, AQUA e SELO CASA AZUL). Por causa disso serão 

utilizados os critérios de avaliação citados nos documentos públicos de cada 

um desses sistemas. No entanto, o método de verificação encontra obstáculos 

para sua efetivação. Alguns quesitos avaliados têm em seus critérios de 

avaliação a exigência de atendimento a níveis de desempenho estabelecidos 

em normas tanto nacionais quanto internacionais. Outros casos dizem respeito 

a quesitos que têm critérios de avaliação pouco explícitos. Para tanto foram 

estabelecidas as seguintes abordagens (observar Quadro 14): 
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Quadro 14 - proposta de abordagens para obstáculos à verificação de quesitos (fonte: 

autor) 

Obstáculo Abordagem 
Citação de normas nacionais 
e internacionais 

O interessado será obrigado a 
apresentar a norma para consulta da 
equipe de verificação. 

Critérios de avaliação pouco 
explícitos 

Com base nos documentos públicos 
disponíveis de cada sistema de 
referência, a equipe de verificação 
define os critérios de avaliação para a 
melhor aproximação possível, com 
base nesses recursos. 

Necessidade de Simulações 
computacionais e/ou 
comprovação técnicas 

Será obrigação do interessado 
apresentar laudo técnico conclusivo 
com Anotação de Responsabilidade 
Técnica do serviço. 

4.6.12 ROTEIRO DE IMPLANTAÇÃO 

A implantação da premiação segue um cronograma de etapas que se inicia 

com a implementação de uma versão piloto. Os resultados práticos desta 

experiência piloto serão norteadores dos ajustes necessários para o posterior 

lançamento da versão formal da premiação. Resumidamente tem-se o seguinte 

roteiro de implantação: 

1. REGRAS – criação das regras do Prêmio EXCEL Rio Preto; 

2. DIVULGAÇÃO – divulgação do Prêmio à comunidade de potenciais 

interessados; 

3. EXPERIÊNCIA PILOTO – inscrição e avaliação de empreendimento como 

experiência piloto. 

4. CONTINUIDADE – continuidade de divulgação e avaliações de novos 

empreendimentos. 

Como característica específica da experiência piloto, existe a liberdade de 

definir diferentes critérios mínimos para a premiação dos empreendimentos. 

Essa liberdade é uma abordagem estratégica e tem por objetivo medir o grau 
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de dificuldade encontrado pelos interessados locais representantes dos 

empreendimentos, em conquistar os quesitos prometidos para a premiação. 

4.7 EXPERIÊNCIA PILOTO 

A base empírica do trabalho culminou tendo como resultado a concretização 

da criação do Prêmio EXCEL Rio Preto e a realização de uma experiência piloto 

de avaliação de um empreendimento: o Shopping Iguatemi São José do Rio 

Preto. 

4.7.1 VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS 

Para a realização da experiência piloto os devidos recursos humanos, 

materiais e administrativos tiveram que ser viabilizados. 

Quanto aos recursos humanos, cita-se que a equipe responsável pelo 

funcionamento do prêmio foi formada por servidores públicos da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente sendo um arquiteto, um assessor especial e uma 

agente administrativa (esses últimos ambos biólogos de formação). 

Fortuitamente, todos os envolvidos tinham familiaridade com conceitos de 

gestão ambiental, licenciamento ambiental e também análise de projetos. 

Os recursos materiais mobilizados para o funcionamento do prêmio não 

geraram gastos extras para a administração pública já que todos já faziam 

parte da infra-estrutura existente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a 

citar: veículo para transporte e infra-estrutura para o trabalho de escritório. 

Quanto aos recursos administrativos, foi levado a efeito a publicação de 

normativas que instituíram o prêmio (decreto municipal 17.053 de 2014) e 

formalizaram seu regulamento (portaria SMAURB 02/2014). 

4.7.2 DIVULGAÇÃO 

A implantação da versão piloto do prêmio EXCEL Rio Preto foi parte essencial 

do método usado para testar a hipótese levantada nesta tese, que diz respeito à 
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viabilidade técnica e à significância estratégica da criação de uma premiação 

municipal para incentivo à disseminação e evolução continuada de boas 

práticas ambientais e sociais na construção civil. Essa primeira experiência 

prática teve por METAS específicas: 

 Identificar obstáculos, permitindo que a concretização prática desta 

iniciativa revelasse eventuais obstáculos e críticas ao funcionamento da 

gestão do processo de premiação; e 

 Provar a viabilidade, provando que é tangível a conquista do prêmio 

para futuros interessados em se candidatar. 

4.7.2.1 Evento de Apresentação 

Para a divulgação da versão piloto, foi produzida uma apresentação oral 

voltada para a sensibilização da questão, motivação e regras para o 

funcionamento. Esta palestra foi divulgada em notícia no portal web da 

prefeitura (Figura 19), “release” de comunicação, propaganda de rádio e 

também por meio de convites diretos por telefone a representantes de 40 

empresas e instituições relacionadas ao setor da construção civil da cidade. Os 

convites por telefone eram seguidos do envio de email com os dados básicos do 

evento. Foram convidados representantes de: 

 Construtoras; 

 Incorporadoras; 

 Arquitetos; 

 Construtores autônomos; 

 Faculdades com curso de engenharia ou arquitetura; 

 Sindicato da Construção Civil (Sinduscon); 

 COMDEMA; 

 IAB; e 

 Secretarias Municipais. 

Ao todo, foi confirmada a presença de 31 participantes de 22 instituições 

diferentes, dentre eles, representantes da sociedade civil e empresas do setor, 



128|197 

conforme pode ser observado na lista de presença apresentada (ver Lista de 

Presença em Anexos). 

 

 

Figura 19 - Notícia veiculada no portal de notícias da Prefeitura de São José do Rio Preto 

convidando interessados para o lançamento do Prêmio EXCEL Rio Preto (São José do Rio 

Preto, 2013)  
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Figura 20 - Notícia de divulgação da palestra inicial na página institucional do Sinduscon 

(regional São José do Rio Preto – SP) (Sinduscon, 2013)  

A apresentação foi realizada em um auditório no andar térreo do Paço 

Municipal, às 18h do dia 25 de setembro de 2013. Nessa noite, foi utilizada uma 
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apresentação de slides (ver Figura 21), com o intuito de sensibilizar para o 

tema, apresentar a proposta do prêmio e as regras fundamentais da iniciativa. 

 

 

Figura 21 - Exemplos de slides da apresentação da versão piloto do prêmio Excel Rio Preto 

(fonte: Autor) 

Para essa apresentação, foram elaborados ainda mais dois materiais 

específicos, sendo um a MATRIZ DE QUESITOS, e outro uma lista de 

SUGESTÕES DE QUESITOS.  

4.7.2.2 Matriz de Quesitos e Lista de Sugestões de Quesitos 

A MATRIZ DE QUESITOS continha todos os quesitos de avaliação do LEED for 

New Constructions v. 2009 (LEED NC v.2009), além de todos os quesitos e 

critérios de avaliação do SELO CASA AZUL (John & Prado, 2010). 

