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RESUMO 

O	crescimento	industrial,	comercial	e	de	serviços	traz	para	as	sociedades	mais	evoluídas	

uma	 série	 de	 benefícios,	 como	 o	 desenvolvimento	 econômico	 e	 o	 crescimento	

populacional,	 aliados	 a	 maiores	 oportunidades	 de	 emprego	 e	 renda.	 Entretanto,	 pela	

falta	 de	 uma	 consciência	 mais	 apurada	 sobre	 os	 possíveis	 impactos	 negativos	 desse	

ritmo	acelerado	de	crescimento,	acaba-se	verificando	uma	série	de	problemas	sociais	e,	

sobretudo,	ambientais.	Em	razão	disso,	nas	últimas	décadas,	constata-se	a	preocupação	

de	alguns	setores	da	sociedade	na	busca	do	desenvolvimento	fundamentado	em	práticas	

mais	sustentáveis.	

Isso	 não	 tem	 sido	 diferente	 no	 setor	 da	 construção	 civil.	 A	 preocupação	 com	 a	

sustentabilidade	nos	empreendimentos	é	tema	e	foco	de	diversos	eventos,	tanto	no	meio	

acadêmico,	como	no	profissional	e	governamental.		

Particularmente,	 o	 segmento	 de	mercado	 de	 EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	 tem	

sido	 alvo	 de	 pressão	para	 o	 uso	 de	 práticas	mais	 sustentáveis	 em	 todo	 o	 seu	 ciclo	 de	

vida.	 Para	 aferir	 a	 sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 muitas	

empresas	 do	 setor	 buscam	 certificações	 de	 origem	 estrangeira,	 que	 possuem	 certas	

limitações	em	sua	aplicabilidade	no	Brasil,	as	quais	são	discutidas	nesse	trabalho.	

Neste	 contexto,	 essa	 tese	 visa	 à	 construção	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE	 DE	

EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	no	Brasil,	que	é	oportuna	e	necessária	para	tratar	

das	 condições	 de	 contorno	 e	 de	 realidade	 nacional.	 Para	 isso,	 foram	 realizados:															

[i]	 levantamento	 do	 estado	 da	 arte	 deste	 tema;	 [ii]	 entrevistas	 com	 formadores	 de	

opinião;	 [iii]	 visitas	 em	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 relevantes	 para	 as	

arbitragens	 iniciais;	 [iv]	 construção	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO;	 [v]	 testes	 de	

validação,	 calibragem	 e	 atualizações	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO;	 [vi]	 rotinas	 para	

emissão	da	QUALIFICAÇÃO	e	do	CERTIFICADO	do	edifício.	

A	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE	 DE	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 no	 Brasil	

será	oferecida	pelo	Núcleo	de	Real	Estate	da	Escola	Politécnica	da	Universidade	de	São	

Paulo,	 assim	 como	ocorre	 com	o	 Sistema	de	 Certificação	 da	Qualidade	 de	Edifícios	 de	

Escritórios	no	Brasil.	
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ABSTRACT 

The	industrial,	commercial	and	service	growth	provided	the	developed	societies	with	many	

benefits,	 such	 as	 the	 economic	 development	 and	 the	 population	 increase,	 along	 with	

greater	 work	 and	 income	 opportunities.	 However,	 due	 to	 the	 lack	 of	 a	 better	

understanding	 about	 any	 possible	 negative	 impacts	 the	 fast	 growth	 pace	 created	many	

social	and	environmental	issues.	Because	of	that,	in	the	last	years,	there	has	been	a	greater	

concern	of	a	few	society	groups	aiming	at	using	more	sustainable	practices.	

The	civil	construction	segment	has	been	no	different.	The	concern	with	sustainability	 is	a	

primary	 topic	 of	 several	 corporate	 events,	 either	 academically,	 professionally	 and	

governmentally.		

Especially	 the	Office	Buildings	market	has	been	a	 target	 for	 the	use	of	more	 sustainable	

practices,	both	in	its	design,	project,	implementation,	operation	and	revitalization.	In	order	

to	 measure	 the	 sustainability	 of	 Office	 Buildings,	 many	 companies	 seek	 for	 foreign	

certificates,	with	specific	limitations	as	for	their	use	in	Brazil,	which	will	be	detailed	in	this	

paper.	

In	this	context,	this	Thesis	aims	at	designing	a	system	for	the	SUSTAINABILITY	CERTIFICATE	OF	

OFFICES	BUILDINGS	 in	Brazil,	 convenient	and	needed	 to	 treat	 the	national	 conditions.	That	

required:	[i]	a	bibliographical	research	on	the	topic;	[ii]	interviews	with	influent	people	in	

the	real	estate	segment;	[iii]	visits	to	relevant	OFFICES	BUILDINGS	for	the	initial	arbitrations;	

[iv]	building	 the	CLASSIFICATION	SYSTEM;	 [v]	 setting	 the	procedures,	 rules	and	routine,	with	

validation	tests	for	CLASSIFICATION	SYSTEM;	[vi]	routine	for	Qualification	and	Certificate.	

The	SUSTAINABILITY	CERTIFICATE	OF	OFFICES	BUILDINGS	in	Brazil	will	be	offered	by	the	Núcleo	de	

Real	 Estate	 da	 Escola	 Politécnica	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo,	 as	 well	 as	 with	 the	

Certification	System	of	Office	Building	Quality	in	Brazil.	
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 1 INTRODUÇÃO	

 1.1 JUSTIFICATIVA	

As	 discussões	 sobre	 a	 sustentabilidade	 no	 mercado	 imobiliário	 têm	 mobilizado	 sua	

cadeia	como	um	todo,	tanto	no	meio	acadêmico	e	profissional	como	no	governamental,		

envolvendo	 desde	 projetistas,	 fornecedores,	 distribuidores,	 comerciantes,	 prestadores	

de	 serviços,	 construtores,	 concessionárias,	 universidades,	 governos,	 instituições	 não	

governamentais	até	usuários.	

O	 conhecimento	 de	 toda	 a	 cadeia	 é	 ramificado	 pela	 multidisciplinaridade	 dos	

profissionais	 envolvidos.	 Isso	 porque	 a	 sustentabilidade	 tem	 relevância	 em	 diversas	

dimensões	 que	 abordam,	 no	 mínimo,	 aspectos	 relacionados	 às	 questões	 sociais,	

ambientais	e	econômicas	(Tripple	Bottom	Line).	

Neste	 ambiente	 de	 conhecimento	 multidisciplinar,	 em	 agosto	 de	 2007,	 algumas	

lideranças	 empresariais,	 pesquisadores,	 consultores,	 profissionais	 atuantes	 e	

formadores	de	opinião	articularam	a	constituição	do	Conselho	Brasileiro	de	Construção	

Sustentável	(CBCS),	com	o	objetivo	de	contribuir	para	a	promoção	do	desenvolvimento	

sustentável	por	meio	da	geração	e	disseminação	do	conhecimento	e	da	mobilização	da	

cadeia	produtiva	da	construção	civil.	

Para	 o	 Comitê	 de	 Avaliação	 de	 Sustentabilidade	 (2009)	 do	 CBCS,	 os	 sistemas	 de	

avaliação	 e,	 quando	 pertinente,	 certificação	 ambiental,	 ou	 de	 sustentabilidade	 de	

empreendimentos,	 têm	por	objetivo	definir	 e	 estruturar	 categorias	de	preocupações	 e	

requisitos,	 indicadores	 e	 critérios	 de	 desempenho	 que	 permitam	 avaliar	 se	 um	 dado	

empreendimento,	 ao	 longo	 do	 seu	 ciclo	 de	 vida,	 responde	 à	 agenda	 ambiental	 e	 de	

sustentabilidade	de	um	dado	local,	em	um	dado	momento.	

As	 mudanças	 na	 Linha	 de	 Base	 (Baseline)	 para	 desempenho	 mínimo	 aceitável	 da	

sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 (EEC)	 só	 ocorrem	 com	

alterações	nas	demandas	do	mercado,	que	podem	ser	classificadas	como:		
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i. DEMANDAS	 VOLUNTÁRIAS:	 O	 mercado	 impõe	 pressão	 sobre	 o	 referencial	 da	

qualidade	 da	 sustentabilidade	 de	 um	 produto	 para	 a	 sua	 inserção,	 que,	

consequentemente,	altera	a	Baseline	relacionada	a	um	determinado	aspecto,	local	

e	momento.	

ii. DEMANDAS	COMPULSÓRIAS:	Estão	relacionadas	às	alterações	legais	no	desempenho	

mínimo,	 sejam	 no	 âmbito	 federal,	 estadual	 ou	 municipal,	 na	 forma	 de	 leis,	

decretos,	portarias,	normas	etc.	

O	 desempenho	 sob	 a	 ótica	 da	 sustentabilidade	 de	 empreendimentos	 ao	 longo	 do	 seu	

ciclo	 de	 vida,	 ou	 seja,	 desde	 a	 aquisição	 do	 terreno,	 concepção,	 projeto,	 implantação,	

operação	até	a	sua	revitalização,	é	tema	e	foco	de	diversos	eventos	e	seminários,	tanto	

no	meio	acadêmico	e	profissional	como	no	governamental.	

Segundo	dados	do	Balanço	Energético	Nacional,	EPE	(2013),	os	edifícios	consomem	40%	

da	 energia	 elétrica	 produzida	 no	 Brasil.	 Diante	 desta	 importância	 no	 consumo	 de	

energia	elétrica,	 esse	 tema	é	dinamicamente	debatido	no	primeiro,	 segundo	e	 terceiro	

setor,	abrindo	oportunidades	para	implementar	sistemas	e	técnicas	mais	eficientes	para	

redução	do	consumo	de	energia.	

Particularmente,	 o	mercado	 de	 EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	 tem	 sido	 alvo	 de	

pressão	para	o	uso	de	práticas	mais	sustentáveis	em	todo	o	seu	ciclo	de	vida.	Para	aferir	

a	 sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 grande	 parte	 das	

incorporadoras	 atuantes	 no	 setor	 busca	 certificações	 de	 origem	 estrangeira,	 que	

possuem	certas	limitações	para	a	aplicabilidade	no	contexto	brasileiro.	

As	duas	principais	certificações	que	mais	se	destacam	no	Brasil	são:	

i. Leadership	in	Energy	and	Environmental	Design	(Leed):	método	desenvolvido	

nos	EUA,	presente	desde	2005	no	Brasil.	A	primeira	certificação	no	país	ocorreu	

em	2007;	

ii. Alta	Qualidade	Ambiental	(Aqua):	originário	do	método	francês	Haute	Qualité	

Environnementale	 (HQE),	 foi	 lançado	 em	 2008	 no	 Brasil	 e	 sua	 primeira	

certificação	ocorreu	em	2009.	
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Essas	certificações	ambientais	avaliam	diferentes	tipologias	de	empreendimentos,	sejam	

imobiliários	ou	de	base	imobiliária,	desde	residências	e	bairros	residenciais	até	hotéis,	

shopping	centers,	centros	de	convenções,	escolas	e	escritórios	comerciais.	

Destaca-se	 a	maior	 demanda	 por	 certificações	 no	mercado	 de	 EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	

CORPORATIVOS.	 Isso	 se	 deve	 ao	 fato	 de	 que	 diversas	 empresas	 preocupam-se	 com	 a	

sustentabilidade	 de	 suas	 operações	 e,	 principalmente,	 com	 as	 estratégias	 de	 seus	

negócios,	razão	pela	qual	buscam	se	instalar	em	empreendimentos	mais	sustentáveis.	

Outras	 iniciativas	 indutoras	da	avaliação	da	sustentabilidade	em	empreendimentos	no	

país	estão	em	desenvolvimento,	tais	como:	

i. Etiqueta	Nacional	de	Conservação	de	Energia	(ENCE),	do	Programa	Nacional	

de	Eficiência	Energética	em	Edificações	(PROCEL	EDIFICA):	instituída	em	2003,	

promove	 o	 uso	 racional	 da	 energia	 elétrica	 em	 edificações,	 incentivando	 a	

conservação	e	o	uso	eficiente	dos	recursos	naturais,	com	o	intuito	de	reduzir	os	

desperdícios	e	os	impactos	no	meio	ambiente.	O	PROCEL	EDIFICA	tem	por	objetivo	

desenvolver	atividades	para	a	divulgação	e	o	estímulo	à	aplicação	dos	conceitos	

de	eficiência	energética	em	edificações,	apoiar	a	viabilização	da	Lei	de	Eficiência	

Energética	 (10.295/2001)	e	 contribuir	 com	a	expansão	deste	 conceito	no	 setor	

de	edificações,	 reduzindo	os	 custos	operacionais	na	construção	e	utilização	dos	

imóveis.	

ii. SELO	CASA	AZUL,	 da	Caixa	Econômica	 Federal:	 lançado	em	junho	de	2010,	visa	

reconhecer	e	 incentivar	práticas	de	 sustentabilidade,	 sendo	um	 instrumento	de	

classificação	socioambiental	de	projetos	de	empreendimentos	habitacionais	que	

busca	 reconhecer	 os	 empreendimentos	 que	 adotam	 soluções	 mais	 eficientes	

aplicadas	 à	 construção,	 ao	 uso,	 à	 ocupação	 e	 à	 manutenção	 das	 edificações,	

objetivando	 o	 uso	 racional	 de	 recursos	 naturais	 e	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 da	

habitação	e	de	seu	entorno.	O	SELO	CASA	AZUL	se	aplica	a	todos	os	tipos	de	projetos	

de	empreendimentos	habitacionais	apresentados	à	Caixa	Econômica	Federal	para	

financiamento	ou	nos	programas	de	repasse.		

iii. COMITÊ	DE	AVALIAÇÃO	DE	SUSTENTABILIDADE	do	CBCS:	tem	como	objetivo	contribuir	

para	o	desenvolvimento	e	a	valorização	de	ferramentas	de	avaliação	de	produtos	

e	empreendimentos	alinhadas	com	as	características	e	necessidades	brasileiras.		
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O	 alcance	 atual	 destes	 sistemas	 para	 classificação	 da	 sustentabilidade	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	no	Brasil	ainda	é	pequeno	e	geograficamente	concentrado	nas	

cidades	de	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro.	

Diante	do	cenário	apresentado,	o	desenvolvimento	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE	

DE	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 (CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC),	 por	

entidade	 reconhecida	 nacionalmente,	 como	 o	 Núcleo	 de	 Real	 Estate	 da	 Escola	

Politécnica	 da	 USP	 (NRE-POLI),	 permitirá	 avaliar	 adequadamente	 a	 qualidade	 dos	

Atributos	 Mais	 Sustentáveis	 (ATRIBUTOS)	 no	 empreendimento,	 podendo	 se	 tornar	 um	

referencial	para	empreendedores,	corretores,	projetistas,	construtores	e	usuários.	

O	 NRE-POLI	 possui	 notória	 experiência	 na	 prestação	 de	 serviços	 à	 comunidade,	

orientada	para	a	economia	e	os	negócios	no	âmbito	do	real	estate.	O	núcleo	destaca-se	

pelo	seu	desenvolvimento	e	evolução	contínua	por	meio	dos	estudos	e	pesquisas	de	seu	

grupo	de	professores	e	pesquisadores	em	programas	de	pós-graduação,	possibilitando	

sinergia	entre	o	setor	acadêmico	e	o	profissional.	

Em	 2004,	 o	 NRE-POLI	 desenvolveu	 um	 Sistema	 para	 Classificação	 da	 Qualidade	 de	

EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS.	 Até	 setembro	 de	 2015,	 este	 sistema	 tinha	 58	

edifícios	 certificados,	 representando	 mais	 de	 700.000	 m²	 de	 área	 privativa.	 Ele	 não	

penetra	 na	 questão	 da	 sustentabilidade,	 e	 será,	 de	 certa	 forma,	 complementado	 com		

este	trabalho.	

 1.2 METAS	E	RESULTADOS	

A	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE	–	EEC	possibilitará	classificar	o	estado	do	edifício	em	

relação	ao	seu	DESEMPENHO	DA	SUSTENTABILIDADE	DO	EDIFÍCIO	(DSE),	por	meio	da	avaliação	

da	 qualidade	 dos	 ATRIBUTOS	 que	 encontram-se	 no	 empreendimento,	 conforme	 um	

conjunto	de	procedimentos,	regras	e	critérios	estabelecidos	no	SISTEMA	DE	CLASSIFICAÇÃO,	

apresentadas	no	Capítulo	7,	 tendo	em	vista	atender	às	necessidades	dos	usuários,	dos	

operadores,	 dos	 empreendedores	 e	 da	 comunidade	 ao	 longo	 do	 ciclo	 de	 vida	 do	

empreendimento.		

As	 necessidades	 do	 usuário	 e	 dos	 operadores	 estão	 mais	 associadas	 ao	 conforto	 do	

ambiente	construído	e	do	desempenho	operacional	do	empreendimento,	pois	esperam	
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obter	 mais	 eficiência	 e	 menor	 despesa	 de	 condomínio	 em	 relação	 aos	 edifícios	

convencionais,	 até	 porque	 estas	 características	 podem	 ser	 diferenciais	 na	 decisão	 do	

usuário	na	escolha	do	imóvel.	

As	necessidades	dos	empreendedores	estão	relacionadas	ao	desempenho	mercadológico	

do	 edifício	 frente	 aos	 empreendimentos	 que	 disputam	 o	 mesmo	 nicho	 de	 mercado.	

Certamente,	os	empreendedores	poderão	induzir	ou	ao	menos	provocar	os	projetistas	e	

os	construtores	a	adotar	soluções	e	práticas	mais	sustentáveis	no	sentido	de	tornar	seu	

produto	mais	competitivo.	