O objetivo do encaminhamento dessa matriz, durante a palestra, foi o de servir 

como base para a elaboração de uma lista curta e didática de sugestões de 

quesitos que pudesse motivar os participantes, ilustrando o fato de que muitos 



 

 131|197 

quesitos dos sistemas de referência já estavam sendo atingidos pelos 

empreendimentos, enquanto outros poderiam ser atingidos com o mínimo de 

investimento de tempo e recursos. O propósito foi o de tornar claro para os 

possíveis candidatos à premiação, que a proposta é exequível em tempo hábil, 

com uma curva de aprendizado pouco íngreme, quando comparado com 

outras certificações técnicas, e com uma relação custo-benefício muito 

vantajosa, quando compreendida a dimensão panorâmica no mercado 

imobiliário. 

Para a lista de quesitos do LEED, o conteúdo foi integralmente traduzido e 

tabulado na forma de uma planilha. A lista do SELO CASA AZUL também foi 

tabulada no formato de uma planilha. 

Adicionalmente, todos os quesitos foram avaliados, preliminarmente de 

maneira qualitativa, quanto a 3 aspectos: [1] se já era exigido por lei, [2] o 

quão rápido poderia ser atendido, caso fosse abordado por um interessado 

com uma obra em andamento, e [3] o quão financeiramente acessível seria 

atendê-lo, caso também fosse abordado por um interessado com uma obra em 

andamento. Para os dois últimos aspectos, foi utilizada uma escala simples, 

com notas entre 01 (um) e 03 (três), sendo o número 03 (três) o de efeito mais 

positivo. 

Ao final da avaliação preliminar, foi somada a nota de cada quesito. Aqueles 

com maior pontuação, representando os quesitos “mais rápidos” de serem 

atendidos ou “mais baratos” de serem atingidos foram reunidos na lista de 

SUGESTÕES DE QUESITOS (Figura 22 e Figura 23). 

O sistema AQUA foi intencionalmente omitido desse primeiro material 

divulgado por motivos didáticos, uma vez que pelas características intrínsecas 

do seu método de avaliação (sem lista de quesitos obrigatórios e com grande 

número de subcategorias), ele não poderia ser comparado diretamente na 

avaliação qualitativa de quesitos válidos e disponíveis. 

Antes da apresentação oral na palestra, foi distribuída a SUGESTÃO DE 

QUESITOS aos participantes do evento. 
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Durante a apresentação, foram explicadas as regras fundamentais para 

participação dos interessados na versão piloto da premiação. Ao final, os 

interessados de 3 empresas se apresentaram como interessados na sua 

participação. Os empreendimentos citados foram: um loteamento fechado de 

alto padrão, um condomínio vertical habitacional de médio padrão e um 

conjunto habitacional popular. Após as primeiras conversas e avaliações 

preliminares da viabilidade da premiação de cada um, apenas o condomínio 

vertical habitacional de médio padrão manteve interesse em participar. 

 

 

Foto 1 - Fotos do evento de apresentação da versão piloto do prêmio Excel Rio Preto (fonte: 

autor) 
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Figura 22 - Exemplo da lista de sugestão de quesitos distribuída entre os participantes 

(página 1) (fonte: autor) 
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Figura 23- Exemplo da lista de sugestão de quesitos distribuída entre os participantes 

(página 7) (fonte: autor) 
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4.7.2.3 Inscrições para a versão piloto 

No dia posterior à realização da palestra, foi encaminhado um email a todos os 

participantes contendo uma primeira instrução de orientação sobre as regras 

da versão piloto (Figura 24), além de uma planilha eletrônica com a matriz de 

quesitos completa dos sistemas LEED e SELO CASA AZUL, com o intuito de 

incentivar e orientar a primeira abordagem dos interessados sobre o assunto. 
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Figura 24 - Primeira instrução enviada aos interessados para participação na versão piloto 

do sistema (fonte: autor). 
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Figura 25 - Matriz de quesitos (página de exemplo) (fonte:autor) 
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4.7.2.4 Categorias e empreendimentos candidatos 

Apesar da premiação ter sido idealizada com o propósito de aceitar a inscrição 

de empreendimentos candidatos de qualquer tipologia, a implantação do 

projeto da premiação, ainda em escala piloto, restringiu a participação de 

interessados para um máximo de 7 vagas, uma para cada uma das seguintes 

tipologias: 

 (1 vaga) Loteamento aberto; 

 (1 vaga) Loteamento fechado; 

 (1 vaga) Edifício residencial multifamiliar; 

 (1 vaga) Edifício residencial unifamiliar até 250 m²; 

 (1 vaga) Edifício residencial unifamiliar maior que 250 m²; 

 (1 vaga) Edifício comercial até 700 m²; e 

 (1 vaga) Edifício comercial maior que 700 m². 

O objetivo de fixar o número de vagas na versão piloto se deveu ao fato de se 

considerar que o acompanhamento dos projetos na versão piloto demandará 

uma maior dedicação de tempo devido ao fato de ainda não estarem 

consolidados todos os procedimentos necessários ao processo de avaliação 

para a premiação. 

Após a apresentação inicial da proposta, foi estabelecido um prazo de 03 (três) 

semanas para a apresentação das propostas de empreendimentos 

candidatos à versão piloto da premiação. 

As propostas são organizadas na forma de cadastros, contendo as seguintes 

informações: 

 Caracterização do empreendimento, incluindo, no mínimo as seguintes 

informações: 

o Local; 

o Área do Terreno; 

o Área construída; 

o Fonte de recursos (própria, financiamento ou incorporação) e 
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o Plantas de estudo preliminar, anteprojeto ou projeto de alvará de 

construção. 

 Cronograma de conclusão;  

 Análise dos quesitos selecionados como metas, incluindo análise SWOT 

de cada um. 

A seleção dos empreendimentos candidatos seguiu uma hierarquização de 

modo a privilegiar aqueles que: 

 Comprovem viabilidade de atingir o maior número de quesitos; 

 Tenham o maior tamanho bruto, ou representatividade como tipologia 

construtiva; 

 Apresentem o menor prazo previsto para conclusão; 

 Demonstrem uma maior definição de fonte de recursos (recursos 

próprios ou financiamentos pré-aprovados dão maior preferência sobre 

incorporações atreladas à captação de recursos em andamento); e 

 Pertençam a empresas diferentes (utilizado apenas como critério de 

desempate). 

O fato é que, naquele primeiro momento, nenhum empreendimento 

concretizou a inscrição para a premiação. A conclusão realista alcançada na 

época, para este fato, é que sempre existe resistência a mudanças de 

paradigmas ou mudanças culturais na conduta das atividades produtivas, 

principalmente para um setor tão pujante, que vive uma fase de crescimento 

acima da média, quando comparado com outros setores de atividade 

econômica. 

A partir disso, novos contatos telefônicos foram feitos com toda a lista de 

presença do evento de divulgação. A maior parte dos responsáveis alegou 

“falta de tempo” para participar mesmo sendo informados que a equipe da 

prefeitura poderia elaborar a minuta de todos os documentos, tanto de 

inscrição quanto de avaliação, e que bastava a disposição de colaborar com as 

informações.  
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Nesse ínterim, em outubro de 2013, um novo secretário, Dr. Clinger Gagliardi, 

assumiu a pasta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 

Apesar de tentativas periódicas, o ano de 2013 terminou sem inscrições para a 

experiência piloto. 

No início de 2014, por iniciativa do Secretário Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo, Dr. Clinger Gagliardi, foi feito contato com os responsáveis pela 

construção do Shopping Iguatemi São José do Rio Preto, que demonstraram 

interesse na iniciativa da premiação. 

4.7.3 REGULAMENTO 

Com a perspectiva concreta de inscrição de um empreendimento no Prêmio, 

foi publicado Decreto Municipal instituindo o prêmio, além de portaria da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo publicando as regras 

para o Prêmio (Figura 27). 
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Figura 26 – Recorte do Diário Oficial do Município com Decreto Municipal 17.053 de 14 de 

março de 2014 instituindo o Prêmio EXCEL Rio Preto (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/DiarioOficial/Diario.action , diário oficial do dia 

15/março/2014). 

 

Figura 27 – Recorte do Diário Oficial do Município com Portaria SMAURB n.º 02/2014 que 

institui o regulamento para o Prêmio EXCEL Rio Decreto Municipal 17.053 de 14 de março 

de 2014 instituindo o Prêmio EXCEL Rio Preto (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/DiarioOficial/Diario.action , diário oficial do dia 

15/março/2014). 
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A portaria institui uma equipe responsável pela gestão da iniciativa e definiu 

também a marca gráfica do prêmio e sua aplicação. A equipe, chamada aqui de 

equipe do prêmio, foi composta de 3 funcionários da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo. 

4.8 EXPERIÊNCIA PILOTO – SHOPPING IGUATEMI SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO 

Após o contato inicial com os responsáveis pela obra do Shopping Iguatemi São 

José do Rio Preto, foi realizada uma vistoria inicial conjunta entre membros do 

Shopping e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. 

4.8.1 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

O Shopping Iguatemi São José do Rio Preto é a primeira etapa de construção de 

um complexo imobiliário (Figura 28) formado por torres de escritório 

corporativos, hotel, e edifícios residenciais. Com mais de 160.000 m² e 

investimento de R$ 291 milhões  (Diário da Região, 2014) ele se tornou um 

marco recente como polo de comercio na região, atraindo consumidores de 

cidades vizinhas em toda área de influência de São José do Rio Preto. 

A construção inscrita para avaliação do prêmio foi concluída em maio de 2014 

e é composta pela primeira etapa1 do shopping (Figura 29). 

Uma característica marcante da obra foi a adaptação que o projeto do 

Shopping sofreu para permitir a preservação de uma gigantesca figueira no 

meio do terreno (Figura 30). Essa árvore ganhou local de destaque junto à uma 

das entradas do empreendimento e recebeu atenção permanente de uma 

engenheira agrônoma durante toda a duração da obra de construção. 

Concluída a obra, a árvore acabou se tornando um elemento de identidade do 

empreendimento. Apesar da decisão de sua preservação ter sido tomada antes 

da participação no Prêmio EXCEL, essa positiva iniciativa foi identificada e 

                                                
1
 Está prevista uma expansão do shopping para os próximos anos. 



 

 143|197 

reconhecida pela avaliação do Prêmio, constando do relatório de verificação 

do empreendimento. 

 

 

Figura 28 - imagem de maquete eletrônica ilustrativa do conjunto (disponível em: 

http://iguatemibusinesssjrp.com.br/wp-content/gallery/perspectivas/rpc3-hr1.jpg, acesso 

em 14/jul/2014) 

 

Figura 29 - imagem aérea da obra conluída (fonte: Google Earth, acesso dia 10/Nov/2014) 
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Figura 30 - fotos ilustrando a adaptação no projeto do Shopping para poder preservar uma 

figueira existente no terreno (fonte: Shopping Iguatemi São José do Rio Preto, 2014). 

4.8.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação do Shopping durou um mês e meio (março e abril de 

2014), durante as fases finais de sua construção, o que facilitou a constatação 

do cumprimento dos itens avaliados. 

Durante os contatos iniciais com a equipe do empreendimento, foram 

apresentados os três sistemas de certificação (LEED, AQUA e SELO CASA AZUL). 

O sistema escolhido como referência para o processo de avaliação foi o SELO 
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CASA AZUL pelo fato de ser este o sistema com material de orientação mais 

didático e também porque uma avaliação preliminar dos quesitos apontou 

suficientes pontos para a premiação. 

A primeira vistoria serviu para a elaboração de uma lista preliminar de quais 

quesitos seriam aplicáveis ao empreendimento e, dentre esses, quais a 

construção conseguiria efetivamente conquistar.  

Foi constatado que dois dos 19 quesitos obrigatórios do SELO CASA AZUL não 

eram aplicáveis ao shopping. O primeiro (item 2.6) diz respeito à implantação 

de equipamentos esportivos e de lazer (tipicamente quadra de esportes e 

parque infantil em condomínio residenciais). O segundo (Item 4.4) diz respeito 

ao aproveitamento de formas e escoras mas, como a construção do Shopping 

foi pré-fabricada, incluindo as lajes, fazia pouco sentido premiar o benefício de 

se utilizar formas reaproveitáveis quando nem mesmo foi utilizado formas. O 

Quadro 15 descreve os itens considerados NÃO APLICÁVEIS. 

Quadro 15 - Quesitos obrigatórios do SELO CASA AZUL considerados como sendo NÃO 

APLICÁVEIS ao empreendimento avaliado (fonte: Autor) 

N.º Tema Item Descrição 

2.6 Projeto e 

Conforto 

Equipamentos 

de Lazer, 

Socias e 

Esportivos 

Incentivar práticas saudáveis de 

convivência e entretenimento dos 

moradores, mediante a implantação de 

equipamentos de lazer, sociais e 

esportivos nos empreendimentos. 

4.4 Conservação 

de Recursos 

Materiais 

Formas e 

Escoras 

Reutilizáveis 

Reduzir o emprego de madeira em 

aplicações de baixa durabilidade, que 

constituem desperdício, e incentivar o 

uso de materiais reutilizáveis. 

Portanto, excluindo-se estes 2 quesitos não-aplicáveis para o caso desta 

construção, o empreendimento teria que conquistar a quantidade de 17 

quesitos do SELO CASA AZUL. A lista preliminar indicou o potencial de 

premiação do empreendimento e a existência de boas práticas consideradas 
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extras, ou seja, não contempladas explicitamente no sistema SELO CASA AZUL, 

tais como a preservação da figueira e também o paisagismo feito com árvores 

de grande porte já adultas (Figura 31). 

A lista preliminar fundamentou a elaboração do Relatório de Verificação que 

reuniu todos os documentos comprobatórios do cumprimento dos quesitos 

alcançados pelo empreendimento.  