As	necessidades	do	entorno	do	edifício,	seja	na	escala	do	bairro	ou	da	influência	do	seu	

impacto	 no	mundo,	 bem	 como	 as	 restrições	 e	 exigências	 legais,	 foram	 aqui	 colocadas	

como	necessidades	da	comunidade.	

A	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC	 pode	 trazer	 sistemas	 complementares	 para	 o	

mercado	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS:	

i. a	 construção	 da	 PLATAFORMA	 DO	 MONITORAMENTO	 OPERACIONAL	 (PMO)	 que	

utilizará	tecnologias	de	medição	inteligente	para	coletar	e	transmitir	os	dados	

operacionais 1 	dos	 EECs	 com	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC,	 e,	

posteriormente,	armazena-los	em	ambiente	cloud	computing.;	

ii. os	dados	operacionais,	capturados	pela	PMO,	serão	tratados	estatisticamente	

para	a	construção	dos	indicadores	de	desempenho	operacional	deste	nicho	de	

mercado	 (BENCHMARKS),	 que	 serão	disponibilizados	 ao	mercado	por	meio	do	

NRE-POLI,	 sem	comprometer	o	sigilo	e	segurança	dos	dados	de	cada	edifício	

certificado;	

iii. os	 edifícios	 certificados	 deverão	 dispor	 de	 monitores	 ou	 de	 painéis	 no(s)	

elevador(es)	 ou	 no(s)	 hall(s)	 da(s)	 área(s)	 comum(ns),	 onde	 serão	

conectados	 com	o	SISTEMA	DE	INTEGRAÇÃO	DE	MÍDIA	DIGITAL	 (SIMD),	 controlado	

pelo	 NRE-POLI,	 que	 transmitirá	 matérias	 relacionadas	 ao	 desempenho	 do	

edifício	 em	 relação	 às	 práticas	 usuais	 do	 mercado	 de	 EEC,	 bem	 como,	

disponibilizar	 conteúdo	 e	 notícias	 relacionadas	 à	 sustentabilidade	 no	

ambiente	 do	 real	 estate.	 O	 objetivo	 do	 SIMD	 é	 impactar	 e	 conscientizar	 os	

																																																								
1	Os	dados	operacionais	podem	ser:	consumo	de	energia,	de	água,	 fluxo	de	pessoas	fixas	e	de	flutuantes,	
fluxo	de	veículos	fixos	e	de	visitantes,	dados	meteorológicos	etc.	
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usuários,	 os	 visitantes	 e	 os	 operadores	 da	 importância	 de	 se	 criar	 um	

ambiente	mais	participativo	e	sustentável	no	ciclo	operacional	do	edifício.	

iv. formar	 o	 GRUPO	TÉCNICO,	 composto	 por	 profissionais	 do	mercado	 de	 EECs	 e	

membros	 do	 NRE-POLI,	 cujo	 objetivo	 é	 promover	 a	 disseminação	 do	

conhecimento	do	desempenho	operacional	e	da	sustentabilidade	do	mercado	

de	EECs,	a	partir	dos	dados	da	PMO,	dos	BENCHMARKS	e	da	própria	experiência	

dos	 membros	 participantes	 do	 GRUPO	 TÉCNICO,	 assunto	 que	 é	 discutido	 no	

Capítulo	7.1.2,	

v. a	PMO,	os	BENCHMARKS,	SIMD	e	o	GRUPO	TÉCNICO	são	sistemas	complementares	

da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC,	 que	 possibilitarão	 aos	

empreendedores,	 construtores,	 projetistas,	 operadores	 e	 usuários	

perceberem	 com	maior	 acuidade	 o	 ambiente	 mais	 sustentável	 ao	 longo	 do	

ciclo	de	vida	do	empreendimento,	seja	na	concepção,	 implantação,	uso	e	até	

na	sua	readequação;	

 1.3 LIMITAÇÃO	DO	TEMA	

As	possíveis	limitações	dessa	tese	são:	

i. a	 CERTIFICAÇÃO	DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC	 é	 inadequada	 para	 classificar	 outra	

tipologia	 de	 empreendimento	 (hotel,	 shopping	 center,	 edifício	 residencial,	

edifício	escolar	etc.).	Isso	porque	o	referencial	da	sustentabilidade	do	edifício	

empregado	 nas	 análises	 está	 relacionado	 ao	 uso	 na	 sua	 operação,	 que	 não	

pode	 se	 confundir	 com	 aspectos	 próprios	 de	 outros	 tipos	 de	

empreendimento.	 No	 entanto,	 nada	 impede	 que	 este	 trabalho	 seja	 uma	

referência	 na	 construção	 de	 outros	 sistemas	 para	 classificação	 de	 outras	

tipologias	de	empreendimentos	no	Brasil;	

ii. a	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 foi	 construída	 com	 base	 em	 pesquisa	 bibliográfica,	

avaliação	e	validação	em	edifícios	já	em	operação,	sem	exceção,	entre	todos	os	

participantes	da	pesquisa,	 a	 fim	de	hierarquizar	os	ATRIBUTOS,	mas	pode	ser	

que	ela	não	abranja	todos	os	requisitos	estabelecidos	em	práticas	recorrentes,	

normas	e	leis	de	uma	determinada	localização;	
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iii. o	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 necessitará	 de	 atualizações	 quando	 ocorrerem	

mudanças	na	Baseline	do	desempenho	da	sustentabilidade	de	EEC,	sejam	elas	

voluntárias	ou	compulsórias;	

iv. no	 início	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC,	 alguns	 BENCHMARKS	 não	

estarão	disponíveis	como	referência	dos	Critérios	de	Desempenho,	 seja	pela	

inexistência	ou	insuficiência	de	dados	de	edifícios	certificados	pelo	NRE-POLI,	

requerendo	o	uso	de	informações	nacionais	e	internacionais	fora	do	ambiente	

do	núcleo.	

 1.4 OPORTUNIDADES	

Este	 trabalho	 poderá	 ser	 um	 referencial	 para	 a	 construção	 de	 novos	 sistemas	 para	

classificação	da	sustentabilidade	em	outras	tipologias	de	empreendimentos	no	Brasil.	

Com	 isso	 será	 possível	 criar	 outras	 Plataformas	 de	 Monitoramento	 Operacional,	

Benchmarks	do	desempenho	operacional,	Sistemas	de	Integração	de	Mídia	Digital	para	

outras	 tipologias	 de	 empreendimentos	 imobiliários	 ou	 de	 base	 imobiliária,	 o	 que	

auxiliará	empreendedores,	projetistas,	 construtores,	operadores	e	usuários,	 em	 todo	o	

ciclo	de	vida	do	empreendimento.	

 1.5 OBJETIVOS	

O	objetivo	dessa	tese	de	doutorado	é	a	construção	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-

EEC.	Para	isso,	foi	realizado	o	levantamento	do	estado	da	arte	deste	tema,	além	de	visitas	

e	pesquisas	para	identificar	o	desempenho	de	EEC	relevante	para	as	arbitragens	iniciais	

da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	foi	avaliada	por	profissionais	deste	segmento	de	mercado,	com	o	

objetivo	 de	 hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	mais	 importantes	 na	 decisão	 do	 usuário	 em	 se	

instalar	em	um	EEC	mais	sustentável.		

Além	 disso,	 foram	 elaborados	 procedimentos,	 regras,	 critérios,	 testes	 de	 validação,	

calibragem,	atualizações,	mecanismos	para	reciclagem	e	aprimoramento	do	SISTEMA	PARA	

CLASSIFICAÇÃO.	 Ao	 final	 desse	 processo,	 foram	 definidas	 as	 rotinas	 para	 emissão	 e	

validade	da	QUALIFICAÇÃO	e	do	CERTIFICADO.	
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A	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC	 será	 oferecida	 pelo	 NRE-POLI,	 assim	 como	

ocorre	com	o	Sistema	de	Certificação	da	Qualidade	de	Edifícios	de	Escritórios	no	Brasil.	

 1.6 METODOLOGIA	

A	metodologia	de	pesquisa	da	presente	tese	está	estruturada	em	três	etapas,	conforme	

apresentado	na	Figura	1	-	Metodologia	da	tese.	

	
Fonte:	Autor	
Figura	1	 	Metodologia	da	tese	

Conhecimento*Prévio* Condições*de*Contorno* Obje6vos*

***Etapa*(i)*

***Etapa*(ii)*

***Estado*da*Arte*
Mercado*de*Real*Estate*

Construção*civil*mais*sustentável**
Cer6ficações*da*sustentabilidade*de*EEC*existentes*

Metodologia*do*Sistema*de*Classificação*da*
Avaliação*da*Sustentabilidade*de*EEC*

Referenciais*da*sustentabilidade*de*EEC*

***Etapa*(iii)*
!!!Cer%ficação!da!Sustentabilidade!5!EEC!
!
!
!
!
!

Sistema*para*Classificação*

Procedimentos,*regras*e*ro6nas*para*as*
atualizações*do*Sistema*para*Classificação*e*

critérios*para*emissão*e*validade*da*
Qualificação*e*do*Cer6ficado*

Entrevistas*e*visitas*em*EEC*

Comitê!de!Classificação!

Classificação!dos!Edi9cios!

Matriz!de!Atributos!
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Na	 Etapa	 (i),	 foram	 estudados	 os	 elementos	 que	 permitiram	 agregar	 o	 conhecimento	

prévio,	 a	 apreensão	 e	 a	 uniformização	 dos	 termos	 e	 conceitos	 acerca	 do	 tema,	

contemplando	as	práticas	mais	sustentáveis	e	as	suas	limitações,	aplicadas	no	setor	da	

construção	 civil,	 mais	 especificamente	 no	 segmento	 de	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	

ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS.	 Partindo	 deste	 conhecimento	 prévio	 do	 tema	 foi	 possível	

identificar	as	condições	de	contorno	e	detalhar	com	maior	profundidade	os	objetivos	da	

pesquisa.	

Na	Etapa	(ii)	foi	levantado	o	estado	da	arte	do	mercado	de	real	estate,	da	construção	civil	

mais	sustentável	e	das	certificações	ambientais	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

Esses	 levantamentos	 foram	 feitos	 por	meio	 de	 dados	 coletados	 em	 artigos	 publicados	

em	 journals	 ou	 eventos	 científicos,	 monografias,	 dissertações	 e	 teses,	 bem	 como	 com	

formadores	de	 opinião	que	 atuam	no	 ambiente	das	discussões	da	 sustentabilidade	no	

setor	 da	 construção	 civil	 e	 dos	 profissionais	 ligados	 ao	 segmento	 de	 EDIFÍCIO	 DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

Nessa	 etapa,	 evidenciou-se	 a	 abrangência	 do	 tema	 em	 nível	mundial,	 o	 que	 	 impôs	 a	

necessidade	 de	 se	 trabalhar	 com	 publicações	 nacionais	 e	 estrangeiras.	 Entretanto,	 a	

bibliografia	estrangeira	apresenta	certas	 limitações	em	função	de	eventuais	diferenças	

regionais,	como	em	aspectos	legais	e	culturais,	na	concepção	de	impacto	ambiental	e	nas	

características	mercadológicas.	

É	 importante	 ressaltar	 que	 o	 Núcleo	 de	 Real	 Estate	 da	 Escola	 Politécnica	 da	

Universidade	de	São	Paulo	 (NRE-POLI),	disponibiliza	 trabalhos	acadêmicos	na	 linha	de	

pesquisa	 de	 empreendimentos	 imobiliários	 e	 de	 base	 imobiliária,	 na	 qual	 estuda	 o	

planejamento,	 os	 padrões	 de	 qualidade	 e	 os	 indicadores	 da	 qualidade	 dos	

empreendimentos,	segundo	os	vetores	mercadológico,	financeiro,	econômico	e	de	riscos.	

Deste	 modo,	 as	 fontes	 de	 dados	 utilizadas	 alinhadas	 com	 os	 preceitos	 gerais	 e	 as	

doutrinas	preconizadas	pelo	NRE-POLI,	com	uma	análise	criteriosa,	a	fim	de	obter	base	

bibliográfica	para	o	desenvolvimento	do	tema.	

Posteriormente	 ao	 levantamento	 do	 estado	 da	 arte,	 foram	 realizadas	 entrevistas	 com	

formadores	de	opinião	deste	 segmento	de	mercado	 imobiliário	 e	 visitas	 a	EDIFÍCIOS	de	
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ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 relevantes	 para	 as	 arbitragens	 iniciais	 e	 identificação	 dos	

Referenciais	da	Sustentabilidade	de	EEC.	

Na	Etapa	(iii),	o	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	foi	estruturado	de	forma	a	conter	a	MATRIZ	DE	

ATRIBUTOS,	a	CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS	e	o	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO.	

A	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 é	 composta	 pelos	 ATRIBUTOS	 e	 pelos	 CRITÉRIOS	 de	 APLICAÇÃO,	

AVALIAÇÃO,	 MONITORAMENTO	 e	 DESEMPENHO.	 Esta	 composição	 visa	 abranger	 as	

necessidades	dos	usuários,	 dos	 operadores,	 dos	 empreendedores	 e	 da	 comunidade	 ao	

longo	do	ciclo	de	vida	do	empreendimento.	

Foi	necessário	estudar	a	metodologia	mais	adequada	para	o	 julgamento	dos	ATRIBUTOS	

com	os	 formadores	de	opinião	atuantes	neste	nicho	de	mercado.	Em	situações	em	que	

não	 há	 disponibilidade	 de	 dados	 históricos	 ou	 técnicos	 adequados,	 destacam-se	 o	

Método	Delphi	e	o	Analytic	Hierarchy	Process	(AHP).	Com	o	resultado	desta	pesquisa,	foi	

possível	 hierarquizar	 e	 ponderar,	 segundo	 o	 grau	 de	 importância	 percebido	 pelos	

participantes,	os	ATRIBUTOS	mais	 importantes	na	decisão	do	usuário	em	se	 instalar	em	

um	EEC	com	práticas	mais	sustentáveis.	

Paralelamente,	foram	definidos	os	procedimentos,	regras	e	critérios	da	CLASSIFICAÇÃO	DOS	

EDIFÍCIOS	e	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	bem	como	os	critérios	para	emissão	e	validade	da	

QUALIFICAÇÃO	e	do	CERTIFICADO.	

Por	 fim,	 foi	 realizada	 a	 aferição	 e	 calibragem	 da	 CLASSIFICAÇÃO	 DOS	 EDIFÍCIOS,	 com	 a	

aplicação	 do	 sistema	 nos	 edifícios	 identificados	 no	 levantamento	 de	 campo	 como	 os	

mais	conceituados	com	práticas	sustentáveis.		

A	 CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC	 no	 Brasil	 será	 oferecida	 pelo	 NRE-POLI,	 assim	

como	já	é	feito	para	o	SISTEMA	DE	CERTIFICAÇÃO	DA	QUALIDADE	DE	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	NO	

BRASIL.	

 1.7 ORGANIZAÇÃO	DA	TESE	

O	 presente	 trabalho	 está	 organizado	 em	 5	 (cinco)	 principais	 temas,	 igualmente	

apresentados	do	Capítulo	3	ao	Capítulo	6,	a	saber:		

• 1O	TEMA	–	CAPÍTULO	3:	Mercado	de	Real	Estate;	
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• 2O	TEMA	–	CAPÍTULO	4:	Construção	Mais	Sustentável;	

• 3O	TEMA	–	CAPÍTULO	5:	Certificações	Ambientais	de	EEC;	

• 4O	TEMA	–	CAPÍTULO	6:	Referenciais	da	Sustentabilidade	de	EEC;	

• 5O	TEMA	–	CAPÍTULO	7:	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE	–	EEC.	

No	1o	Tema	–	Mercado	de	real	estate,	discutem-se	a	cultura	construtiva	e	a	evolução	do	

mercado	de	real	estate	ao	longo	das	últimas	décadas,	permitindo	compreender	o	estágio	

atual,	 as	 perspectivas	 futuras	 e	 as	 condições	 de	 contorno	 do	 setor	 à	 luz	 da	 realidade	

brasileira.	

	
Figura	2	 Tema:	Mercado	de	Real	Estate	

	

Para	 identificar	o	estágio	atual,	 as	perspectivas	 futuras	e	 as	 condições	de	 contorno	da	

construção	 mais	 sustentável	 no	 Brasil,	 é	 necessário	 compreender	 a	 interação	 e	 a	

dinâmica	do	mercado	de	real	estate	com	os	aspectos	ambientais,	sociais,	econômicos	e	

legais,	 além	 de	 verificar	 as	 principais	 iniciativas	 existentes	 para	 a	 adoção	 de	 práticas	

mais	sustentáveis,	assuntos	discutidos	no	2o	Tema	-	Construção	Mais	Sustentável.	

Processo	

1.	Cultura	Construtiva	
2.	Evolução	do	Setor	

Resultado	

Estágio	atual,	perspectivas	futuras	e	
condições	de	contorno`	

Mercado	de		
Real	Estate	
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Figura	3	 Tema:	Construção	Mais	Sustentável	

Com	a	identificação	do	estágio	atual,	as	perspectivas	futuras	e	as	condições	de	contorno	

do	setor	da	construção	civil	e	da	construção	mais	sustentável	brasileira,	pode-se	traçar	

um	 paralelo	 com	 as	 certificações	 ambientais	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	

existentes	no	Brasil	e	 identificar	as	 limitações	destas	certificações,	assuntos	discutidos	

no	3o	Tema	–	Certificações	Ambientais	de	EEC.	

	
Figura	4	 Tema:	Certificações	Ambientais	

Para	 o	 4o	 Tema	 –	 Referenciais	 da	 Sustentabilidade	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	

CORPORATIVOS,	 dadas	 as	 limitações	 das	 certificações	 ambientais	 de	 EEC	 existentes	 no	

Brasil,	 foi	 necessário	 identificar	 o	 real	 desempenho	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	

CORPORATIVOS,	a	fim	de	estabelecer	os	BENCHMARKS	do	desempenho	operacional	para	este	

nicho	de	mercado.	A	partir	disso,	pôde-se	construir	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	que	possibilita	

avaliar	o	desempenho	da	sustentabilidade	de	EEC.	

Processo	
1.	Mercado	de	Real	Estate	
2.	Aspectos	Ambientais,	Sociais,	
Econômicos	e	Legais	
3.	Iniciativas	
	

Resultado	

Estágio	atual,	perspectivas	futuras	e	
condições	de	contorno	

Processo	

1.	Construção	Mais	Sustentável	
2.	Certi�icações	ambientais	para	EEC	
existentes	no	Brasil	

Resultado	

Limitações	das	certi�icações	ambienais	
para	EEC	existentes	no	Brasil	

Construção	Mais	
Sustentável	

Certificações	
Ambientais	de	EEC	
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Figura	5	 Tema:	Referenciais	da	Sustentabilidade	de	EEC	

Por	 fim,	 no	 5o	 Tema	 –	 CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC,	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	 foi	

julgada	por	formadores	de	opinião	atuantes	no	segmento	de	EEC,	pelo	Método	AHP,	que	

resultou	 na	 hierarquização	 e	 ponderação,	 segundo	 o	 grau	 de	 importância	 percebido	

pelos	 participantes	 da	 pesquisa,	 dos	 ATRIBUTOS	 mais	 relevantes	 para	 a	 avaliação	 da	

sustentabilidade	de	EEC.	

Posteriormente,	 foram	 apresentados	 o	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 e	 os	 critérios	 da	

QUALIFICAÇÃO,	do	CERTIFICADO	e	das	atualizações	do	próprio	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO.	

Em	seguida,	foi	realizada	a	aferição	final	do	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO,	com	a	aplicação	

do	 sistema	nos	 edifícios	 conceituados	 com	práticas	mais	 sustentáveis	 identificados	no	

levantamento	de	campo.	

Ao	 final	 deste	 trabalho	 são	 apresentadas	 as	 conclusões,	 limitações	 e	 recomendações	

sobre	 a	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC,	 além	 de	 as	 possibilidades	 para	 futuros	

estudos.	

Processo	

1.	Limitações	das	certi�icações	
ambientais	
2.	Desempenho	dos	EEC	

Resultados	

Matriz	de	Atributos	
Indicadores	e	benchmarks	da	
sustentabilidade	de	EEC	

Referenciais	da	
Sustentabilidade	

de	EEC	
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Figura	6	 Tema:	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE	–	EEC	

	

	 	

Processo	

1.	Matriz	de	Atributos	

Resultados	

1.	Sistema	para	Classi�icação	
2.	Quali�icação	e	Certi�icado	
3.	Atualizações	do	Sistema	

CERTIFICAÇÃO	DA	
SUSTENTABILIDADE	–	

EEC	
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 2 DESENVOLVIMENTO	SUSTENTÁVEL	

O	rápido	crescimento	industrial,	comercial	e	de	serviços	trouxe	para	as	sociedades	mais	

evoluídas	 o	 desenvolvimento	 econômico	 e	 o	 crescimento	 populacional,	 esse	 último	

causado,	em	grande	parte,	pelo	êxodo	rural,	vinculado	às	oportunidades	de	emprego	e	

melhor	qualidade	de	vida.	

Segundo	o	 Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	em	1940,	a	população	

brasileira	 era	 de	 aproximadamente	 41	 milhões	 de	 habitantes,	 sendo	

predominantemente	 rural,	 em	 torno	 de	 28	 milhões	 de	 pessoas	 (69%	 da	 população)	

vivendo	no	campo	e	apenas	cerca	de	13	milhões	de	pessoas	(31%	da	população)	vivendo	

nos	centros	urbanos.	

Este	cenário	 inverteu-se	a	partir	do	 final	da	década	de	1960.	É	possível	constatar,	que	

entre	as	décadas	de	1940	e	2010,	a	população	cresceu	mais	360%,	passando	para	mais	

de	 190	milhões	 de	 habitantes,	 tornando-se	 predominantemente	 urbana,	 com	 cerca	 de	

160	milhões	de	pessoas	(84%	da	população)	vivendo	nas	cidades	e	cerca	de	30	milhões	

de	pessoas	(16%	da	população)	vivendo	no	campo.	

Esta	 dinâmica	 de	 desenvolvimento	 econômico	 e	 do	 crescimento	 da	 população	 urbana	

causou	 algumas	 transformações	 nos	 centros	 urbanos.	 Surgiram	 novas	 centralidades,	

com	centros	de	negócios	ligados	a	atividades	comerciais,	de	serviços	e	culturais,	e	com	

aglomeração	de	recursos	humanos	altamente	qualificados	e	capacitados.	

Para	 CARLOS	 (2001),	 a	 centralidade	 surge	 a	 partir	 de	 uma	 nova	 capacidade	 de	

concentração.	Ela	é	criada	de	modo	diferenciado	e	em	relação	a	momentos	distintos	da	

vida.	Ela	se	origina	em	função	das	necessidades	de	produção	de	lugares	dentro	da	lógica	

de	valor	de	troca.	
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Fonte:	IBGE	
Gráfico	1	-	 População	Brasileira:	urbana	e	rural	

Os	 centros	 de	 negócios	 concentram	 cada	 vez	mais	 empreendimentos	 que	 visam	a	 dar	

suporte	 às	 atividades	 comerciais	 e	 de	 serviços,	 como	 edifícios	 de	 escritórios	

corporativos,	centros	de	convenções,	hotéis,	shopping	centers	etc.	

No	entanto,	nem	sempre	o	desenvolvimento	urbano	trouxe	progresso	e	benefícios.	Em	

diversas	cidades,	que	não	estavam	estruturadas	para	o	ritmo	de	crescimento	acelerado	

da	população	como	vivenciado	nas	últimas	décadas,	a	qualidade	de	vida	da	população	

urbana	acabou	sendo	comprometida,	pois	as	cidades	viram	se	agravar	deficiências	em	

setores	 como	 saúde,	 educação,	 transporte,	 segurança	 e	 habitação.	 Além	 disso,	 os	

problemas	ambientais	verificados	nos	centros	urbanos,	como	as	poluições	do	ar,	do	solo,	

da	água	e	sonora,	causam	danos	à	fauna	e	à	flora,	bem	como	à	saúde	e	ao	bem-estar	da	

população.	

A	 falta	 de	 uma	 consciência	 mais	 apurada	 sobre	 os	 possíveis	 impactos	 negativos	 do	

desenvolvimento	 urbano	 gerou	 uma	 série	 de	 problemas	 sociais	 e,	 sobretudo,	

ambientais,	com	consumo	cada	vez	maior	dos	recursos	naturais.	

Com	 a	 crise	 do	 petróleo	 na	 década	 de	 1970,	 a	 sociedade	 constatou	 que	 os	 recursos	

naturais	eram	limitados	e	poderiam	se	tornar	cada	vez	mais	escassos	e	mais	caros.	Isso	
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difundiu	 a	 necessidade	 de	 procurar	 alternativas	 aos	 combustíveis	 fósseis	 e	 soluções	

mais	eficientes	para	o	uso	da	energia.	

No	Brasil,	por	exemplo,	foi	desenvolvido	pelo	Governo	Federal	o	Programa	Nacional	do	

Álcool	(PRÓ-ÁLCOOL)	para	substituir,	em	parte,	a	demanda	da	gasolina,	que	possui	matriz	

fóssil,	por	álcool,	produzido	a	partir	da	cana-de-açúcar,	que	é	uma	fonte	renovável.	

Nos	 últimos	 anos,	 verifica-se	 cada	 vez	 mais	 a	 preocupação	 de	 alguns	 setores	 da	

sociedade	 em	 	 buscar	 o	 desenvolvimento	 com	 práticas	 mais	 sustentáveis.	 Este	

comportamento	 é	 discutido	 mundialmente,	 inclusive	 no	 âmbito	 da	 Organização	 das	

Nações	Unidas	(ONU).	

As	primeiras	discussões	sobre	o	conceito	de	sustentabilidade	surgiram	na	Conferência	

Internacional	das	Nações	Unidas	sobre	o	Ambiente	Humano	(United	Nations	Conference	

on	the	Human	Environment),	realizada	em	1972,	em	Estocolmo.	Os	principais	resultados	

foram	 a	Declaração	 sobre	 o	Ambiente	Humano	 e	 a	 criação	 do	 PNUMA	 (Programa	das	

Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente).	

O	 conceito	 de	 sustentabilidade	 está	 relacionado	 ao	 equilíbrio	 dos	 aspectos	 sociais,	

ambientais	e	econômicos,	e	é	sintetizado	pela	expressão	Triple	Bottom	Line.	A	Comissão	

Mundial	sobre	Ambiente	e	Desenvolvimento	(The	World	Comission	on	Environment	and	

Development)	 publicou,	 em	 1987,	 o	 relatório	 intitulado	 “Nosso	 Futuro	 Comum”,	

conhecido	 como	 Relatório	Bruntland,	 BRUNTLAND	 (1987).	 Este	 relatório	 apresenta	 a	

definição	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 como	 o	 desenvolvimento	 que	 atende	 as	

necessidades	das	gerações	atuais	sem	comprometer	a	capacidade	de	as	gerações	futuras	

atenderem	as	suas	próprias	necessidades.	

Como	 bem	 disse	 CSILLAG	 (2007,	 p.	 2),	 a	 preocupação	 com	 o	 meio	 ambiente	 e	 a	

sustentabilidade	 não	 se	 trata	 de	 modismo.	 As	 sociedades	 ditas	 “mais	 evoluídas”	

utilizaram	 maciçamente	 os	 recursos	 naturais	 existentes,	 sem	 avaliar	 os	 possíveis	

impactos	 negativos,	 tudo	 em	 prol	 do	 desenvolvimento	 econômico	 e	 urbano.	 Este	

processo	trouxe	diversos	problemas	ambientais,	de	tipos	e	intensidades	diferentes,	que	

ameaçam	a	existência	do	ser	humano	na	Terra.	

Para	 o	 CBCS	 (2013,	 p.1),	 trabalhar	 a	 sustentabilidade	 no	 setor	 da	 construção	 civil	

significa	 também	 desenvolver	 produtos	 adequados	 aos	 usos	 a	 que	 serão	 submetidos,	



	 18	

que	proporcionem	ao	ser	humano	um	ambiente	saudável,	confortável,	seguro,	confiável	

e	durável	e	que,	portanto,	atendam	às	necessidades	e	anseios	da	sociedade	com	relação	

à	qualidade	de	vida.	Durante	sua	utilização,	os	produtos	devem	proporcionar	facilidade	

de	manutenção	e	economia	de	gastos.	A	vida	de	um	produto	deve	ser	prolongada	e,	no	

término	de	 sua	utilidade,	 a	possibilidade	de	 reúso	dos	materiais	 e	 componentes	e	 sua	

correta	destinação	devem	estar	previstos.	

Para	 ilustrar	 as	 oportunidades	 da	 economia	 verde,	 TAKAOKA	 et	 al	 (2013,	 pp.	 1	 -	 2)	

demonstram	 que,	 em	 2006,	 o	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 do	 ambiente	 urbano	 no	

mundo	 foi	 de	 56.169	 mboe	 (barris	 de	 petróleo	 equivalente).	 Em	 2013,	 a	 cotação	 do	

barril	 de	 petróleo	 era	 de	 US$	 100,	 deste	 modo	 o	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 do	

ambiente	urbano	no	mundo	representa	a	ordem	de	US$	5,6	trilhões.	Usando	a	energia	de	

modo	 mais	 eficiente	 por	 meio	 da	 adoção	 das	 tecnologias	 atualmente	 disponíveis	 no	

mercado,	estima-se	que	seja	possível	 reduzir	o	consumo	em	pelo	menos	30%,	ou	seja,	

em	torno	de	US$	1,6	trilhão2.	

Tendo	em	vista,	que	em	2006,	a	dívida	da	Grécia	era	superior	a	€$	224	bilhões3,	quase	

US$	300	bilhões4,	é	possível	afirmar	que	a	oportunidade	da	economia	verde,	apenas	com	

relação	ao	consumo	de	energia	elétrica,	representou	mais	de	5	dívidas	da	Grécia.	

Diante	desse	contexto,	novos	fundos	e	carteiras	de	investimentos	surgiram	para	aplicar	

em	 empresas	 que	 desenvolvem	 produtos,	 processos	 e	 sistemas	 mais	 eficientes	 e	

sustentáveis.	 Em	 detrimento	 da	 diversificação	 financeira	 em	 papéis	 de	 empresas	

alinhadas	 com	 esta	 filosofia,	 surgiram	novos	 indicadores	 de	 desempenho	 corporativo,	

como	por	exemplo:	

i. Dow	 Jones	 Sustainability	 Indices:	 criado	 em	1999	na	Bolsa	de	Nova	York,	 é	 a	

maior	referência	para	investidores	acompanharem	o	desempenho	das	ações	das	

																																																								
2	Em	novembro	de	2015,	a	 cotação	do	barril	de	petróleo	 foi	de	US$	45,	assim	o	consumo	de	energia	no	
ambiente	urbano	no	mundo	totaliza	o	montante	total	de	US$	2,5	trilhões,	com	um	potencial	de	economia	
de	US$	750	bilhões.	
3	Dados	do	Eurostat,	disponível	em:	
<https://www.google.com.br/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&ctype=l&met_y=gd_mio_eur&hl=
pt&dl=pt#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=gd_mio_eur&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=cou
ntry_group&idim=country:el&idim=country_group:non-
eu&ifdim=country_group&hl=pt&dl=pt&ind=false>	
	
4	em	 dezembro	 de	 2006,	 €$	 1	 era	 equivalente	 a	 US$	 1,3323,	 dados	 do	 portal	 brasil,	 disponível	 em:	
<https://www.portalbrasil.net/indices_euro_dolar.htm>	
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principais	empresas	do	mundo	em	termos	de	critérios	econômicos,	ambientais	e	

sociais.		

ii. Ethical	 Indices	 FTSE-Good:	 criado	 na	 Bolsa	 de	 Londres,	 possui	 o	 objetivo	 de	

medir	 o	 desempenho	 das	 empresas	 que	 atendem	 aos	 padrões	 de	

responsabilidade	corporativa	globalmente	reconhecidos.	

iii. Principles	 for	 Responsible	 Investment	 (PRI):	 criado	 em	 2003	 pela	 ONU,	 é	

formado	por	investidores	institucionais,	gestores	de	investimentos	e	provedores	

de	serviço.	Em	abril	de	2012,	os	participantes	do	PRI	administravam	mais	de	US$	

30	trilhões	em	ativos	de	investimentos	sustentáveis.	

No	Brasil,	existem	duas	 iniciativas	na	BM&F-Bovespa	(Bolsa	de	Valores,	Mercadorias	e	

Futuros	de	São	Paulo):	

i. Índice	 de	 Sustentabilidade	 Empresarial	 (ISE):	 iniciado	 em	 2005,	 foi	 criado	

para	 ser	 um	 referencial	 para	 os	 investimentos	 socialmente	 responsáveis,	 de	

forma	 a	 possibilitar	 a	 análise	 da	 performance	 das	 empresas	 listadas	 na	BM&F-

Bovespa	 sob	 o	 aspecto	 da	 sustentabilidade	 corporativa,	 baseada	 em	 eficiência	

econômica,	equilíbrio	ambiental,	justiça	social	e	governança	corporativa.	

ii. Índice	Carbono	Eficiente	 (ICO2):	criado	em	2010,	o	indicador	é	composto	por	

algumas	 companhias	participantes	do	 IBr-X-50	 (50	ações	 selecionadas	 entre	 as	

mais	 negociadas	 na	 BM&F-Bovespa5,	 que	 adotam	 práticas	 transparentes	 com	

relação	à	emissão	de	gases	de	efeito	estufa	(GEE).		

Diante	deste	novo	contexto	e	ordem	mundial,	o	setor	da	construção	civil	no	Brasil	vem	

se	mobilizando	e	refletindo	sobre	os	seus	produtos	e	processos,	pois	é	uma	das	cadeias	

mais	importantes	do	país,	que	representa	mais	de	8%	do	PIB	nacional	e	gera	6,1%	dos	

empregos6,	mas	é	um	dos	setores	que	mais	impactam	negativamente	o	meio	ambiente.		

JOHN	et	al	(2007,	p.	6)	citam	que	o	setor	de	construção	de	edificações	chega	a	consumir	

até	75%	dos	recursos	extraídos	da	natureza,	com	o	agravante	de	a	maior	parte	destes	

recursos	não	ser	renovável.	A	produção,	o	 transporte	e	o	uso	de	materiais	contribuem	

																																																								
5	O	 IBrX-50	 é	 um	 índice	 que	 mede	 o	 retorno	 total	 de	 uma	 carteira	 teórica	 composta	 por	 50	 ações	
selecionadas	entre	as	mais	negociadas	na	BM&FBOVESPA	em	termos	de	liquidez,	ponderadas	na	carteira	
pelo	valor	de	mercado	das	ações	disponíveis	à	negociação.	
	