 

 

Figura 31 - fotos do paisagismo sendo feito com árvores adultas (fonte: autor, 2014). 

4.8.3 RELATÓRIO FINAL 

O Relatório de Verificação foi elaborado em conjunto com os responsáveis pela 

construção. O coordenador da comissão do prêmio elaborou a primeira minuta 

do Relatório a partir das informações prestadas pelos responsáveis pela obra. 
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Essa divisão de responsabilidades, no início do trabalho, permitiu que os 

responsáveis pela obra não ficassem sobrecarregados com uma carga 

excessiva de trabalho novo, enquanto também garantiu o ajuste das 

informações registradas no Relatório, de modo a garantir que a linguagem 

fossa acessível, mas que também nenhuma informação considerada 

importante ficasse ausente. Privilegiou-se a comprovação do cumprimento dos 

quesitos por fotos, sempre que possível. 

O objetivo era conseguir os quesitos obrigatórios do SELO CASA AZUL 

aplicáveis ao empreendimento (17 quesitos), ou compensar os quesitos não 

atingidos com outros opcionais do mesmo sistema (SELO CASA AZUL). 

A avaliação comprovou a conquista de 6 quesitos obrigatórios, 11 quesitos 

opcionais (totalizando os 17 necessários à premiação) e ainda mais 6 boas 

práticas extras1. A Figura 32 ilustra o resumo dos quesitos alcançados, 

permitindo a premiação, enquanto o Quadro 16 descreve todos os quesitos 

alcançados pelo empreendimentos. 

Procurou-se escrever o Relatório em linguagem acessível para leigos e também 

complementando as informações com ilustrações, de modo a cumprir o 

objetivo deste documento, que é o de servir à pública fiscalização por qualquer 

pessoa (exemplos na Figura 33). 

Após concluída a minuta do Relatório de Verificação, uma última vistoria foi 

realizada na construção (ver Figura 34). Constatados que todos os quesitos 

relacionados tinham sido cumpridos, efetivou-se a assinatura do Relatório de 

Verificação e ocorreu a Premiação. 

4.8.4 A PREMIAÇÃO 

Após a assinatura do Relatório de Verificação, uma versão eletrônica do 

documento foi gerada em formato PDF e publicada para download na página 

eletrônica do Prêmio no Portal da Prefeitura Municipal de São José do Rio 

                                                
1
 Cabe reforçar que as boas práticas extras não são utilizadas para compensar quesitos e, 

portanto, não facilitam a conquista do prêmio. 



148|197 

Preto (Figura 35). A partir desse momento, os responsáveis pelo 

empreendimento foram avisados de que o prêmio estava concedido e que eles 

poderiam fazer publicidade do fato, seguindo as normas do regulamento da 

premiação. 

A premiação foi divulgada tanto no portal da Prefeitura quanto em colunas 

sociais (Figura 36, Figura 37 e Figura 38). O shopping ainda providenciou uma 

placa comemorativa permanente em local de destaque, à sombra da figueira, 

que registra o prêmio e conta com QR Code que permite acesso direto à versão 

eletrônica do Relatório de Verificação do empreendimento (Figura 40).  

No mês de fevereiro, após a emissão do habite-se do Shopping, foi realizada 

nova vistoria no local para efetivamente comprovar o atendimento dos 

quesitos alcançados. Essa vistoria final encerrou o processo, garantindo ao 

Shopping o direito permanente de divulgação do Prêmio EXCEL Rio Preto como 

retrato das boas práticas sociais e ambientais conquistadas durante sua 

construção e inauguração. 
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Figura 32 – Diagrama explicando a compensação dos quesitos obrigatórios para a 

premiação, pág. 3 do Relatório de Verificação (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=79757 acesso 

em 19/jul/2014) 
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Quadro 16 – Descrição de todos os quesitos alcançados pelo empreendimento, pág. 1 do 

Relatório de Verificação (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=79757 acesso 

em 19/jul/2014) 

 # Tema Tipo Nome Descrição Sucinta 

SELO 
CASA 
AZUL 

2.1 Projeto e 
Conforto 

Obrigatório Paisagismo O empreendimento conta com tratamento 
paisagístico tanto nas suas áreas externas 
quanto também em áreas internas ou 
mesmo no terraço da cobertura junto da 
praça de alimentação. 

SELO 
CASA 
AZUL 

2.5 Projeto e 
Conforto 

Obrigatório Local para Coleta 
Seletiva 

O empreendimento conta com local 
específico para a coleta seletiva no 
empreendimento. 

SELO 
CASA 
AZUL 

3.5 Eficiência 
Energética 

Obrigatório Medição 
individualizada - 
Gás 

Todas as lojas do empreendimento que 
fazem uso de gás combustível tem medição 
individualizada de consumo. 

SELO 
CASA 
AZUL 

5.2 Gestão da 
Água 

Obrigatório Dispositivos 
Economizadores - 
Sistema de 
Descarga 

Todas as bacias dos blocos de sanitários 
públicos tem duplo acionamento de descarga 
(3/6L) o que contribui para diminuição do 
consumo de água. 

SELO 
CASA 
AZUL 

6.1 Práticas 
Sociais 

Obrigatório Educação para a 
Gestão de RCD 

Foram realizadas atividades educativas de 
orientação dos empregados da construção 
quanto à separação e destinação correta dos 
resíduos da construção. 

SELO 
CASA 
AZUL 

6.7 Práticas 
Sociais 

Obrigatório Orientação aos 
Moradores 

O técnico responsável pela manutenção do 
shopping desenvolveu cartilha para os 
lojistas com orientações para a economia de 
energia das lojas. 

SELO 
CASA 
AZUL 

1.3 Qualidade 
Urbana 

Opcional Melhorias do 
Entorno 

O empreendimento realizou obras de 
melhorias urbanas no entorno que incluem 
melhorias viárias, reforma de canteiros 
verdes e nova rede de água e esgoto no 
canteiro central da Av. Juscelino Kubitschek 
de Oliveira. 

SELO 
CASA 
AZUL 

2.2 Projeto e 
Conforto 

Opcional Flexibilidade de 
Projeto 

As lojas tem suas divisórias construídas com 
sistema de "drywall" de modo a permitir a 
flexibilidade da ocupação das áreas alugadas 
aos lojistas. 

SELO 
CASA 
AZUL 

2.3 Projeto e 
Conforto 

Opcional Relação com a 
Vizinhança 

Apesar do conjunto do empreendimento 
incluir a previsão de construção de torres 
comerciais o volume do edifício do shopping 
(maior obstrução visual do empreendimento 
em relação ao entorno) é recuado das divisas 
além do mínimo exigido por lei e o 
paisagismo nesse recuo foi feito utilizando-se 
arborização de grande porte. 

SELO 
CASA 
AZUL 

2.9 Projeto e 
Conforto 

Opcional Iluminação Natural 
de Áreas Comuns 

Todos os corredores internos de circulação 
do Mall são iluminados naturalmente por 
coberturas envidraçadas com sistema de 
isolamento térmico otimizado. 