6	Dados	compilados	do	IBGE	em	2009	pela	FGV	(2011,	p.	82)	
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para	a	poluição	global,	bem	como	as	emissões	de	gases	de	efeito	estufa	e	de	poluentes	do	

ambiente	externo	de	edificações.		

Segundo	SOUZA;	DEANA	 (2007,	p.	 7),	 a	 cadeia	produtiva	da	 construção	é	 responsável	

pelo	 consumo	 de	 14%	 a	 50%	 dos	 recursos	 naturais	 extraídos	 no	 planeta.	 No	 Japão,	

responde	 por	 50%	 dos	 materiais	 circulantes	 na	 economia,	 e	 nos	 EUA,	 relaciona-se	 a	

75%	dos	materiais.	

SINDUSCON-MG;	 SENAI-MG	 (2008)	 estimam	que	 a	 geração	de	 resíduos	da	 construção	

civil	situa-se	em	torno	de	450	kg/habitante/ano,	variando	naturalmente	de	acordo	com	

a	cidade	e	com	a	oscilação	da	economia.	

A	operação	de	edifícios	consome	cerca	de	40%	da	energia	elétrica	produzida	no	Brasil,	

segundo	estudo	realizado	pela	EPE	(2013).		

Diante	desse	cenário,	o	setor	da	construção	civil	passa	por	intensa	reflexão	e	mudança	

de	 paradigmas,	 no	 sentido	 de	 buscar	 o	 uso	 mais	 racional,	 eficiente	 e	 de	 maior	

desempenho	 de	 materiais	 e	 sistemas	 construtivos,	 visando	 reduzir	 os	 impactos	

negativos	 e	 potencializar	 os	 impactos	 positivos	 no	meio	 ambiente	 e	 na	 sociedade,	 de	

forma	equilibrada	com	a	expectativa	de	resultados	econômicos	deste	setor.		
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 3 O	MERCADO	DE	REAL	ESTATE	

 3.1 CULTURA	CONSTRUTIVA	

A	 busca	 pelo	 uso	mais	 racional,	 eficiente	 e	 de	melhor	 desempenho	 de	materiais	 e	 de	

sistemas	construtivos	deve	levar	em	conta	o	aspecto	cultural	de	cada	região,	pois	cada	

localidade	possui	características	culturais	únicas	e	distintas.	

A	maioria	das	construções	brasileiras	se	assemelha	muito	com	as	construções	europeias,	

especialmente	 devido	 à	 influência	 dos	 artesões	 portugueses	 e	 espanhóis	 que	 para	 cá	

vieram	como	imigrantes	e	disseminaram	seus	costumes,	hábitos	e	preferências.	

Embora	exista	similaridade	entre	essas	construções,	os	sistemas	construtivos	europeus	

evoluíram	 significativamente	 em	 relação	 às	 construções	 convencionais	 brasileiras,	 e	

hoje	 são	 dotados	 de	 maior	 sistematização	 e	 racionalização	 nos	 processos,	 além	 de	

operarem	com	mão	de	obra	mais	qualificada.	

SOUZA	 (2012,	 p.	 95)	 relata	 que	 a	 Europa	 equacionou	 a	 questão	 da	 qualidade	 da	

construção	 e	 dos	 materiais	 há	 um	 bom	 tempo,	 privilegiando	 as	 fases	 de	 projeto	 e	 o	

planejamento.	 Lá,	 a	 preocupação	 com	 o	 meio	 ambiente	 e	 também	 com	 os	 custos	 de	

operação,	manutenção	e	racionalização	do	consumo	de	energia	e	de	água	é	mais	antiga.	

Em	 toda	a	Europa,	principalmente	na	França,	 a	 legislação	e	 as	normas	de	 conforto	do	

usuário,	 especialmente	 as	 relacionadas	 ao	 ruído	 urbano	 e	 ao	 conforto	 acústico	 nas	

edificações	 são	 rigorosas,	 com	definição	de	 limites	de	níveis	de	 ruído	de	uma	unidade	

para	a	outra,	de	um	ambiente	para	outro.	

Nos	EUA,	as	características	das	construções	são	diversas	das	europeias	e	brasileiras.	Lá	

são	mais	aplicados	sistemas	construtivos	pré-fabricados,	como	por	exemplo:	steel	frame,	

wood	 frame,	 dry-wall	 etc.	 Estes	 sistemas	 construtivos,	 aliados	 à	 organização,	 ao	

planejamento,	 ao	 detalhamento	 dos	 projetos	 e	 à	mão	 de	 obra	 qualificada,	 contribuem	

para	maior	racionalização,	agilidade	e	velocidade	na	execução	das	obras.	

Nas	 capitais	 dos	Estados	brasileiros,	 constata-se	um	grande	número	de	 empresas	que	

adotam	sistemas	construtivos	mais	eficientes.	Mas	ainda	persiste	a	fragilidade	na	gestão	
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operacional	 das	 obras,	 com	 mão	 de	 obra	 desqualificada	 e	 falta	 de	 planejamento	

adequado	para	a	implantação	de	empreendimentos.	

Além	disso,	a	concentração	e	a	qualidade	dos	prestadores	de	serviços	especializados	na	

Região	 Metropolitana	 de	 São	 Paulo	 são	 dificilmente	 encontradas	 em	 outras	 regiões,	

como	por	exemplo,	nas	regiões	Norte	e	Nordeste	do	país.	Logo,	as	diferenças	na	cultura	

construtiva	não	se	 limitam	à	escala	de	continentes	ou	países,	elas	também	ocorrem	de	

forma	diversa	em	diferentes	regiões	de	um	país.	

 3.1.1 O	PATAMAR	DA	QUALIDADE	

O	mercado	de	real	estate	sofreu	transformações,	algumas	positivas,	outras	não,	ao	longo	

das	 últimas	 décadas,	 influenciando	 a	 cultura	 construtiva	 na	 qualidade,	 na	

sustentabilidade	e	na	busca	da	inovação	por	meio	das	empresas	que	atuam	no	setor.	

Antes	da	última	década,	devido	ao	descontrole	da	 inflação,	 vivenciado	nas	décadas	de	

1980	 e	 início	 de	 1990,	 o	 resultado	 de	 muitas	 empresas	 vinha	 de	 suas	 aplicações	 no	

mercado	financeiro,	razão	da	despreocupação	com	a	gestão	operacional,	que	gerou	baixa	

competitividade	e	baixa	qualidade	dos	produtos	e	serviços.	

Na	década	de	1990,	a	estabilização	da	economia,	o	controle	da	inflação,	a	globalização	e	

o	código	de	defesa	do	consumidor	geraram	um	ambiente	mais	competitivo	em	diversos	

mercados.	 Constatou-se	 um	 avanço	 na	 gestão	 administrativa	 e	 operacional	 nas	

empresas	 que	 atuavam	 no	 setor	 da	 construção	 civil,	 muitas	 das	 quais	 buscaram	 a	

certificação	ISO	9001	–	Gestão	da	Qualidade	–	para	padronizar	e	controlar	seus	produtos	

e	processos,	 tendo	em	vista	a	redução	de	custos	e,	 consequentemente,	obter	melhores	

resultados	nos	seus	empreendimentos.	

Segundo	 dados	 do	 International	 Organization	 of	 Standardization	 (ISO),	 até	 2009,	 o	

número	de	empresas	com	a	certificação	ISO	9001	–	Gestão	da	Qualidade	–	ultrapassava	

1.000.000	(um	milhão)	em	todo	o	mundo.		

Como	ressaltou	SOUZA	(2012,	p.	20),	a	competitividade,	que	não	era	importante,	passou	

a	ser	essencial	no	setor	da	construção	civil.	As	empresas	líderes	no	mercado	e	que	não	

incorporaram	 as	 novas	 práticas	 de	 gestão	 da	 qualidade	 de	 seus	 produtos	 e	 processos	

decaíram,	e	as	empresas	que	perceberam	os	novos	paradigmas	tornaram-se	emergentes.	
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Segundo	 citações	 correntes,	 sem	 sustentação,	 o	 setor	 da	 construção	 civil	 chegou	 a	

registrar	 perdas	 equivalentes	 a	 30%	 em	 desperdícios	 de	 materiais	 e	 retrabalhos,	

motivadas	 pela	 falta	 de	 planejamento	 adequado	 e	 pela	 baixa	 qualidade	 dos	 próprios	

materiais	e	serviços,	que	oneravam	os	custos	e	ampliavam	o	prazo	das	obras.	

Tais	 perdas	 –	 desperdícios	 e	 retrabalhos	 -	 aumentam	 o	 consumo	 de	materiais,	 o	 que	

consequentemente	 impacta	 na	 redução	 dos	 recursos	 naturais	 e	 no	 desempenho	 do	

negócio.	

Para	melhorar	este	cenário,	o	Governo	Federal	instituiu,	em	1998,	o	Programa	Brasileiro	

de	 Qualidade	 e	 Produtividade	 na	 Construção	 Habitacional,	 hoje	 com	 conceito	 mais	

amplo,	 conhecido	 como	Programa	Brasileiro	de	Qualidade	 e	Produtividade	no	Habitat	

(PBQP-H),	contribuindo	fundamentalmente	para	a	melhoria	da	qualidade	do	habitat	e	a	

modernização	produtiva	do	setor	da	construção	civil.	

O	referencial	da	qualidade	de	um	material	depende	exclusivamente	do	fim	a	que	ele	se	

destina.	 Logo,	 a	 especificação	 inadequada	do	material	mais	 resistente	 e/ou	de	melhor	

acabamento,	sem	a	devida	necessidade,	pode	também	ser	considerado	desperdício.	

O	CBCS	 (2013,	p.	 4)	 ressalta	que	não	existe	material	 bom	ou	material	 ruim,	mas,	 sim,	

material	 adequado	 ao	 fim	 a	 que	 se	 destina.	 Para	 essa	 análise,	 deve-se	 considerar	

formalidade,	 qualidade,	 durabilidade	 em	 uso,	 desempenho	 acústico,	 desempenho	

térmico,	 confiabilidade,	 facilidade	 de	 uso	 e	 de	 manutenção,	 entre	 outras	 exigências	

específicas	à	sua	aplicação.	E	sempre	atender	à	segurança,	às	necessidades	e	aos	anseios	

daqueles	que	irão	utilizar,	operar	e	manter	o	material.	

O	consumo	de	materiais	impacta	diretamente	na	redução	dos	recursos	naturais,	 logo	o	

desperdício	não	aparente,	em	função	de	inadequada	especificação	de	uso	de	materiais,	

impacta	negativamente	no	meio	ambiente.	

Pode-se	dizer	que	a	Gestão	da	Qualidade	foi	a	primeira	evolução	no	patamar	do	setor	da	

construção	 civil	 (Baseline–Qualidade).	 Muitas	 empresas	 que	 não	 acompanharam	 esta	

transformação	deixaram	de	ser	competitivas	ou	até	deixaram	de	existir.	
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 3.1.2 EUFORIA	NO	MERCADO	DE	REAL	ESTATE	

Em	2005,	 iniciou-se	o	 ciclo	de	 crescimento	exponencial	da	disponibilidade	e	oferta	de	

crédito	 imobiliário,	 com	 funding	 da	 poupança,	 não	 apenas	 para	 financiamento	 à	

produção,	como	também	para	a	aquisição	de	imóvel	novo	ou	usado.	

	

	
Fonte:	ABECIP,	AGUIAR	(2015)	
Gráfico	2	-	 Expansão	do	Crédito	Imobiliário	com	funding	da	poupança	

A	partir	de	2005,	 algumas	Empresas	de	Real	Estate	 (ERE)	que	atuam	no	segmento	de	

empreendimentos	 para	 venda	 elaboraram	 planos	 de	 negócios	 fundamentados	

exclusivamente	 no	 indicador	 Volume	 Geral	 de	 Vendas	 (VGV),	 e	 abriram	 o	 capital	 na	

BM&F-Bovespa,	 por	 meio	 de	 Oferta	 Pública	 de	 Ações	 –	 Initial	 Public	 Offering	 (IPO),	

captando	 mais	 de	 R$	 25,4	 bilhões	 no	 período	 compreendido	 entre	 2005	 e	 2007,	 em	

moeda	 de	 maio	 de	 2015,	 atualizada	 pelo	 Índice	 Nacional	 de	 Preços	 ao	 Consumidor	

Amplo	(IPCA).	

A	 busca	 por	 mais	 VGV	 pelas	 ERE	 foi	 motivada	 pela	 disponibilidade	 de	 recursos	

financeiros	 para	 aquisição	 de	 terrenos,	 pela	 possibilidade	 de	 alavancagem	 dos	 seus	

negócios,	utilizando	financiamento	à	produção,	e	pela	demanda	pela	aquisição	de	novas	

unidades.	
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A	 velocidade	 de	 vendas	 e	 a	 liquidez	 dos	 imóveis	 no	 mercado	 nacional	 eram	 altas	 e	

causavam	 euforia	 entre	 os	 compradores	 e	 as	 ERE.	 Foi	 muito	 comum	 ver	

empreendimentos	sendo	vendidos	no	momento	do	lançamento.	

Em	 2008,	 o	 Brasil	 obteve	 o	 investment	 grade	 por	 agências	 de	 classificação	 de	 risco,	

proporcionando	 maior	 evidência	 no	 cenário	 internacional,	 atraindo	 maior	 volume	 de	

investimentos	estrangeiros,	em	parte	derivados	para	o	mercado	de	real	estate.	

Em	 setembro	 de	 2008,	 foi	 desencadeada	 a	 crise	 financeira	 imposta	 pelos	 títulos	 com	

fundamento	em	créditos	sub-prime	nos	EUA,	a	partir	da	quebra	de	instituições	de	crédito	

que	concediam	empréstimos	hipotecários	de	alto	risco,	arrastando	outros	bancos	para	a	

situação	 de	 insolvência	 e	 repercutindo	 fortemente	 nas	 bolsas	 de	 valores	 de	 todo	 o	

mundo.	

As	ERE	listadas	na	Bovespa	foram	atingidas	fortemente	por	esta	crise.	Mas,	já	no	início	

de	2009,	as	atividades	econômicas	no	país	pareciam	estar	em	recuperação,	e	o	mercado	

de	real	estate	vislumbrou	uma	perspectiva	de	recuperação.	

Assim	 como	o	Brasil,	 outros	países	 em	desenvolvimento	 apresentaram	perspectiva	de	

recuperação	 econômica.	Os	 investidores	 internacionais	 passaram	a	 apreciar	 com	mais	

atenção	nações	em	desenvolvimento,	vislumbrando	um	novo	contexto	e	a	 importância	

destes	países	no	desenvolvimento	da	economia	mundial.	

Diante	deste	 cenário,	Brasil,	Rússia,	 Índia,	 China	 e,	mais	posteriormente,	África	do	Sul	

(BRICS)	 se	 uniram	 para	 discutir	 e	 alinhar	 estratégias	 políticas	 e	 econômicas	 para	

cooperação	mútua.		

O	Brasil	surge,	então,	como	uma	das	principais	vitrines	para	investimento	internacional.	

Recursos	financeiros	vultosos	em	infraestrutura	foram	internados	para	a	exploração	do	

pré-sal,	 e	 os	 eventos	 da	 Copa	 do	Mundo	de	 2014	 e	 das	Olimpíadas	 de	 2016	 serviram	

para	colocar	a	economia	brasileira	na	rota	de	análise	de	investidores	estrangeiros.	

Neste	ambiente	de	sucesso	de	vendas,	as	ERE	elaboraram	planos	de	negócios	em	que	se	

evidenciavam	uma	corrida	pela	expansão	geográfica	e	a	diversificação	nos	segmentos	de	

mercado,	voltado	tanto	para	segmentos	de	alta	renda,	como	para	os	de	mais	baixa	renda,	

aí	motivados	pelo	programa	Minha	Casa	Minha	Vida.	
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Todavia,	 o	 resultado	 da	 implementação	 dessas	 estratégias	 se	 demonstrou	 frágil,	 pois	

faltou	compreender	melhor	a	cultura	construtiva	local,	assim	como	implantar	Sistemas	

de	Gerenciamento	 dos	 Empreendimentos	 (SGE),	 suportados	 por	 um	 eficaz	 Sistema	de	

Gestão	 Administrativa	 (SGA),	 com	 ênfase	 no	 controle	 adequado	 nas	 finanças	

corporativas.		

A	 fragilidade	 do	 SGE	 das	 ERE	 era	 perceptível,	 fosse	 pela	 falta	 de	 planejamento	 e	

detalhamento	dos	projetos,	fosse	pela	baixa	produtividade,	qualidade	e	competitividade	

das	 empresas.	 Assim,	 muitas	 vezes,	 as	 incertezas	 do	 custo	 da	 obra	 pelas	 ERE	 eram	

indexadas	e	embarcadas	na	formação	do	preço	dos	produtos,	elevando	o	preço	de	oferta	

dos	imóveis.	

Com	 isso,	 ainda	 faltou	 mão	 de	 obra	 qualificada	 para	 o	 desenvolvimento	 dos	

empreendimentos,	resultando	na	elevação	dos	custos	de	mão	de	obra	e	na	promoção	de	

pessoas	 desqualificadas	 no	mercado	 de	 trabalho,	 baixando	 a	 qualidade	 dos	 produtos,	

serviços	e	processos.		

Além	disso,	os	preços	de	aquisição	dos	terrenos	e	dos	materiais	de	construção	civil	para	

a	produção	das	obras	também	se	elevaram	por	efeito	especulativo.		