SELO 
CASA 
AZUL 

3.6 Eficiência 
Energética 

Opcional Elevadores 
Eficientes 

O empreendimento conta com 2 conjuntos 
de elevadores. Todos tem controle eletrônico 
de fluxo para economizar energia elétrica. 



 

 151|197 

SELO 
CASA 
AZUL 

4.10 Conservação 
de Recursos 
Materiais 

Opcional Facilidade de 
Manutenção da 
Fachada 

O empreendimento utiliza uma textura 
acrílica com espessura maior que 1 mm para 
facilitar a manutenção da fachada. 

SELO 
CASA 
AZUL 

4.3 Conservação 
de Recursos 
Materiais 

Opcional Componentes 
Industrializados ou 
Pré-fabricados 

A construção teve pilares, vigas e lajes pré-
fabricadas. 

SELO 
CASA 
AZUL 

5.3 Gestão da 
Água 

Opcional Dispositivos 
Economizadores - 
Arejadores 

Todos os blocos de sanitários que atendem 
ao público dispõe de torneiras com 
arejadores e fechamento automático para 
economizar água. 

SELO 
CASA 
AZUL 

5.6 Gestão da 
Água 

Opcional Retenção de Águas 
Pluviais 

Atendendo à lei Municipal 10.290, o 
empreendimento conta com reservatórios de 
retenção de água de chuva. 

SELO 
CASA 
AZUL 

6.3 Práticas 
Sociais 

Opcional Desenvolvimento 
Pessoal dos 
Empregados 

O refeitório do canteiro de obras foi utilizado 
para atividades de alfabetização de mão-de-
obra. 

SELO 
CASA 
AZUL 

6.4 Práticas 
Sociais 

Opcional Capacitação 
Profissional dos 
Empregados 

Foram realizadas atividades de capacitação 
de mão-de-obra no canteiro. 

   Extra Ação de Controle 
de poeira. 

Durante a construção foi mantido o serviço 
de irrigação das vias de terra dentro do 
canteiro para minimizar a geração de poeira 
no entorno direto. 

   Extra Manutenção de 
Árvore Existente. 

A concepção original do edifício do shopping 
foi alterada de modo a se adaptar à 
existência de uma figueira de grandes 
dimensões já existente no local. 

   Extra Aproveitamento de 
Água de chuva. 

A água de chuva que cai na cobertura do 
edifício do shopping é desviada para um 
reservatório para ser aproveitada nos vasos 
sanitários enquanto que a água de chuva que 
cai no restante do terreno é desviada para as 
caixas de retenção e aproveitada para a 
irrigação do paisagismo. 

   Extra Paisagismo com 
árvores de grande 
porte 

O paisagismo do empreendimento foi feito 
plantando-se grande quantidade de árvores 
de grande porte que acelera os efeitos 
benéficos da vegetação na diminuição do 
efeito de ilha de calor quanto na atenuação 
visual do edifício principal. 

   Extra Sistema de 
monitoramento de 
consumo. 

O edifício conta com sistema de 
monitoramento de consumo de energia 
elétrica em tempo real o que permite tanto o 
monitoramento de situações de emergência 
quanto ações de otimização da eficiência 
energética. 

   Extra Bicicletário O empreendimento incentiva o uso de 
transporte alternativo com um bicicletário 
público para 24 bicicletas. 
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Figura 33 - Recorte da p.7 do Relatório de Verificação do Shopping Iguatemi São José do Rio 

Preto exemplificando o uso de ilustrações (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=79757 acesso 

em 19/jul/2014) 
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Figura 34 - fotos da vistoria que antecedeu a assinatura do Relatório de Verificação (fonte: 

autor). 
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Figura 35 - imagens da página permanente do Prêmio EXCEL Rio Preto no Portal da 

Prefeitura de São José do Rio Preto (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=79757 acesso 

em 19/jul/2014) 
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Figura 36 - publicidade sobre a premiação em coluna social local (fonte: Jornal DHoje, dia 

8/maio/2014, página A6) 
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Figura 37 – Publicidade sobre a premiação no Portal da Prefeitura de São José do Rio Preto 

(disponível em: http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/cache/home.html, acesso dia 

14/jul/2014) 
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Figura 38 - release da Prefeitura Municipal sobre a premiação (disponível em: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/do/noticias?op=viewForm&coConteudo=134168  

acesso dia 14/jul/2014) 
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Figura 39 - Localização da placa comemorativa do Prêmio junto da Figueira na entrada do 

Shopping Iguatemi (fonte: autor). 
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Figura 40 - Fotos da placa comemorativa da Premiação localizada no Shopping Iguatemi 

São José do Rio Preto, observe-se a presença do QR Code que permite acesso ao Relatório 

de Verificação do prêmio para esse empreendimento (fonte: autor). 
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folha em branco 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Com a efetiva realização da experiência piloto de premiação foi possível 

realizar uma análise dos resultados que: apontou lições a serem apreendidas, 

permitiu uma visão clara de qual a infra-estrutura mínima necessária para a 

gestão do prêmio, e quais as condições estratégicas para a sua eventual 

reprodução em outros municípios interessados. 

5.1 LIÇÕES APRENDIDAS 

Com a primeira premiação concedida foi concluída a experiência piloto. As 

lições aprendidas permitirão a realização de ajustes no prêmio para os 

próximos empreendimentos avaliados. A partir desta experiência prática, 

pode-se ressaltar os seguintes pontos: 
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 Pouca adesão – a dificuldade em garantir a presença de participantes, 

tanto na palestra de lançamento da iniciativa, quanto para candidatos à 

premiação, demonstrou a necessidade de ferramentas mais amplas de 

divulgação de modo a motivar tanto um número maior quanto a 

possibilidade de estarem presentes os tomadores de decisão de cada 

empresa.  

 Baixo nível de conhecimento – o contato com os participantes da 

palestra de lançamento e, depois, com a equipe do empreendimento 

avaliado, demonstrou um baixo nível de conhecimento dos envolvidos 

quanto as características, ou mesmo, quanto a existência dos sistemas de 

certificação mais significativos no país (o LEED, o AQUA e o SELO CASA 

AZUL). 

 Envolvimento limitado – o contato com os representantes das 

construtoras (potenciais candidatos ao prêmio) demonstrou a disposição 

limitada para o concreto envolvimento com as ações da iniciativa do 

prêmio. Foi comum ouvir que estavam sobrecarregados com afazeres 

das construções e que isso dificultava a participação como candidatos ao 

prêmio mesmo, quando era exposto de maneira muito clara que a eles 

bastaria disponibilizar acesso à obra e às informações de projeto, para a 

equipe responsável pelo prêmio poder realizar o trabalho. Como forma 

de remediar esta dificuldade salienta-se: a necessidade de motivar os 

tomadores de decisão das empresas e iniciar as tratativas com maior 

antecedência. 