Essas	elevações	de	preços	podem	ser	constatadas	pelo	descolamento	do	Índice	Nacional	

de	Custo	da	Construção	do	Mercado	–	Disponibilidade	Interna	(INCC-DI)	em	relação	ao	

IPCA,	 justamente	 a	 partir	 de	 2003,	 ano	 em	que	 se	 constata	 uma	 inflexão	na	 oferta	 de	

crédito	imobiliário.	O	descolamento	entre	abril/2003	e	abril/2015	foi	de	mais	que	70%.	

ROCHA	LIMA	JR	(2012,	p.2)	expõe	toda	a	fragilidade	do	desempenho	das	ações	das	ERE,	

que	 foram	 precificadas	 sob	 a	 imposição	 de	 parâmetros	 operacionais	 totalmente	

equivocados	à	época	dos	IPOs.	O	valor	das	ações,	após	um	primeiro	ciclo	especulativo,	se	

posicionou	 em	 um	 patamar	 inferior	 e,	 desse	 patamar,	 o	 setor	 vem	 acompanhando	 a	

tendência	 do	 Ibovespa	 desde	 então.	 Algumas	 companhias	 não	 tiveram	 nem	mesmo	 a	

capacidade	de	que	o	mercado,	passada	a	euforia	de	partida,	levantasse	os	preços	acima	

do	valor	arbitrado	nos	IPOs,	desvalorizando-se	recorrentemente.	
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Fonte:	IBGE	e	FGV	
Gráfico	3	-	 Descolamento	do	INCC-DI	em	relação	ao	IPCA	

Salienta	ainda,	ROCHA	LIMA	JR	(2012,	p.	10)	que	o	sistema	de	apropriação,	no	conceito	

de	usar	a	curva	de	custos	de	produção,	mostrou	no	passado	(até	2010,	para	a	maioria	

das	 empresas)	 resultados	 muito	 acima	 do	 que	 os	 empreendimentos	 estavam	

produzindo,	 de	modo	que	 a	 compensação	dos	 lucros	 exagerados	 aparece	na	 forma	de	

prejuízo	adiante.	Quando	se	chegou	ao	término	dos	empreendimentos	(grande	ciclo	em	

2006/2007	 se	 encerrando	 em	2011),	 ou	 por	 força	 de	 pressão	 de	 auditores,	 custos	 de	

empreendimentos	se	fecharam	acima	do	que	vinha	servindo	de	apuração	de	resultados	

ou	orçamentos	para	completar	obras	foram	revistos,	provocando	as	compensações	com	

os	excessos	presentes	em	balanços	anteriores,	que	resultaram	no	registro	de	prejuízos.	

Neste	 cenário,	não	 resta	dúvida	de	que	algumas	empresas	 ficaram	abaixo	da	Baseline-

Qualidade,	causando	não	apenas	a	perda	da	qualidade	e	produtividade,	mas	também	a	

redução	das	margens	de	lucro,	que	gerou	perdas	para	algumas	incorporadoras.	

Mas,	 se	 houve	 descolamento	 dos	 preços,	 com	 quem	 ficou	 a	 valorização	 dos	 imóveis?	

Certamente,	 com	 quem	 adquiriu/investiu	 em	 imóveis	 a	 partir	 daquele	momento.	 Isso	

pode	 ser	 ilustrado	 a	 partir	 da	 evolução	 do	 Índice	 de	 Fundos	 de	 Investimentos	
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Imobiliários	 da	 BM&F-BOVESPA	 (IFIX)7,	 que	 acumula	 valorização	 de	 mais	 de	 40%		

desde	 dezembro	 de	 2010,	 quando	 o	 índice	 foi	 criado	 e	 da	 depreciação	 do	 Índice	

BM&FBOVESPA	 Imobiliário	 (IMOB)8,	 que	 acumula	 perdas	 em	 torno	 de	 60%,	 desde	

dezembro	de	2010.	

	

	
Fonte:	BM&FBOVESPA	
Gráfico	4	-	 Evolução	do	IFIX,	IMOB	e	IBOVESPA	

As	 ERE	 devem	 rever	 suas	 estratégias	 de	 negócios	 baseadas	 em	 outros	 fundamentos	

econômicos	 e	 operacionais,	 além	 de	 voltar	 a	 dar	 importância	 à	 localização	 dos	

empreendimentos,	cultura	construtiva,	qualidade,	sustentabilidade	e	eficiência.	Exige-se	

foco	na	análise	da	qualidade	do	investimento	do	produto	a	ser	desenvolvido,	sem	deixar	

as	preocupações	com	inovação	para	ganho	de	competitividade.	

Este	 período	 vivenciado	 pelas	 ERE	 poderia	 ter	 sido	 de	 grande	 aprendizado,	 inclusive	

para	elevar	o	patamar	do	mercado.	Mas,	o	que	se	constata	é	que	as	empresas	buscaram	
																																																								
7	O	IFIX	tem	por	objetivo	medir	a	performance	de	uma	carteira	composta	por	cotas	de	fundos	imobiliários	
que	 são	 listados	 para	 negociação	 nos	 ambientes	 administrados	 pela	 BM&FBOVESPA.	 Essas	 cotas	 são	
selecionadas	por	sua	liquidez	e	ponderadas	nas	carteiras	por	seu	valor	de	mercado	total	(número	total	de	
cotas	emitidas	multiplicado	por	sua	última	cotação	em	mercado).	
8 	O	 IMOB	 tem	 por	 objetivo	 oferecer	 uma	 visão	 segmentada	 do	 mercado	 acionário,	 medindo	 o	
comportamento	 das	 ações	 das	 empresas	 representativas	 dos	 setores	 da	 atividade	 imobiliária	
compreendidos	 por	 construção	 civil,	 intermediação	 imobiliária	 e	 exploração	 de	 imóveis.	 As	 ações	
componentes	são	selecionadas	por	sua	liquidez,	e	são	ponderadas	nas	carteiras	pelo	valor	de	mercado	das	
ações	disponíveis	à	negociação.	
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estratégias	equivocadas	de	diversificação	sem,	muitas	vezes,	analisar	adequadamente	os	

fundamentos	 econômicos	 e	 operacionais,	 tanto	 dos	 empreendimentos	 como	 de	 seus	

sistemas	de	decisão	e	gestão,	no	SGE	ou	no	SGA.	

 3.1.3 PATAMAR	DA	SUSTENTABILIDADE	

Mas	 nem	 tudo	 foi	 avassalador	 neste	 período.	 O	 setor	 da	 construção,	 que	 por	 muito	

tempo	conviveu	com	a	 informalidade,	 começou	a	verificar	mudanças	positivas	na	área	

social,	com	a	maior	oferta	de	empregos	no	regime	da	Consolidação	das	Leis	de	Trabalho	

(CLT),	devido	à	estabilização	e	ao	crescimento	da	economia,	ao	fortalecimento	do	setor	

com	 a	 expansão	 de	 crédito	 e	 à	 maior	 disponibilidade	 de	 recursos	 para	 o	 mercado	

imobiliário	e	de	infraestrutura.	

Além	 disso,	 as	 ERE	 listadas	 na	 BM&F-Bovespa	 se	 aprofundaram	 em	 práticas	 de	

transparência	 e	 de	 governança	 corporativa	 que	 contribuíram	 para	 a	 redução	 da	

sonegação	fiscal.	

Pesquisa	realizada	pela	FVG	apud	NAKAMURA	(2012,	p.	29)	demonstra	que,	em	2009,	as	

construtoras	formalmente	constituídas	representaram	65%	do	PIB	setorial,	sendo	35%	

é	decorrente	da	autoconstrução.	

A	 redução	 da	 informalidade	 e	 da	 sonegação	 fiscal	 promove	 a	 arrecadação	 de	 tributos	

para	aplicação	em	áreas	e	setores	essenciais	para	a	sociedade,	como	saúde,	educação	e	

mobilidade.	

Ainda	 nos	 anos	 2000,	 consolidou-se	 a	 implantação	 de	 empreendimentos	 que	 foram	

desenvolvidos	tendo	em	vista	a	promoção	dos	recursos	naturais	existentes	no	terreno,	

bem	 como	 a	 redução	 dos	 impactos	 ambientais	 causados	 durante	 a	 implantação	 e	

operação	 do	 empreendimento.	 Isso	 se	 deu	 em	 função	 da	 demanda	 cada	 vez	maior	 da	

sociedade	e	das	empresas	que	se	preocupam	com	os	impactos	negativos	que	o	setor	da	

construção	civil	pode	causar	no	meio	ambiente.	

Por	outro	lado,	verifica-se	que	a	falta	de	planejamento	e	de	investimentos	em	geração	de	

energia	no	Brasil	 causou	a	 crise	de	 fornecimento	 e	distribuição	de	 energia	 elétrica	de	

2001	e	2002,	bem	como	o	risco	atual	de	mais	um	colapso.		
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A	mesma	situação	de	falta	de	planejamento	e	investimentos	ocorre	no	abastecimento	e	

distribuição	 de	 água	 potável	 nas	 Regiões	 Metropolitanas	 de	 São	 Paulo	 e	 do	 Rio	 de	

Janeiro,	 que	 vivenciam	 o	 esgotamento	 de	 suas	 reservas	 operacionais,	 apelando	 para	

medidas	 emergenciais	 paliativas	 para	 utilização	 do	 “volume	morto”	 das	 suas	 reservas	

hídricas.	

Diante	 desse	 quadro,	 parte	 da	 população	 busca	 o	 uso	 mais	 eficiente	 e	 racional	 do	

consumo	 de	 energia	 elétrica	 e	 de	 água	 potável,	 o	 que	 aumenta	 a	 procura	 por	

empreendimentos	que	adotem	soluções	e	práticas	mais	sustentáveis	nesses	aspectos.	

As	 ERE	 perceberam	 esta	 demanda	 e	 começaram	 a	 buscar	 certificações	 para	 atestar	 a	

sustentabilidade	dos	empreendimentos,	 indo	ao	encontro	das	exigências	da	sociedade.	

As	 principais	 certificações	 ambientais	 existentes	 no	 Brasil	 são	 o	 Leed	 e	 o	 Aqua,	 mas	

outras	 certificações	 ambientais	 também	 estão	 presentes	 no	 país,	 ainda	 que	 de	 forma	

incipiente,	como	o	Breeam	e	o	Deutsche	Gesellschaft	fur	Nachhaltiges	Bauen	(DGNB).	

Além	das	certificações	ambientais,	existe	a	certificação	de	Sistema	de	Gestão	Ambiental	

ISO	14001.	Segundo	dados	da	ISO,	até	2009,	o	número	de	empresas	com	a	certificação	

ISO	14001	–	Sistema	de	Gestão	Ambiental	–	ultrapassava	200	mil	em	todo	o	mundo.		

Existem	 iniciativas	 nacionais,	 ainda	 de	 forma	 voluntária,	 indutoras	 da	 avaliação	 da	

sustentabilidade	em	empreendimento	no	país:	[i]	Etiqueta	Nacional	de	Conservação	de	

Energia	(ENCE)	e	do	Programa	Nacional	de	Eficiência	Energética	em	Edificações	(Procel	

Edifica	/	Procel	Edificações);	[ii]	Selo	Azul,	da	Caixa	Econômica	Federal;	[iii]	Comitê	de	

Avaliação	de	Sustentabilidade	do	CBCS.	

Esta	 preocupação	 com	 os	 aspectos	 ambientais,	 sociais	 e	 econômicos	 é	 a	 segunda	

mudança	de	patamar	no	mercado	de	real	estate,	Baseline-Sustentabilidade.	Certamente,	

assim	 como	 ocorreu	 com	 a	Baseline–Qualidade,	muitas	 empresas	 que	 não	 aderirem	 a	

esta	nova	fase,	deixarão	de	ser	apreciadas	pela	sociedade	e/ou	passarão	a	ter	produtos	

inadequados	 e	 com	 baixa	 competitividade,	 colocando	 em	 risco	 sua	 própria	

sobrevivência.	

O	 caminho	percorrido	pelas	 empresas	 que	 atuam	no	mercado	de	 real	estate,	ao	 longo	

das	 últimas	 décadas,	 foi	 de	 certa	 forma	 desorientado:	 ocorreram	 muitas	 crises	 e	

surgiram	dificuldades,	mas	também	se	exaltaram	oportunidades.		
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Ao	longo	das	últimas	décadas,	foi	perceptível	que	as	empresas	evoluíram	nas	Baselines	

Qualidade	e	Sustentabilidade,	mas	elas	devem	estar	limitadas	nisso,	precisam	estar	mais	

conscientes	da	importância	do	processo	do	projeto,	planejamento	e	desempenho,	seja	no	

ambiente	do	SGE	como	também	no	SGA.	

Sob	 este	 enfoque,	 são	 discutidas	 abaixo:	 [i]	 Análise	 do	 Ciclo	 de	 Vida;	 [ii]	 Building	

Information	Modeling	(BIM),	[iii]	Desempenho	dos	Empreendimentos.	

 3.2 ANÁLISE	DO	CICLO	DE	VIDA	

A	metodologia	de	Análise	do	Ciclo	de	Vida	(ACV)	é	a	maneira	mais	objetiva	para	avaliar	

os	 impactos	 ambientais	 dos	 materiais	 e	 sistemas	 construtivos.	 Ela	 é	 baseada	 na	

quantificação	de	todos	os	fluxos	de	matéria	e	de	energia	estabelecidos	por	cada	produto	

ao	longo	do	seu	ciclo	de	vida,	ou	seja,	da	sua	origem	ao	seu	fim.	

A	perspectiva	futura	é	de	que	todos	os	fabricantes,	prestadores	de	serviço,	construtoras	

e	 incorporadoras	 forneçam	as	 informações	 necessárias	 para	 que	 se	 possam	mensurar	

efetivamente	 os	 impactos	 ambientais	 causados	 no	 desenvolvimento	 de	 obras	 de	

construção	civil.	

A	 utilização	 da	 ACV	 parece	 ser	 evidente,	 pois	 trata	 de	 todas	 as	 etapas	 ligadas	 a	 um	

produto,	desde	a	extração	de	suas	matérias-primas	até	sua	disposição	final.	No	entanto,	

conforme	 disse	 SILVA	 (2003,	 p.	 193),	 não	 há	 dados	 nacionais	 sobre	 a	 ACV	 e	 é	

inconsistente	avaliar	impactos	de	materiais	brasileiros	com	base	em	dados	estrangeiros.	

Por	esta	razão,	deve-se	compreender	o	ciclo	de	vida	do	edifício	de	forma	sistêmica.		

No	Brasil,	a	metodologia	ACV	ainda	é	incipiente	e	pouco	difundida.	No	entanto,	verifica-

se	 cada	 vez	 mais	 o	 interesse	 e	 a	 publicação	 de	 inventários	 de	 CO2	 por	 parte	 de	

construtoras	 e	 incorporadoras,	 tais	 como:	 Camargo	 Correa	 Desenvolvimento	

Imobiliário,	 Cyrela,	 Even,	 Odebrecht	 Realizações,	 Racional	 Engenharia,	 Rossi,	 Stan	 e	

Tecnisa.	

Ainda	que	seja	limitada	ao	ciclo	de	implantação,	e	com	o	intuito	de	suplementar	a	norma	

ABNT	NBR	 ISO	14067:2007,	 a	 iniciativa	 realizada	 pelo	 SINDUSCON-SP	 (2013)	 propõe	

um	guia	metodológico	para	Inventários	de	Emissões	de	Gases	de	Efeito	Estufa	(GEE)	na	

construção	 civil	 –	 setor	 edificações	 –	 para	 que	 as	 construtoras	 e	 incorporadoras	
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elaborem	inventários	por	meio	de	um	modelo	padrão.	Isso	permite	a	comparação	entre	

os	inventários	e	proporciona	troca	de	experiências	e	ações	para	redução	de	GEE.	

Além	 disso,	 destaca-se	 a	 publicação	 de	 balanços	 de	 CO2	 por	 parte	 das	 principais	

cimenteiras	brasileiras.	Cabe	ressaltar	que	a	 indústria	de	cimento	no	Brasil	é	uma	das	

que	 apresenta	 menores	 emissões	 de	 CO2	 no	 mundo	 e,	 por	 esta	 razão,	 torna-se	

estratégica	para	as	empresas	que	trabalham	no	setor	da	construção	civil	pelo	potencial	

de	mitigação	do	impacto	por	meio	da	aplicação	mais	eficiente	do	cimento.	

Neste	contexto,	uma	das	 iniciativas	mais	 importantes	realizadas	no	Brasil	é	o	 trabalho	

coordenado	 pelo	 CBCS	 no	 Projeto	 ACV	 Modular	 de	 Blocos	 de	 Concreto,	 que	 busca	

explorar	o	potencial	de	mitigação	por	meio	de	aplicação	mais	eficiente	do	cimento,	tendo	

em	vista	o	controle	do	processo	como	ferramenta	de	comunicação	com	consumidores	e	

por	associações	setoriais.	

Vislumbra-se	 no	 futuro	 que	 as	 informações	 da	 Análise	 do	 Ciclo	 de	 Vida	 estejam	

disponíveis	 na	 Building	 Information	 Modeling	 (BIM),	 de	 tal	 forma	 que	 possibilite	

mensurar	 quantitativamente	 e	 qualitativamente	 os	 impactos	 ambientais,	 sociais	 e	

econômicos	de	um	determinado	produto	ou	empreendimento	ao	longo	de	sua	vida	útil.	

 3.2.1 ANÁLISE	DO	CUSTO	DO	CICLO	DE	VIDA	

Avaliar	 o	 desempenho	 econômico	 é	 aparentemente	 mais	 simples	 do	 que	 avaliar	 o	

desempenho	ambiental,	devido	à	sua	complexidade	e	à	quantidade	de	variáveis	a	serem	

arbitradas,	sobre	as	quais	muitas	vezes,	como	ocorre	regularmente	no	Brasil,	inexistem	

ou,	simplesmente,	faltam	indicadores	que	sustentem	estas	arbitragens.	

A	 metodologia	 mais	 utilizada	 para	 avaliar	 o	 desempenho	 econômico	 do	

empreendimento	é	a	Análise	do	Custo	do	Ciclo	de	Vida	(ACCV)	–	Life	Cost	Cycle	Analysis	

(LCCA),	que	é	compreendida	pela	análise	dos	gastos	que	incorrem	desde	a	concepção,		os	

projetos,	 as	 obras,	 a	 manutenção,	 até	 os	 upgrades	 previstos	 para	 manter	 a	 Baseline	

Qualidade	esperada	durante	a	vida	útil	do	empreendimento.	

A	 ACCV	 permite	 avaliar	 o	 desempenho	 econômico	 das	 possíveis	 alternativas	

construtivas	e	operacionais	no	desenvolvimento	de	empreendimentos.	
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Para	 HELGESON;	 LIPPIATT	 (2009,	 p.	 392),	 a	 integração	 da	 ACCV	 e	 da	 ACV	 permite	

avaliar	 de	 modo	 eficiente	 o	 desempenho	 ambiental	 e	 econômico	 das	 possíveis	

alternativas	de	projeto	para	desenvolvimento	de	um	empreendimento.	

LIPPIATTI	 (1999,	 p.	 453-454)	 argumenta	 que	 o	 resultado	 da	 análise	 integrada	 da	

performance	 ambiental	 e	 econômica,	 por	meio	 da	ACV	 e	 da	ACCV,	 deve	 ser	 simples	 e	

interpretado	 em	 escala	 linear,	 sendo	 em	 três	 vetores	 de	 análise:	 [i]	 ambiental;	 [ii]	

econômica;	[iii]	global.		Isso	permite	mensurar	com	maior	acuidade	os	resultados	e	suas	

possíveis	distorções,	que	muitas	vezes	podem	levar	a	conclusões	precipitadas,	devido	ao	

conhecimento	popular	pré-existente	de	um	determinado	produto/modelo.	

 3.3 BUILDING	INFORMATION	MODELING	(BIM)	

No	Brasil,	a	BIM	é	conhecida	como	MODELAGEM	DA	INFORMAÇÃO	DA	CONSTRUÇÃO,	sendo	uma	

tecnologia	 que	 vem	 se	 desenvolvendo	 significativamente	 no	 setor	 da	 construção	 civil	

por	proporcionar	uma	modelagem	mais	precisa,	 seja	com	 informações	geométricas	ou	

de	 dados	 relevantes	 para	 suportar	 as	 necessidades	 ao	 longo	 do	 ciclo	 de	 vida	 do	

empreendimento,	desde	sua	concepção,	projeto,	implantação,	operação	e	reciclagem.	

Segundo	 EASTMAN	 et	 al	 (2008,	 p.	 1),	 quando	 implantada	 apropriadamente,	 a	 BIM	

facilita	a	maior	integração	dos	processos	de	projeto	e	de	implantação,	que	resultam	em	

maior	qualidade	dos	empreendimentos,	menor	custo	e	redução	dos	prazos	de	projeto.	

As	 vantagens	 e	 os	 benefícios	 na	 implantação	 da	 BIM,	 para	 os	 profissionais	 e	 para	 as	

empresas	 que	 atuam	 no	 setor	 da	 construção	 civil,	 são	 discutidos	 por	 vários	 autores,	

como	EASTMAN	et	al	(2008),	ELVIN	(2007),	KYMMELL	(2008)	e	JERNIGAN	(2008).	

A	BIM	desperta	o	interesse	de	profissionais	e	empresas	de	diversos	nichos	de	mercado	

do	 setor	 da	 construção	 civil,	 inclusive	 para	modelar	 e	 desenvolver	 empreendimentos	

mais	 sustentáveis,	 conceituados	 para	 reduzir	 o	 consumo	 dos	 recursos	 naturais,	

promover	 uma	 melhor	 qualidade	 de	 vida	 aos	 usuários	 e	 maior	 integração	 com	 a	

comunidade	do	seu	entorno.	

KRYGIEL;	 NIES	 (2008)	 apresentam	 projetos	 mais	 sustentáveis	 que	 utilizaram	 a	

tecnologia	BIM	para	a	sua	modelagem	e	construção.	
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Além	da	aplicabilidade	da	tecnologia	BIM	para	o	desenvolvimento	de	empreendimentos	

imobiliários	 ou	 de	 base	 imobiliária,	 a	 BIM	 pode	 ser	 utilizada	 para	 a	 modelagem	 da	

informação	 dos	 projetos,	 do	 planejamento,	 das	 construções	 e	 do	 gerenciamento	 das	

cidades	ao	longo	de	todo	o	seu	ciclo	de	vida.	Constata-se	que	esta	aplicação	é	cada	vez	

maior,	conforme	verificado	em	BERSANI	(2011),	PHILBRICK;	SIMIONE	(2011),	SANTOS	

et	al	(2003),	DELVECCHIO;	WEST;	PRETTYMAN	(2011),	SAMMARCO	(2010).	

A	tecnologia	BIM	para	a	infraestrutura	proporciona	recursos	visuais	em	3D	que	facilitam	

a	 leitura	 e	 a	 interpretação	 de	 projetos	 urbanísticos,	 otimizando	 a	 adoção	 de	 políticas	

públicas.	As	vantagens	para	os	principais	elementos	desta	cadeia	são:	

i. para	os	planejadores,	a	BIM	para	infraestrutura	permite	a	análise	e	a	otimização	

dos	 projetos	 ao	 longo	 de	 todo	 seu	 ciclo	 de	 vida,	 sem	 que	 os	 mesmos	 estejam	

prontos,	 pois,	 com	 a	 modelagem	 de	 informações	 de	 múltiplas	 fontes 9 	e	 a	

colaboração	 de	 diversos	 especialistas,	 pode-se	 aumentar	 a	 qualidade	 dos	

projetos,	bem	como	reduzir	os	custos	e	os	riscos	envolvidos.	

ii. Para	 os	 projetistas	 e	 construtores,	 a	 BIM	 para	 infraestrutura	 permite	 a	

compatibilização	dos	projetos	de	forma	precisa,	reduzindo	erros	e	retrabalhos	de	

serviços	 e	 potencializando	 a	 qualidade	 das	 instalações	 e	 dos	 sistemas	

construtivos.	

iii. Para	os	usuários,	os	moradores	e	a	comunidade,	um	projeto	com	mais	qualidade,	

mais	 conforto,	 maior	 segurança	 e	 com	 maior	 controle	 do	 uso	 dos	 recursos	

financeiros	públicos	proporciona	maior	satisfação	e	transparência.	

No	 Brasil,	 a	 tecnologia	 BIM	 parece	 que	 vem	 se	 consolidando	 cada	 vez	mais.	 Enquete	

realizada	pela	EDITORA	PINI	(2013)	demonstra	que	mais	de	90%	dos	588	participantes	

pretendem	utilizar	a	tecnologia	em	até	cinco	anos.	

A	 exigência	 do	 uso	 da	 BIM	 pelo	 mercado	 da	 construção	 civil	 ainda	 é	 baixa,	

despreocupando	 os	 profissionais	 que	 atuam	 no	 setor	 quanto	 à	 adoção	 imediata	 da	

tecnologia.	 No	 entanto,	 já	 existe	 a	 percepção	 de	melhoria	 da	 qualidade	 e	 aumento	 da	

produtividade	dos	profissionais	e/ou	empresas	que	a	utilizam.		

																																																								
9	As	 principais	 fontes	 de	 dados	 podem	 ser:	 [i]	 dados	 vetoriais	 (quadras,	 lotes,	 edificações,	 limites,	 rios	
etc.);	[ii]	ortofotos;	[iii]		modelo	digital	do	terreno;	[iv]	modelo	de	projetos	(edificações,	rodovias,	metros	
etc.);	[v]	laserscanning.	
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Por	esta	razão,	verifica-se	a	adoção	desta	tecnologia	em	licitações	de	obras	públicas	para	

desenvolvimento	 de	 projetos.	 A	 primeira	 a	 ter	 este	 tipo	 de	 licitação	 foi	 realizada	pela	

Petróleo	 Brasileiro	 S/A	 (PETROBRAS)	 para	 a	 elaboração	 do	 projeto	 executivo	 e	 a	

construção	da	Unidade	Operacional	da	Bacia	de	Santos	–	A	Sede	do	Pré-Sal	–,	com	cerca	

de	25	mil	m2	de	área	construída,	em	Santos	–	SP.	

Em	fevereiro	de	2011,	a	Companhia	de	Desenvolvimento	Urbano	da	Região	do	Porto	do	

Rio	de	 Janeiro	(CDURP)	 também	realizou	uma	 licitação	para	elaboração	de	estudos	de	

viabilidade	em	 terrenos	na	Área	de	Especial	 Interesse	Urbanístico	do	Porto	do	Rio	de	

Janeiro,	por	meio	da	tecnologia	BIM.	

A	 tecnologia	BIM	não	para	por	aí,	SAMMARCO	(2010)	cita	o	uso	desta	 tecnologia	para	

realizar	 o	 geomarketing	 dos	 produtos	 imobiliários,	 tais	 como:	 análise	 do	 mercado,	

market	 share,	 análise	 dos	 atributos	 de	 localização,	 análise	 dos	 produtos	 competitivos,	

attractor	 analysis,	 área	 de	 influência	 do	 empreendimento,	 mapas	 temáticos	 e	 routing	

analysis	(trajetos,	isócronas,	proximidade	etc.).	

Diante	 desta	 gama	 de	 opções	 de	 uso	 da	 BIM,	 surgiu	 a	 metodologia	 Integrate	 Project	

Delivery	 (IPD)	 –	 Implementação	 Integrada	 de	 Empreendimentos	 –	 para	 integrar	 de	

forma	otimizada	os	principais	 stakeholders	 de	um	empreendimento,	 por	meio	de	uma	

tecnologia	colaborativa.	

Segundo	 AIA-CALIFORNIA	 (2007,	 p.5),	 a	 IPD	 possui	 enfoque	 na	 implementação	 de	

empreendimentos	que	integrem	pessoas,	sistemas,	estruturas	de	negócio	e	práticas,	em	

um	processo	colaborativo	que	aproveita	talentos	e	percepções	de	todos	os	participantes	

para	reduzir	os	custos	e	otimizar	os	resultados	de	todas	as	fases	de	projeto,	fabricação	e	

construção.	

Além	disso,	a	integração	pode	envolver	todo	o	ciclo	de	vida	do	empreendimento,	desde	a	

escolha	do	terreno,	concepção,	projeto,	implantação,	operação	e	revitalização.	

A	 IPD	 promove	 o	 processo	 integrado	 para	 a	 realização	 de	 um	 empreendimento,	 pois	

antecipa	a	participação	de	alguns	dos	principais	stakeholders,	tais	como	órgãos	públicos,	

arquitetos,	 projetistas,	 construtoras,	 empreiteiras	 e	 o	 gestor	 da	 operação,	 de	 forma	

conectada	com	a	dinâmica	do	incorporador,	conforme	ilustrado	na	Figura	7	.	
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O	processo	 integrado	otimiza	a	 gestão	de	projetos,	melhora	a	qualidade	e	 a	mitigação	

dos	 riscos	 e	 possibilita	 maior	 controle	 sobre	 o	 prazo	 e	 o	 resultado	 econômico	 do	

empreendimento.		

Processo	Tradicional	
O	quê?	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 Como?	 	 	 	
	 	 	 	 	 Quem?	 	 	
	 	 	 	 	 	 Realização	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Terreno	 Estudo	Preliminar	 Anteprojeto	 Projeto	 Documentação	
para	construção	 Licenças	/	Alvarás	 Implantação	 Operação	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 Órgãos	Públicos	 	 	

Incorporador	 	 	 	 	 	 	 	

	 Arquiteto	 	 	 	 	 	 	

	 	 Projetistas	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Construtora	 	

	 	 	 	 	 	 Empreiteiros	 	

	 	 	 	 	 	 	 Gestor	

	 	 	 	 	 	 	 Usuários	
	 	 	 	 	 	 	 	

	
Processo	Integrado	
O	quê?	 	 	 	 	 	 	 	

Quem?	 	 	 	 	 	 	 	
Como?		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Realização	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Terreno	 Concepção	 Critérios	de	
Projeto	

Detalhamento	do	
Projeto	

Documentação	
para	

Implementação	
Licenças	/	Alvarás	 Implantação	 Operação	

	 	 	 	 	 	 	 	
Órgãos	Públicos	 	 	 	 	 	 	 	

Incorporador	 	 	 	 	 	 	 	

Arquiteto	 	 	 	 	 	 	 	

	 Projetistas	 	 	 	 	 	 	

	 Construtora	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 Empreiteiros	 	 	 	 	

	 Gestor	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 Usuários	
	 	 	 	 	 	 	 	

Fonte:	AIA	–	CALIFORNIA	(2007),	modificado	pelo	autor	
Figura	7	 IPD	–	Processo	Tradicional	X	Processo	Integrado	

A	 Figura	 8	 ilustra	 claramente	 que	 as	 decisões	 para	 o	 desenvolvimento	 do	

empreendimento	são	antecipadas	no	processo	 integrado,	sendo	mais	eficazes	e	menos	

onerosas	na	eventualidade	de	mudanças	no	escopo	do	projeto.	
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Processo	Tradicional	 Estudo	
Preliminar	 Anteprojeto	 Projeto	 Documentos	para	

Construção	
Licenças	/	
Alvarás	 Implantação	

Processo	Integrado	 Concepção	 Critérios	de	
Projeto	

Detalhamento	do	
Projeto	

Documentos	para	
Implantação	

Licenças/	
Alvarás	 Implantação	

	 	 	 	 	 	 	

Fonte:	AIA	–	NATIONAL;	CALIFORNIA	(2007)	
Figura	8	 Curva	de	MacLeamy	

JRADRE;	 JALAEI	 (2013)	defendem	a	 integração	da	metodologia	da	Análise	do	Ciclo	de	

Vida	 do	 empreendimento	 e	 da	 BIM	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 edifícios	 mais	

sustentáveis.	 Na	 prática,	 a	 integração	 pode	 auxiliar	 na	 avaliação	 de	 atributos	 nas	

certificações	 ambientais	 existentes	 e	 apurar	 o	 custo	 ao	 longo	 do	 ciclo	 de	 vida	 do	

empreendimento.	A	integração	apresentada	ainda	é	limitada	às	informações	e	banco	de	

dados	 existentes	 no	mercado,	mas	 não	 engloba	 a	 totalidade	dos	 atributos	 necessários	

para	 avaliação	 completa	 do	 empreendimento.	 Porém,	 já	 se	 apresenta	 como	 uma	

perspectiva	 simples,	 intuitiva	 e	 fácil	 de	utilizar,	 que	otimiza	o	prazo	 e	 realiza	 cálculos	

rapidamente.	

A	perspectiva	para	o	uso	da	BIM	e	da	ACV,	como	vista	até	aqui	é	ampla	e	pode	ser	cada	

vez	mais	difundida	no	Brasil,	promovendo	uma	visão	sistêmica	para	a	gestão	de	projetos	

e	 a	 implantação	 de	 iniciativas	 mais	 sustentáveis	 para	 o	 desenvolvimento	 de	

empreendimentos.	
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Processo	Integrado	
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A	integração	com	os	principais	stakeholders	promove	maior	dinâmica	para	disseminação	

do	 conhecimento	 das	 melhores	 práticas	 da	 construção	 sustentável,	 além	 de	

proporcionar	 um	 ambiente	 de	 eficiência	 e	 inovação	 para	 o	 desenvolvimento	 de	

empreendimentos	imobiliários	e	de	base	imobiliária.	

Nessa	perspectiva,	a	participação	antecipada	dos	operadores	e	integração	dos	usuários	

de	EECs	se	torna	necessária	e	é	uma	das	propostas	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-

EEC	a	ser	apresentada	no	Capítulo	7.	

 3.4 DESEMPENHO	DOS	MATERIAIS	E	DOS	EMPREENDIMENTOS	

A	 NBR	 15575	 –	 Desempenho	 de	 Edificações	 Habitacionais	 –,	 publicada	 em	 19	 de	

fevereiro	 de	 2013,	 entrou	 em	vigor	 em	19	 de	 julho	 de	 2013,	 e	 é	 a	 norma	que	 obteve	

maior	número	de	participantes	em	Comissões	de	Estudos	de	normas	técnicas	no	Brasil,	

sendo	 composta	 por	 representantes	 da	 cadeia	 produtiva	 e	 de	 instituições	 públicas	 e	

privadas.	

Além	 de	 ser	 um	 dos	 referenciais	 da	 qualidade10	para	 o	 desempenho11,	 eficiência	 e	

durabilidade	das	edificações	habitacionais,	a	NBR	15575	delimita	as	responsabilidades	e	

condições	 de	 contorno	 dos	players	 de	mercado:	 [i]	 fornecedores	 de	 insumo,	material,	

componente	 e/ou	 sistema;	 [ii]	 projetistas;	 [iii]	 construtores	 e	 incorporadores;	 [iv]	

usuários.	