 Elaboração dos documentos – o fato da divisão das tarefas durante a 

avaliação do empreendimento ter mantido a equipe do empreendimento 

responsável por fornecer as informações, e a equipe do prêmio por 

elaborar a minuta do Relatório de Verificação, foi uma condição 

estratégica para a agilidade dos trabalhos. Como já foi citado, isso  evitou 

que a equipe do empreendimento ficasse sobrecarregada e garantiu que 

o Relatório fosse escrito com linguagem acessível ao grande público, 

evitando-se também, deixar ausente qualquer informação considerada 

importante. 
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 SELO CASA AZUL – o SELO CASA AZUL foi considerado a melhor opção 

como sistema referência para a premiação na experiência piloto, pelos 

seguintes motivos: [1] o material público sobre os critérios de avaliação é 

completo, didático e totalmente adaptado à realidade nacional, e [2] ele 

tem um menor número de quesitos a serem avaliados, o que evita 

sobrecarga da equipe do empreendimento. Todavia, cabe salientar que 

este sistema também apresentou um desafio em particular, pelo fato 

dele ter sido concebido para aplicação exclusiva em empreendimentos 

residenciais, notadamente, com um foco que privilegia 

empreendimentos residenciais de baixa renda. Uma solução para isso, 

ainda que não circunscrita ao prêmio, seria a elaboração, por parte da 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de versão do sistema mais genérica no 

tocante à tipologia de construção. 

 Quesitos sociais – como extensão ao item anterior, o desafio dos quesito 

sociais, considerados estratégicos para a realidade nacional, 

representam talvez o maior desafio para o desenvolvimento das boas 

práticas na construção, uma vez que dependem da formação de 

competências nas construtoras, particularmente em disciplinas 

consideradas não familiares à atividade fim dessa indústria: educação, 

formação profissional, apoio social, diálogo com stakeholders1 etc. 

 O nome EXCEL – os primeiros contatos dos interessados com a marca do 

prêmio fez surgir dúvida sobre se o prêmio tinha relação com o 

conhecido software de planilhas eletrônicas de mesmo nome, no 

entanto, após as consequentes explicações sobre a motivação para a 

escolha observou-se que a familiar grafia, a clareza da palavra e mesmo 

a própria curiosidade proporcionada pela semelhança dos nomes 

contribuíram positivamente para a sua disseminação da marca entre os 

envolvidos. 

                                                
1
 Utiliza-se o termo em inglês para se referir aos agentes sociais envolvidos com algum 

processo, usualmente econômico, sendo que, no caso de empreendimentos imobiliários, é 
comum listar como tais agentes: sindicatos, a administração pública municipal, a imprensa, os 
consumidores finais, os investidores, associações sociais, os fornecedores, os concorrentes e, 
mesmo os próprios donos do empreendimento. 
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 Parceria Sesi e Sinduscon – a partir da dificuldade observada nas 

avaliações preliminares, em relação ao atendimento dos quesitos sociais, 

surgiu a ideia de que uma parceria com o Sinduscon e o Sesi poderia 

viabilizar a realização de cursos modulares nos canteiros de obra, com o 

intuito de atender especificamente os quesitos que tem relação com a 

mão de obra das construções, particularmente voltados para a conquista 

dos quesitos para a premiação. 

 Prêmio como retrato no tempo – a que se deixar claro que a princípio 

o foco do prêmio são as boas práticas de construção, ou seja, ele é 

concedido como a premiação de um retrato das boas práticas do 

empreendimento quando da sua inauguração e não tem, a princípio, a 

pretensão de ser uma premiação periódica (diga-se, semestral ou anual) 

baseada em vistorias recorrentes. Portanto, eventuais reformas feitas a 

posteriori não fazem o empreendimento perder o prêmio alcançado. Um 

exemplo prático pode ser ilustrado da seguinte maneira. Quanto à 

premiação do Shopping Iguatemi, caso a percentagem de área 

permeável venha a ser diminuida no futuro com a implantação de 

expansões dentro do terreno do empreendimento, isso não acarretará o 

cancelamento do prêmio já que este foi concedido como retrato da 

situação das boas prática na construção do empreendimento. Ainda que 

positiva, essa ideia de premiação periódica do uso do empreendimento é 

listada como potencial evolução futura da premiação já que atualmente 

a mobilização para tais certificações semestrais ou anuais poderia 

comprometer a disponibilidade da equipe da prefeitura no seu trabalho 

de avaliar novos empreendimentos. 

 Equipe de colaboradores – fortuitamente a equipe de colaboradores 

responsável pelo funcionamento do prêmio foi formada por um 

arquiteto e dois biólogos de formação, sendo todos servidores com 

familiaridade com conceitos de gestão ambiental, licenciamento 

ambiental e análise de projetos. No entanto, a experiência demonstrou 

que, apesar de desejável, não é necessário que todos os membros da 

equipe tenham essa mesma experiência. Basta, para tanto, que a soma 

das experiências envolva as competências básicas de análise de projeto, 
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familiaridade com conceitos de gestão ambiental e conhecimento das 

informações públicas existentes sobre os sistemas de certificação 

utilizados como referências. 

 Divulgação mais ampla – apesar do evento de apresentação da 

premiação para os agentes locais da construção ter contado com a 

participação de uma quantidade significativa de representantes, isso se 

deveu ao proporcional empenho dos responsáveis pela divulgação em 

contatos pessoais diretos por telefone. Como lição para sua reprodução 

em outras cidades, sugere-se aliar ao contato direto por telefone uma 

divulgação mais ampla pelos meios de publicidade mais formais. 

 Delegar para equipe – contato com os potenciais interessados na 

premiação demonstrou que o caminho mais eficaz para garantir a 

participação de um empreendimento é conseguir que a gestores de 

hierarquia mais elevada (como proprietários ou diretores) decidam 

participar e, estes, deleguem para suas equipes de hierarquia mais baixa 

(construtores, engenheiros, projetistas etc.) a função de colaborar com a 

premiação. Isso é particularmente importante devido ao fato de que 

após a ação pontual de aceite do líder, todas as atividades mais 

intensivas em tempo devam ficar sob responsabilidade das pessoas 

diretamente envolvidas com o projeto e/ou construção do 

empreendimento. 

5.2 INFRA-ESTRUTURA MÍNIMA E REPRODUÇÃO 

A experiência piloto demonstrou que mesmo uma equipe enxuta, composta, 

neste caso, por três funcionários públicos, foi capaz de realizar o trabalho. 

Destaca-se que não foi necessária dedicação exclusiva para as tarefas dessa 

iniciativa. A equipe foi composta por um arquiteto, um assessor especial e uma 

agente administrativa, sendo estes últimos, ambos biólogos de formação. Esta 

equipe ficou responsável pelas vistorias e elaboração do Relatório de 

Avaliação. Nesse caso, a formação dos membros da equipe teve um efeito 

facilitador no processo de avaliação, por causa da natural familiaridade dos 

mesmos com alguns dos assuntos abordados na premiação. Contudo, o fato de 
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apenas um dos membros trabalhar diretamente com atividades de projeto de 

arquitetura e construção, não foi impedimento para o desenvolvimento do 

trabalho. 

Nota-se ainda que, durante a experiência piloto, não foi necessário nenhum 

tipo de insumo específico, além do que a equipe já dispunha na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, ou seja: computadores para os 

trabalhos de escritório, transporte ao local da obra e máquina fotográfica. 

Observando-se o resultado, é possível constatar que a eventual implantação da 

iniciativa de premiação em outras cidades pode ser realizada sem 

significativos investimentos, e mesmo com pouca disponibilidade de 

funcionários, bastando para tanto, ao menos um membro da equipe com 

conhecimento técnico específico em construção. 

Quanto ao roteiro para a implantação da premiação, é possível constatar que 

duas condições são estratégicas. A primeira é a vontade política para a 

formalização da iniciativa, por meio de decreto e regulamentação por portaria. 

A segunda, é o esforço para a ampla divulgação da iniciativa entre os 

potenciais interessados dentro do município.  

Para a implantação em outro município, destaca-se que, quanto à vontade 

política, caso o prêmio não tenha a previsão de gastos orçamentários (como foi 

o caso em São José do Rio Preto), sua formalização pode ser feita por decreto e 

não por lei ordinária, o que agiliza o processo e evita eventuais fisiologismos 

com a câmara municipal de vereadores. Também, quanto à ampla divulgação, 

cabe ressaltar que é usual que as administrações municipais disponham de 

canais de informação (tais como páginas eletrônicas, publicidade escrita, etc.) 

que podem ser aproveitados como recursos de infraestrutura, nesses casos. 

5.3 SITUAÇÃO ATUAL 

Atualmente, (março de 2014) existem três empreendimentos interessados em 

se inscrever como candidatos ao prêmio. O primeiro é um conjunto 

habitacional multifamiliar de classe baixa, o segundo é uma torre 



 

 167|197 

residencial de classe média e o último é um conjunto de edifícios de 

escritórios. Em todos os casos, já foram feitas análises preliminares que 

demonstraram viabilidade para a concessão do prêmio. O próximo passo é a 

formalização de todas as inscrições e elaboração da minuta do Relatório de 

Verificação de todas estas obras. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo geral deste trabalho foi descrever, registrar e avaliar a experiência 

prática de implantação de um prêmio municipal de boas práticas ambientais e 

sociais na construção civil, como potencial ferramenta de incentivo à 

disseminação e evolução continuada de tais práticas. Com a conclusão da 

experiência piloto, é possível constatar que o objetivo geral foi atingido. 

Assim, por meio da experiência prática de criação e funcionamento do referido 

prêmio, este trabalho teve como objetivos específicos: 

 Avaliar a APLICABILIDADE dessa iniciativa, identificando seus entraves e 

potenciais catalisadores de soluções; e 

 Considerar aspectos de REPLICABILIDADE dessa iniciativa, avaliando-se 

sua potencial implantação em outras administrações municipais. 
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Desta forma, quanto à APLICABILIDADE, pode-se destacar os seguintes aspectos 

gerais. A baixa adesão inicial à iniciativa de premiação foi um desafio. É 

preciso ter perseverança da equipe técnica responsável pela premiação, para 

continuar com o projeto em andamento. O diálogo com os representantes dos 

empreendimentos apontou uma falta de motivação em participar, que 

acredita-se ser baseada no aquecimento do mercado imobiliário, ou seja, que 

permite dispensar maiores esforços para valorizar marcas e produtos 

imobiliários, quando estes já apresentam alta demanda por parte dos 

consumidores. O diálogo com os representantes apontou ainda, de maneira 

geral, seu baixo nível de conhecimento em relação às características, ou 

mesmo, à existência dos sistemas de certificação (LEED,  AQUA e SELO CASA 

AZUL, por exemplo). Acredita-se que isto também tenha contribuído com o 

baixo índice de adesão inicial. Observa-se ainda que, talvez em decorrência da 

falta de motivação, no caso da experiência piloto, o diálogo com os 

representantes dos empreendimentos demonstrou a importância de se evitar 

excesso de burocracia que pudesse estagnar o processo de premiação. Nesse 

caso, foi estratégica a divisão de responsabilidades que permitiu que os 

representantes do empreendimento se dedicassem apenas à disponibilizar as 

informações solicitadas, deixando a equipe de gestão do prêmio com o 

trabalho de efetivamente escrever a minuta do Relatório de Verificação. Para 

tanto, foi determinante o papel da escolha do SELO CASA AZUL como a 

certificação de referência, uma vez que este oferecia, para todos os envolvidos, 

a menor curva de aprendizado e a condição mais desburocratizada para a 

comprovação dos quesitos. 

Em decorrência do uso do SELO CASA AZUL, tanto na experiência piloto 

quanto em todas as vezes em que outros empreendimentos foram avaliados 

preliminarmente quanto à viabilidade de sua candidatura ao prêmio, 

observou-se que os quesitos sociais representam um grande desafio, sendo 

comum a falta de interesse em fomentar boas práticas nessa questão tão 

necessária para a realidade brasileira. 
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Quanto à aparente resistência inicial dos interessados, no tocante a um 

eventual aumento de trabalho, acredita-se que a criação de uma oportunidade 

para que a própria equipe do empreendimento, envolvido nesta experiência 

piloto da premiação, possa dar um relato público em novos seminários de 

divulgação a serem organizados pela equipa de premiação da prefeitura. Esse 

relato poderá ter um efeito catalisador para aumentar o interesse de futuros 

candidatos a premiação, uma vez que eles poderão certificar-se que o nível de 

trabalho adicional para a participação no programa de premiação seria 

mínimo, abaixo do que eles estariam erroneamente imaginando. Existe a 

expectativa de que, uma vez que a premiação EXCEL esteja em pleno 

funcionamento e com mais experiências práticas, a mudança cultural e a 

transposição do bloqueio natural contra novidades, que aparentemente, 

gerariam mais trabalho dos envolvidos, seja uma realidade cotidiana. 

Por outro lado, no que diz respeito à REPLICABILIDADE, destacam-se os 

seguinte aspectos. Em primeiro lugar, a concepção do prêmio sem a previsão 

de gastos orçamentários permitiu a rápida e desembaraçada regulamentação 

da iniciativa, sendo necessária apenas a publicação oficinal de um decreto do 

executivo e a emissão de uma portaria regulamentadora da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Isoladamente, esse pode ser 

considerado, talvez, o aspecto mais estratégico para a replicabilidade desta 

iniciativa de premiação em outros municípios, uma vez que, nesse caso, 

bastaria o interesse do prefeito em promulgar tais normas. Apesar da potencial 

existência de um prêmio financeiro para a premiação, considerado como um 

aspecto motivador, a prática demonstrou que nenhum interessado demonstrou 

ser este o seu objetivo principal, mas sim, a possibilidade da exploração da 

publicidade do prêmio para seus clientes.  

Ainda quanto à replicabilidade desta iniciativa, cabe enfatizar o efeito 

motivador do Programa Município Verde e Azul, que certifica as 

administrações municipais em ações de gestão ambiental. Como concebido, o 

prêmio é uma ação que tem potencial de gerar benefícios concretos para a 

certificação de municípios no referido programa estadual e, portanto, é por si 
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só um argumento catapultador da vontade política do executivo, em sua 

efetiva implementação, por causa dos dividendos políticos destas iniciativas. 