																																																								
10	A	 ABNT	NBR	 15575	 –	 Norma	 de	 Desempenho	 –	 aplica-se	 a	 edificações	 habitacionais	 unifamiliares	 e	
coletivas,	alguns	critérios	são	específicos	para	edifícios	com	até	cinco	pavimentos,	e	não	abrange	todos	os	
sistemas	 construtivos	 da	 edificação,	 ficando	 limitado	 aos	 sistemas:	 [i]	 estruturais;	 [ii]	 de	 piso;	 [iii]	 de	
vedações	verticais	internas	e	externas;	[iv]	de	coberturas;	[iv]	hidrossanitários.	
As	 instalações	 elétricas	 fazem	 parte	 de	 um	 conjunto	 mais	 amplo	 de	 normas,	 não	 sendo	 portanto,	
contemplados	na	ABNT	NBR	15575.	
A	norma	não	se	aplica	a:	[i]	obras	já	concluídas/	construções	pré-existentes;	[ii]	obras	em	andamento	na	
data	 da	 entrada	 em	 vigor	 da	 norma;	 [iii]	 Projetos	 protocolados	 nos	 órgãos	 competentes	 até	 a	 data	 da	
entrada	em	vigor	da	norma;	[iv]	obras	de	reformas;	[v]	retrofit	de	edifícios;	[vi]	edificações	provisórias.		
	
11	A	 NBR	 15575	 estabelece	 o	 desempenho	 por	 meio	 da	 definição	 de	 requisitos	 (qualitativos),	 critérios	
(quantitativos	ou	premissas)	 e	métodos	de	avaliação,	 os	quais	permitem	a	mensuração	 clara	quanto	ao	
seu	atendimento.	
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A	sucumbência	dada	aos	incorporadores,	construtores,	projetistas	e	usuários	preenche	

claramente	 as	 lacunas	 da	 responsabilidade	 de	 cada	 um	 destes,	 antes	 vistas	 como	

“nebulosas”.	

As	 prefeituras	 não	 possuem	 a	 atribuição	 de	 verificar	 se	 os	 projetos	 de	 construção	

atendem	os	 requisitos	das	normas	 técnicas.	Como	bem	colocou	CBIC	 (2013,	p.	227),	 a	

verificação	quanto	ao	atendimento	dos	requisitos	da	ABNT	NBR	15575	será	feita	pelos	

interessados	–	proprietários,	usuários,	consumidores	de	um	modo	geral	–	e	poderá	ser	

necessária	 sua	 comprovação,	 a	 qualquer	 momento	 futuro,	 em	 caso	 de	 dúvida	 ou	

discussão	sobre	a	qualidade	da	construção	e	o	cumprimento	de	obrigações	para	apurar	

responsabilidades,	seja	no	tocante	aos	projetos,	seja	quanto	à	qualidade	de	execução	da	

construção.	Daí	a	importância	de	manter	em	arquivo,	durante	os	prazos	de	vida	útil,	os	

projetos,	contratos,	atas	de	decisões	e	demais	documentos	referentes	à	obra.	

Os	 EECS	 são	 projetados	 e	 desenvolvidos	 para	 atender	 à	 demanda	 crescente	 das	

atividades	 comerciais,	 industriais	 e	 de	 serviços.	O	 desenvolvimento	 desta	 tipologia	 de	

empreendimento	 ocorre	 de	 maneira	 aparentemente	 lógica,	 repetindo-se	 os	 padrões	

mais	 aceitos	 pelo	 mercado.	 Contudo,	 esta	 sistemática	 limita	 o	 ambiente	 para	

desenvolvimento	de	tecnologias	inovadoras.		

Desta	 forma,	 o	 mercado	 acaba	 criando	 novos	 padrões	 de	 desempenho	 dos	 EEC.	 O	

desempenho	mínimo	dos	EEC	pode	ser	definido	por	leis,	decretos,	normas	técnicas	e/ou	

por	 requisitos	subscritos12	.	Este	padrão	mínimo	pode	ser	alterado	compulsoriamente,	

ou	seja,	é	motivado	em	função	de	maiores	restrições	em	leis,	decretos,	normas	técnicas	

e/ou	requisitos	subscritos.	

Os	principais	 fatores	que	comprometem	negativamente	o	desempenho	dos	EDIFÍCIOS	DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	no	ciclo	operacional	são:	[i]	comissionamento	inadequado;	[ii]	

manutenção	 inadequada;	 [iii]	 baixo	 investimento	 em	 modernização	 -	 upgrade	 –	 do	

edifício.	

O	comissionamento	é	uma	etapa	que	visa	a	verificar	se	as	utilidades	estão	instaladas	e	

calibradas	de	acordo	com	as	especificações	de	projeto.	Sendo	assim,	o	envolvimento	da	

																																																								
12	Entende-se	 como	 requisitos	 subscritos,	 os	 acordos,	 cooperações	 e/ou	 firmado	 com	os	 stakeholders	 –	
partes	interessadas	-	de	um	empreendimento.	
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incorporadora,	construtora,	instaladora,	projetistas	e	especialistas	no	comissionamento	

é	essencial,	mas	torna-se	mais	interessante,	quando	é	possível,	a	participação	da	equipe	

de	operação	e	dos	futuros	usuários	do	edifício,	pois	estes	últimos	são	os	que	utilizarão	os	

sistemas.	

Os	 investimentos	 em	modernização,	 por	 serem	 gastos	 operacionais,	muitas	 vezes	 são	

interpretados	 como	sendo	 investimento	em	manutenção.	No	entanto,	 os	 conceitos	 são	

distintos:	 a	 manutenção	 é	 primordial	 para	 manter	 a	 gestão	 operacional	 nos	 níveis	

estabelecidos	na	Baseline	do	empreendimento,	enquanto	que	a	modernização	-	upgrade	-	

refere-se	à	melhoria	do	desempenho	do	empreendimento.	

Conforme	ilustrado	na	Figura	9	–	Desempenho	ao	longo	do	tempo	–	a	seguir,	a	vida	útil	

do	 empreendimento	 pode	 ser	 comprometida	 se	 não	 ocorrer	 a	manutenção	 adequada	

desde	a	entrega	do	empreendimento.	

Caso	 o	 empreendimento	 não	 receba	 investimentos	 para	modernização	 -	upgrade	 -	 de	

suas	 instalações,	 sistemas	 e/ou	 infraestrutura,	 com	 o	 passar	 do	 tempo,	 a	 Baseline	

definida	 na	 sua	 concepção	 e/ou	 no	 desenvolvimento	 dos	 projetos	 pode	 sofrer	

prematuramente	a	obsolescência	mercadológica.	

	
Fonte:	ABNT	NBR	15575	
Figura	9	 Desempenho	ao	longo	do	tempo	
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i. Iniciativas	 Voluntárias:	 o	 mercado	 pode	 definir	 novos	 patamares	 de	

desempenho	 em	 função	 de	 inovações	 em	 instalações,	 sistemas	 e/ou	

infraestrutura	dos	edifícios;	

ii. Iniciativas	 Compulsórias:	 quando	o	desempenho	do	empreendimento	está	

abaixo	 do	 patamar	 mínimo	 de	 desempenho	 induzido	 por	 leis,	 decretos,	

normas	técnicas	e/ou	por	requisitos	subscritos.		

As	 alterações	 nos	 padrões	 de	 desempenho,	 seja	 por	 iniciativas	 voluntárias	 ou	 por	

iniciativas	 compulsórias,	 sofrem	 influência	 da	 cultura	 e	 da	 localização	 do	

empreendimento.		

Assim,	 as	 questões	 culturais	 e	 de	 localização	 são	 pontos	 sensíveis	 pelos	 quais	 são	

algumas	das	limitações	dos	certificados	de	origem	estrangeira.		

A	 Figura	 10	 ilustra	 a	 necessidade	 de	 se	 realizar	 os	 upgrades	 para	 manter	 a	 Baseline	

esperada	do	empreendimento,	caso	os	investimentos	em	upgrades	não	sejam	realizados,	

o	edifício	pode	resultar	no	precoce	estado	de	obsolescência	mercadológica,	a	medida	em	

que	 surgem	 novas	 iniciativas	 compulsórias	 para	 o	 desempenho	 mínimo	 legal	 para	 o	

mercado	de	EECs.		

	 	
Fonte:	Autor	
Figura	10	 Desempenho	do	empreendimento	ao	longo	da	sua	vida	útil	
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 4 CONSTRUÇÃO	MAIS	SUSTENTÁVEL	

 4.1 BOTTOM	LINE:	AMBIENTAL	

 4.1.1 ENERGIA	

O	 Brasil	 vem	 reduzindo	 gradativamente	 ao	 longo	 dos	 anos	 a	 participação	 de	 energia	

renovável	na	sua	matriz	energética,	mas,	mesmo	assim,	ela	é	uma	das	mais	elevadas	no	

mundo.	Em	2012,	chegou	a	ser	mais	3	(três)	vezes	maior	que	a	média	mundial,	que	foi	

de	13,2%,	conforme	demonstrado	no	Gráfico	5.	

	
Fonte:	Empresa	de	Pesquisa	Energética	
Dados	compilados	à	partir	de	EPE	(2013);	EPE(2014);	EPE	(2015)	
Gráfico	5	-	 Participação	da	energia	renovável	na	matriz	energética	brasileira	

Sob	 o	 enfoque	 na	 matriz	 de	 energia	 elétrica,	 em	 2012	 a	 participação	 da	 energia	

renovável	no	Brasil	foi	de	88,9%,	esse	percentual	é	muito	superior	a	média	mundial	de	

21,2%,	conforme	demonstrado	no	Gráfico	6.	
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Fonte:	Empresa	de	Pesquisa	Energética	
Dados	compilados	à	partir	de	EPE	(2013);	EPE(2014);	EPE	(2015)	
Gráfico	6	-	 Participação	da	energia	renovável	na	matriz	de	energia	elétrica	brasileira	

A	 energia	 é	 um	 dos	 principais	 temas	 discutidos	 no	 ambiente	 da	 sustentabilidade	 no	

setor	 da	 construção	 civil,	 pois,	 o	 setor	 consumiu	 cerca	 de	 40%	da	 energia	 produzida,	

conforme	EPE	(2013).	

Dada	 esta	 proporcionalidade,	 o	 setor	 da	 construção	 civil	 passa	 a	 receber	 atenção	 de	

todos	os	setores	(governo,	mercado	e	instituições	não	governamentais),	tendo	em	vista	a	

obtenção	de	maior	eficiência	e	a	geração	de	inovações.	

Uma	das	principais	 inovações	que	surgiram	na	área	de	energia,	aplicadas	nas	redes	de	

transmissão	e	distribuição	de	energia	elétrica,	foi	o	Sistema	de	Redes	Inteligentes	(Smart	

Grid).	 Por	 meio	 desse	 sistema,	 com	 a	 implantação	 de	 sensores	 e	 equipamentos	 de	

comunicação,	é	possível	monitorar	instantaneamente	o	que	ocorre	na	rede.		

Além	disso,	no	Smart	Grid	 é	possível	 incorporar	a	microgeração	de	energia	pelos	pró-

consumidores13	,	de	forma	a	proporcionar	maior	eficiência,	fomentar	o	uso	de	energias	

mais	renováveis	e	a	melhoria	na	qualidade	da	prestação	de	serviços	e	na	interface	com	o	

consumidor.	

																																																								
13	Consumidores	que	além	de	consumir	podem	gerar	energia	elétrica.	
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Existem	iniciativas	sobre	Smart	Grid	em	diversos	países,	mas	nem	sempre	possuem	as	

mesmas	 propostas	 e	 objetivos	 para	 adoção	 da	 tecnologia	 a	 ser	 empregada,	 pois	 cada	

país	possui	necessidades	e	matriz	energética	distintas.	São	exemplos	disso:	

i. Europa:	Objetivo	de	incorporar	energia	renovável	na	sua	matriz	energética,	que	

é	em	grande	parte	de	fonte	fóssil,	principal	responsável	pelas	emissões	de	gases	

de	efeito	estufa;	

ii. EUA:	Busca	reduzir	o	consumo	de	energia	no	horário	de	pico	e,	assim	como	na	

Europa,	introduzir	energia	renovável	em	sua	matriz	energética;	

iii. Brasil:	 Visa	 principalmente	 a	 melhorar	 a	 qualidade	 dos	 serviços	 prestados	 e	

coibir	as	perdas	não	técnicas,	ou	seja,	furtos	de	energia,	que	representam	perdas	

de	 23	 tWh	 por	 ano,	 equivalentes	 a	 R$	 7,3	 bilhões,	 segundo	 VIDINICH;	 NERY	

(2009,	p.15).	

Em	2012,	a	energia	elétrica	gerada	pelas	usinas	hidrelétricas	representa	cerca	de	70%	

da	matriz	elétrica	do	país,	segundo	EPE	(2013).	Ocorre	que,	como	as	usinas	hidrelétricas	

são	altamente	dependentes	do	volume	de	água	armazenada	em	seus	reservatórios,	em		

períodos	 de	 seca	 pode	 ocorrer	 o	 desequilíbrio	 na	 distribuição	 de	 energia	 elétrica	 em	

todo	o	território	nacional.	

No	Brasil,	 a	maior	 crise	energética	decorrente	deste	desequilíbrio	no	 fornecimento	de	

energia	 elétrica	 ocorreu	 em	 2001	 e	 2002,	 conhecida	 como	 a	 Crise	 do	 Apagão,	 que	

culminou	em	interrupções	e	até	mesmo	blecautes	na	distribuição	de	energia	elétrica	em	

diversas	regiões	do	país,	decorrentes	de:		

i. falta	de	planejamento	e	de	investimentos	em	geração	de	energia	elétrica;	

ii. aumento	 do	 consumo	 de	 energia	 devido	 ao	 crescimento	 populacional,	

aumento	da	produção	industrial	e	crescimento	das	atividades	comerciais	e	de	

serviços.	

Neste	 cenário,	 existia	 a	 possibilidade	 do	 racionamento	 forçado,	 principalmente	 nas	

grandes	cidades,	que	poderiam	produzir	perdas	inestimáveis	para	a	economia	brasileira.	

Porém,	 o	 governo	 federal	 optou	 pelo	 amplo	 programa	 de	 racionamento	 de	 energia	

elétrica	envolvendo	e	integrando	toda	a	população	brasileira.	
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Foram	criadas	metas	de	consumo	para	todas	as	residências,	estabelecendo	penalidades	

para	os	que	não	conseguissem	atingir	esta	meta.	Além	disso,	houve	o	aumento	da	tarifa	

de	energia	elétrica.	

De	imediato,	sobre	o	risco	de	um	ambiente	de	colapso,	a	maioria	da	população	brasileira	

aderiu	a	este	programa	e	buscou	soluções	para	a	economia	e	maior	eficiência	energética	

em	 suas	 residências,	 como	 por	 exemplo	 a	 troca	 de	 lâmpadas	 incandescentes	 por	

lâmpadas	fluorescentes,	que	são	mais	econômicas,	eficientes	e	de	maior	durabilidade.	

Na	 época,	 originário	da	Bolívia,	 abundante	 e	 debaixo	 custo,	 o	 gás	natural	 foi	 utilizado	

como	fonte	alternativa	de	energia,	seja	no	setor	industrial,	comercial	e	de	serviços,	como	

também,	o	residencial.	

	
A	 integração	 e	 aderência	 de	 toda	 a	 população	 nacional	 foi	 fundamental	 para	 o	

programa	de	metas,	com	isto	o	país	superou	a	Crise	do	Apagão	sem	cortes	forçados	no	

racionamento	da	energia	elétrica.	

Surgiu	no	Brasil	uma	quebra	de	paradigma,	pois	foi	 instaurado	um	ambiente	em	que	a	

população	busca	soluções	mais	eficientes	para	reduzir	o	consumo	de	energia	elétrica.	

	

Contudo,	 a	 falta	 de	 planejamento	 e	 de	 investimentos	 e	 atrasos	 para	 implantação	 de	

novas	hidrelétricas,	tornou	necessária	a	implantação	de	usinas	termoelétricas,	movidas	

a	gás,	carvão	e	óleo	combustível,	que	impactam	mais	negativamente	o	meio	ambiente	e	

possuem	maior	custo	operacional	se	comparadas	com	as	usinas	hidrelétricas.	

Em	 2014	 e	 2015,	 em	 decorrência	 da	 precipitação	 pluviométrica	 abaixo	 da	 média	

histórica,	 o	 nível	 de	 operação	 dos	 reservatórios	 encontrava-se	 baixo,	 requerendo	 o	

acionamento	contínuo	das	usinas	termoelétricas.	

O	 custo	 operacional	 para	 geração	 de	 energia	 elétrica	 aumentou	 em	 decorrência	 do	

acionamento	das	usinas	termoelétricas.	Assim,	o	governo	federal	criou	mais	um	encargo,	

denominado	 Sistema	 de	 Bandeiras	 Tarifárias14,	 cujo	 propósito	 é	 buscar	 o	 equilíbrio	

																																																								
14	O	Sistema	de	Bandeiras	Tarifárias	é	dividido	em	3	faixas:	
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econômico	 em	 decorrência	 do	 acionamento	 das	 usinas	 termoelétricas,	 que	 entrou	 em	

vigor	em	janeiro	de	2015.	

O	 acionamento	 de	 cada	 bandeira	 tarifaria	 será	 sinalizado	 pela	 Agência	 Nacional	 de	

Energia	Elétrica	(ANEEL),	de	acordo	com	informações	prestadas	pelo	Operador	Nacional	

do	Sistema	(ONS),	conforme	a	capacidade	de	geração	de	energia	elétrica	do	país.	