Adicionalmente, deve-se ainda considerar o fato de que, para grande parte dos 

municípios, é possível implementar a iniciativa do prêmio apenas com 

recursos já existentes na administração pública municipal, tendo assim o 

prêmio uma positiva relação benefício/custo. Quanto ao Prêmio EXCEL Rio 

Preto, é útil ressaltar também que, durante sua concepção, até sua efetiva 

concretização, passaram 4 diferentes Secretários Muncipais de Meio Ambiente 

e Urbanismo pela administração, o que demonstra que sua concepção teve 

significativo grau de resiliência (independência) política. 

6.1 COMPROVAÇÃO DA TESE 

A tese deste trabalho pode ser considerada comprovada nos termos: 

Como ação de política pública, a criação de uma premiação municipal para 

incentivo à disseminação e evolução continuada de boas práticas ambientais e 

sociais na construção civil é tecnicamente viável e estrategicamente significativa 

como ação de uma administração pública municipal. 

A efetiva execução do projeto piloto (incluindo a avaliação, premiação e 

verificação final de um empreendimento) demonstrou tanto sua viabilidade 

técnica quanto seu papel estratégico como política pública, de baixo custo, para 

abordar a gestão ambiental relacionada à questão da construção civil na esfera 

municipal. Fazendo-se uso de recursos já existentes na administração local, foi 

possível identificar e divulgar boas práticas sociais e ambientais na construção 

civil, notadamente em um empreendimento de significativo destaque, mesmo 

durante o teste em escala piloto. 
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6.2 OBJETIVOS ATINGIDOS 

Quanto aos objetivos definidos no início do trabalho, tem-se a registrar: 

1. Avaliar a aplicabilidade – foi possível avaliar a aplicabilidade da 

proposta de criação do prêmio, em especial considerando que a 

experiência piloto proposta foi efetivamente implantada e concluída, 

incluindo a premiação do empreendimento objeto da análise. 

2. Considerar aspectos de replicabilidade – a experiência piloto 

proporcionou, ainda, os meios concretos para avaliar a necessidade de 

recursos e confirmar o efetividade do roteiro de implantação adotado 

como subsídio para a replicação desta iniciativa em outros municípios. 

3. Fomentar políticas públicas locais de incentivo à ações concretas – 

por último, a formalização do prêmio por meio da publicação de dois 

regramentos formais (um decreto municipal e uma portaria) se 

caracterizam como ações concretas de política pública voltadas para o 

incentivo inovador à melhoria de boas práticas ambientais e sociais na 

indústria da construção civil. 

Elencando os objetivos específicos atingidos, o trabalho compreende, assim, 

contribuição científica para subsidiar o desenvolvimento metodológico tanto 

da concepção de ações análogas quanto de suas respectivas, e posteriores, 

gestões, por parte do poder público municipal  

6.3 PERSPECTIVAS FUTURAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A seguir, relacionam-se: as perspectivas futuras da iniciativa enquanto política 

pública, o potencial desdobramento científico das questões abordadas no 

trabalho e, por fim, as considerações finais. 

6.3.1 PERSPECTIVAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

A análise da experiência até o momento aponta perspectivas para sua 

perpetuação e evolução. Em primeiro lugar, acredita-se que a consolidação do 
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interesse dos empreendimentos locais na premiação, ao longo dos anos, poderá 

permitir o envolvimento de outros mecanismos de participação social, como 

por exemplo o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para, 

eventualmente participar diretamente no processo de verificação dos prêmios. 

Em segundo lugar, a mesma consolidação poderá, no futuro, permitir a 

motivação política para uma legislação que conceda benefícios financeiros aos 

premiados, tais como descontos no IPTU, ou mesmo prêmios financeiros. 

Quanto à sua replicabilidade em outras cidades, considera-se condição 

estratégica manter o mesmo nome, marca e regulamento, pelo fato de que 

assim poderá ser possível aproveitar, como ponto de partida, a publicidade 

positiva da iniciativa de São José do Rio Preto para ajudar a motivar os 

empreendedores desses outros municípios a aderirem à iniciativa. Isso pode 

ser uma condição estratégica especialmente para os municípios da mesma 

região, considerando-se que muitas das construtoras e incorporadoras de São 

José do Rio Preto também atuam nas cidades vizinhas. Além disso, a 

manutenção do nome, marca e regulamento do prêmio EXCEL, também poderá 

ser uma característica de facilitação de resultados comparativos entre os 

municípios, com a perspectiva de, até mesmo, poder gerar uma competição 

saudável das administrações municipais em direção à conquista de mais 

certificações e premiações desta natureza. 

O uso do SELO CASA AZUL demonstrou seu papel estratégico na iniciativa, 

sendo importante, porém, ressaltar a necessidade deste sistema ser adaptado 

para contemplar outras tipologias de construção além das residenciais. Uma 

solução para isso, ainda que não circunscrita ao prêmio, seria a elaboração, 

por parte da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de versão do sistema mais genérica 

no tocante à tipologia de construção. 

6.3.2 PERSPECTIVAS DE PESQUISA 

No que tange ao desdobramento futuro das questões científicas abordadas 

neste trabalho, sugerimos os temas a seguir. 
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LISTA CONSOLIDADA - Estudo de viabilidade da criação de uma lista 

consolidada de critérios de avaliação somando-se o LEED, o AQUA e o SELO 

CASA AZUL para incentivar tanto a criação de prêmios de mesma natureza em 

outras cidades quanto a participação de empreendimentos nesses prêmios, 

concebidos como incentivos para que os interessados (construtoras, 

incorporadoras, clientes etc.) desenvolvam competências internas que os 

permitam pleitear a certificação dos sistemas citados a médio prazo. 

CASA AZUL VS AQUA VS LEED VS... – Avaliação crítica comparativa de 

experiências futuras de premiações utilizando-se casos de empreendimentos 

que eventualmente utilizem outros sistemas de certificação como referência. 

EFETIVIDADE DO IMPACTO LOCAL – Quando da oportunidade da análise 

histórica de um número significativo de prêmios concedidos em SJRP ou em 

outra cidade que tenha implementado essa mesma experiência, avaliar a 

efetividade do impacto local da premiação como incentivo para o 

desenvolvimento de competências internas nas construtoras, incorporadores, 

clientes etc. 

6.3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por último, como perspectiva futura da premiação e consideração final, 

considera-se estratégica a perpetuação e consolidação da iniciativa, focando no 

aumento dos empreendimentos locais avaliados. Tal consolidação permitirá 

aumentar sua eficácia enquanto instrumento de política pública municipal 

para a melhoria da sustentabilidade da indústria da construção civil local. 

Neste sentido, se fixando como uma ação de resposta ao cenário atual em que 

nossas cidades demandam a abordagem imediata da questão estratégica da 

sustentabilidade das construções, a partir da criação de políticas públicas 

fundamentadas no arcabouço da inovação científica com o compromisso da 

realização de ações práticas e da conquista de resultados concretos. 
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