Tendo	em	vista	que	os	EECs	consomem	cerca	de	40%	de	toda	energia	elétrica	produzida	

no	 país,	 se	 torna	 necessária	 a	 promoção	 da	 eficiência	 energética	 neste	 segmento	 de	

mercado.	Nesse	 sentido,	 o	 INMETRO	 (2010)	 avalia	 a	 eficiência	 energética	 de	 edifícios	

comerciais,	 de	 serviços	 e	 públicos,	 conforme	 seja	 o	 desempenho	 de	 projeto	 da	

envoltória,	do	sistema	de	iluminação	e	do	sistema	de	condicionamento	de	ar.	

Requerer	a	eficiência	nos	sistemas	de	ar	condicionado	se	torna	obrigatória,	pois	com	a	

redução	dos	 custos	de	produção	 e	de	 implantação	dos	 sistemas	de	 ar-condicionado,	 a	

solução	 adotada	 nas	 décadas	 de	 1980	 ,	 1990	 e	 2000	 para	 o	 conforto	 térmico	 dos	

edifícios	 de	 escritórios,	 que	 privilegiavam	 o	 design	 e	 deixavam	 em	 segundo	 plano	 as	

soluções	passivas	para	ventilação	e	iluminação,	passou	a	ser	o	próprio	ar-condicionado.	

Esta	condição	eleva	o	custo	operacional	e	vai	na	contramão	dos	conceitos	dos	EDIFÍCIOS	

DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	MAIS	 SUSTENTÁVEIS,	 que	 partem	 da	 premissa	 de	 possuírem	

maior	 investimento	no	ciclo	de	 implantação	e,	em	contrapartida,	menor	custo	no	ciclo	

operacional.	

 4.1.2 ÁGUA	

CBCS	 (2009)	 cita	 que	 o	 setor	 da	 construção	 civil	 é	 responsável	 por	 boa	 parte	 do	

consumo	 de	 água	 potável	 no	mundo.	 Em	 áreas	 urbanizadas	 o	 consumo	 é	 de	 cerca	 de	

50%	da	água	potável	fornecida	potável	fornecida	à	região,	podendo	chegar	a	84%,	como	

ocorre	na	cidade	de	Vitória	–	ES.	

																																																																																																																																																																													
i.	 Bandeira	 Verde:	 possui	 condições	 favoráveis	 de	 geração	 de	 energia.	 Logo,	 a	 tarifa	 não	 incidirá	
nenhum	acréscimo	e	parte	de	um	patamar	mais	baixo	que	a	tarifa	calculada	pela	metodologia	atual;	
ii.	 Bandeira	 Amarela:	 possui	 condições	 menos	 favoráveis	 de	 geração	 de	 energia.	 A	 tarifa	 sofrerá	
acréscimo	de	R$	2,50	para	cada	100	kWh	consumidos;	
iii.	 Bandeira	Vermelha:	condições	mais	custosas	de	geração.	A	tarifa	sofre	acréscimo	de	R$	4,50	para	
cada	100	kWh	consumidos.	
	
Os	valores	apresentados	são	de	novembro	de	2015	



	 47	

O	 setor	 da	 construção	 civil	 ganha	 importância	 para	 promover	 o	 uso	mais	 eficiente	 e	

racional	do	consumo	de	água	potável,	na	medida	em	que	ela	é	indutora	na	instalação	e	

readequação	das	instalações	hidráulicas	de	casas,	edifícios	e	obras	de	infraestrutura.	

Somente	no	setor	de	abastecimento	de	água	existe	grande	oportunidade	de	economia	de	

água	potável.	Apenas	para	ilustrar	esta	dimensão,	as	perdas	médias	pelo	abastecimento	

de	água	no	Brasil	são	em	torno	de	37%,	alguns	estados	o	índice	é	superior	a	50%,	já	na	

Companhia	 de	 Saneamento	 Básico	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo	 (Sabesp)	 representam	 na	

ordem	de	30%	de	perdas,	mas	no	Japão,	referência	mundial	no	assunto,	as	perdas	estão	

na	ordem	de	3%,	dados	apresentados	pela	SABESP	(2014,	p.	35).	

Além	 da	 questão	 da	 oportunidade	 de	 economia,	 se	 torna	 necessária	 a	 promoção	 da	

redução	do	consumo	e	uso	racional	de	água	em	decorrência	do	aparente	esgotamento	

das	 reservas	 hídricas,	 seja	 em	 função	 do	 aumento	 do	 consumo	 decorrente	 do	

crescimento	populacional,	que	muitas	vezes	cresce	desordenadamente	e	ocupa	as	áreas	

de	 mananciais,	 removendo	 as	 áreas	 de	 preservação	 permanente	 e	 contaminando	 as	

reservas	 hídricas,	 como	 também	 o	 risco	 de	 baixas	 precipitações	 pluviométricas,	 que	

podem	não	repor	o	volume	necessário	para	atendimento	da	demanda.		

O	 Estado	 de	 São	 Paulo	 vivenciou	 em	 2014	 e	 2015	 numa	 das	 maiores	 crises	 no	

abastecimento	de	água	potável,	que	culminou	na	utilização	de	parte	do	volume	técnico	

do	Sistema	Cantareira	–	abaixo	da	captação	das	bombas	-	(Volume	Morto).	

Programa	de	meta	de	consumo	foi	introduzido	pelo	Governo	do	Estado	de	São	Paulo	por	

meio	 da	 Sabesp.	 A	 adesão	 expressiva	 da	 população	 evitou	 o	 colapso	 no	 sistema	 de	

abastecimento	no	período	de	menor	precipitação	pluviométrica.	A	participação	de	parte	

expressiva	 da	 população	 foi	 devido	 ao	 programa	 de	 conscientização	 realizado	 não	

apenas	 pela	 Sabesp,	 mas	 também	 por	 diversos	 meios	 de	 comunicação	 e	 de	 pessoas	

formadoras	de	opinião,	na	qual	a	população	foi	constantemente	impactada	pelas	mídias	

impressa,	eletrônica,	online	etc.	

Várias	 famílias	 aderiram	 ao	 apelo	 e	 buscaram	 o	 uso	mais	 eficiente	 e	 racional	 para	 o	

consumo	 de	 água	 potável	 e	 promoveram	 a	 instalação	 de	 sistemas	 para	 coleta	 de	

efluentes.	
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Ainda	que	não	haja	consolidação	e	padronização	dos	sistemas	para	coleta	de	efluentes,	

informação	 destacada	 pelo	 CBCS	 (2014),	 é	 notória	 a	 evolução	 e	 utilização	 destes	

sistemas	para	uso	mais	eficiente	e	racional	da	água.	

	

Assim	 como	 vivenciado	 na	 Crise	 do	 Apagão,	 a	 integração	 e	 a	 conscientização	 da	

população	 foi	 mais	 uma	 vez	 crucial	 para	 superar	 os	 problemas	 de	 abastecimento	 de	

água	no	Estado	de	São	Paulo.	

Nota-se	 mais	 uma	 quebra	 de	 paradigma,	 pois	 foi	 instaurado	 um	 ambiente	 em	 que	 a	

população	busca	soluções	mais	eficientes	e	racionais	para	o	consumo	de	água.	

	

 4.1.3 MATERIAIS	

Conforme	já	mencionado	anteriormente,	a	construção	de	edificações	chega	a	consumir	

até	 75%	 dos	 recursos	 extraídos	 da	 natureza,	 sendo	 que	 na	 sua	 maior	 parte	 não	 são	

recursos	renováveis.	

Logo,	 a	 seleção	 e	 especificação	 de	materiais	 adequados	 para	 o	 uso	 são	 fundamentais	

para	 minimizar	 a	 emissão	 de	 poluentes,	 reduzir	 os	 impactos	 negativos	 e,	 sobretudo,	

potencializar	os	impactos	positivos	sobre	o	meio	ambiente.	

Conforme	 dito	 anteriormente,	 o	 referencial	 da	 qualidade	 de	 um	 material	 depende	

exclusivamente	do	fim	a	que	ele	se	destina.	A	especificação	do	material	mais	resistente	

e/ou	 de	 melhor	 acabamento,	 sem	 a	 devida	 necessidade,	 pode	 ser	 considerada	

desperdício	não	aparente.		

Diante	 deste	 contexto,	 a	 seleção	 de	 materiais,	 tema	 a	 ser	 debatido	 a	 seguir,	 é	

fundamental	 para	 reduzir	 os	 impactos	 negativos	 que	 possam	 ser	 causados	 ao	 meio	

ambiente.	
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 4.1.3.1 SELEÇÃO	DE	MATERIAIS	

A	seleção	de	materiais	é	um	processo	fundamental	para	a	sustentabilidade	nas	empresas	

e,	principalmente,	nos	empreendimentos.	Aparentemente,	é	um	processo	relativamente	

simples,	mas	que	na	prática	não	ocorre,	pois	procedimentos	e/ou	critérios	simples	não	

são	devidamente	aplicados	para	a	seleção	de	materiais	e	contratação	de	fornecedores,	o	

que	prejudica	a	evolução	da	cadeia	de	fornecedores	do	setor.		

Diante	 deste	 cenário,	 o	 Comitê	 Temático	 de	 Materiais	 (CT	 MATERIAIS)	 do	 CBCS	

desenvolveu	a	Ferramenta	Seis	Passos15	para	auxiliar	os	projetistas,	empreendedores	e	

usuários	na	seleção	dos	fornecedores	e	dos	materiais	que	serão	utilizados	nas	obras.	As	

etapas	sugeridas	são:	

i. Verificação	da	formalidade	da	empresa	fabricante	e	fornecedora;	

ii. Verificação	da	licença	ambiental;	

iii. Verificação	das	questões	sociais;	

iv. Qualidade	e	normas	técnicas	do	produto;	

v. Consultar	o	perfil	de	responsabilidade	socioambiental	da	empresa;	

vi. Identificar	a	existência	de	propaganda	enganosa.	

A	NBR	15575	–	Norma	de	Desempenho	 -	delimita	os	 referenciais	da	qualidade	para	o	

desempenho	 das	 edificações	 habitacionais,	 as	 responsabilidades	 e	 as	 condições	 de	

contorno	 dos	 players	 de	 mercado:	 [i]	 fornecedores	 de	 insumo,	 material,	 componente	

e/ou	sistema;	[ii]	projetistas;	[iii]	construtores	e	incorporadores;	[iv]	usuários.	

A	 seleção	 de	 materiais	 deve	 levar	 em	 conta	 a	 sua	 durabilidade,	 assunto	 abordado	 n	

Capítulo	8.2.2.3	-	Desempenho	dos	Materiais	e	dos	Empreendimentos	-,	e,	se	possível,	a	

Análise	do	Ciclo	de	Vida	(ACV).	

Cuidado	 redobrado	 deve	 ser	 dado	 às	 matérias-primas	 e	 aos	 produtos	 utilizados	 no	

processo	 de	 fabricação	 dos	 materiais,	 pois	 muitas	 empresas	 utilizam	 materiais	 e	

processos	 inadequados,	 que	 muitas	 vezes	 não	 são	 aparentes,	 ao	 adquirir	 um	

determinado	produto,	 como	 é	 o	 caso	do	Composto	Orgânico	Volátil	 (VOC),	 agregados,	

madeira	etc.		

																																																								
15	Disponível	em:	http://www.cbcs.org.br/selecaoem6passos/	
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Logo,	 torna-se	 fundamental	 verificar	 a	 procedência	 legal	 dos	 materiais	 utilizados	 no	

processo	de	fabricação	dos	produtos	adquiridos.	

 4.1.3.1.1 Madeira	Legal	

O	 setor	 da	 construção	 civil	 utiliza	 madeira	 em	 sua	 cadeia	 produtiva	 desde	 a	

infraestrutura,	 as	 fundações	 e	 a	 cobertura,	 até	 o	 acabamento	 interno	 das	 edificações.	

Embora	 haja	 uma	 rigorosa	 legislação	 para	 a	 supressão	 e	 o	 comércio	 de	madeira,	 boa	

parte	da	madeira	utilizada	na	construção	civil	tem	procedência	duvidosa	e/ou	ilegal.	

Para	 controlar	 a	 origem	 da	 Madeira	 Legal,	 foi	 desenvolvido	 pelo	 Governo	 Federal	 o	

Sistema	Documento	de	Origem	Florestal	(Sistema	DOF),	uma	ferramenta	eletrônica	que	

integra	 os	 documentos	 de	 transporte	 florestal,	 federal	 e	 estaduais,	 com	 o	 objetivo	 de	

monitorar	e	controlar	a	exploração,	a	transformação,	a	comercialização,	o	transporte	e	o	

armazenamento	dos	recursos	florestais.	

Embora	 O	 SISTEMA	 DOF	 tenha	 contribuído	 para	 a	 redução	 da	 exploração	 ilegal	 da	

madeira,	ainda	se	verifica	o	comércio	ilegal	de	madeira	no	varejo,	em	que	muitas	vezes	

pode-se	constatar	a	proximidades	e/ou	até	mesmo	a	mistura	dos	estoques	da	madeira	

legal	com	a	madeira	ilegal.		

Uma	 iniciativa	 do	 Governo	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 por	 meio	 da	 Secretaria	 do	 Meio	

Ambiente,	 promove	 o	 Cadmadeira,	 que	 é	 um	 cadastro	 estadual	 das	 empresas	 que	

comercializam	Madeira	Legal,	no	qual	a	empresa	que	estiver	habilitada	poderá	requerer	

o	 Selo	Madeira	 Legal,	 que	 dentre	 outras	 obrigatoriedades,	 exige	 a	 disponibilização	 do	

arquivo	das	notas	fiscais	recebidas,	com	seus	respectivos	DOFs,	procedimento	este	que	é	

um	tanto	quanto	burocrático.	

Esta	condição	poderia	ser	otimizada	se	houvesse	obrigatoriedade	de	descrever	os	DOFs	

nas	 notas	 fiscais	 eletrônicas	 emitidas	 pelo	 comércio.	 As	 prefeituras	 poderiam	

disponibilizar	 essas	 informações	para	 o	Governo	do	Estado,	 que,	 por	 sua	 vez,	 poderia	

compatibilizar	de	maneira	mais	prática,	e	com	maior	velocidade	no	processamento	dos	

dados,	para	identificar	com	mais	agilidade	as	possíveis	irregularidades.	
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Além	 da	Madeira	 Legal,	 existe	 a	Madeira	 Certificada,	 que	 é	 uma	 importante	 iniciativa	

para	atestar	a	origem	da	madeira	e	disseminar	o	manejo	mais	sustentável	das	florestas	

nativas	e/ou	de	reflorestamento.		

As	 duas	 principais	 certificações	 são	 o	 Forest	 Stewardship	 Council	 (FSC),	 entidade	

internacional,	e	a	Certificação	Florestal	 (Cerflor),	parceria	entre	a	Sociedade	Brasileira	

de	Silvicultura	e	a	ABNT.	

O	uso	da	Madeira	Certificada	possui	algumas	limitações,	destacadas	a	seguir:	

i. A	cadeia	produtiva	da	madeira	certificada	para	o	setor	da	construção	civil	é	

limitada	a	poucos	fornecedores	e	prestadores	de	serviços;	

ii. Baixa	 disponibilidade	 nos	 estoques	 do	 comércio	 varejista,	 mesmo	 nos	

principais	mercados	consumidores;		

iii. O	 custo	 da	 madeira	 certificada	 é	 em	 torno	 de	 30%	 superior	 ao	 custo	 da	

madeira	legal;	

iv. As	 madeiras	 certificadas	 possuem	 a	 obrigatoriedade	 de	 informar	 que	 são	

certificadas	na	nota	fiscal,	mas	não	há	obrigatoriedade	de	informar	o	DOF.	

v. Um	 estabelecimento	 comercial	 pode	 vender	 madeira	 legal	 e	 madeira	

certificada.	

Além	 de	 identificar	 a	 madeira	 adquirida	 diretamente	 para	 o	 empreendimento,	

recomenda-se	verificar	e	exigir	a	procedência	dos	produtos	que	utilizam	indiretamente	

a	 madeira	 no	 processo	 produtivo	 e/ou	 logístico.	 No	 caso	 da	 indústria	 cerâmica,	 ela	

utiliza	mais	de	51%	de	lenha	em	sua	matriz	energética,	segundo	dados	de	EPE	(2013).	

 4.1.3.2 TRANSPORTE,	RECEBIMENTO	E	ARMAZENAMENTO	DE	MATERIAIS	

As	 etapas	 de	 transporte,	 recebimento	 e	 armazenamento	 de	 materiais	 são	 tão	

importantes	 quanto	 a	 etapa	 de	 seleção	 e	 aquisição	 de	 materiais,	 pois	 podem	

comprometer	o	uso	do	material.	

As	emissões	de	fumaça	dos	veículos	de	transporte	de	materiais	devem	estar	dentro	dos	

limites	 legais,	 pois	 além	 de	 poluir	 o	 meio	 ambiente,	 os	 veículos	 inadequados	 e	

descalibrados	 podem	 comprometer	 a	 imagem	 associada	 ao	 empreendimento	 e	 ao	

empreendedor.	
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 4.1.4 RESÍDUOS	SÓLIDOS	

Conforme	visto	anteriormente,	o	setor	da	construção	civil	é	o	principal	responsável	pelo	

consumo	dos	recursos	naturais,	bem	como	pela	geração	de	resíduos	sólidos.	

Por	 várias	 décadas,	 inexistiu	 a	 preocupação	 com	 a	 gestão	 de	 resíduos	 sólidos	 na	

construção	civil	brasileira,	mesmo	em	um	cenário	no	qual	ocorriam	perdas	econômicas	

equivalentes	a	30%	em	desperdícios	de	materiais	e	retrabalhos16.	

Apenas	em	2003	entrou	em	vigor	a	CONAMA	307,	resolução	que	estabelece	diretrizes,	

critérios	e	procedimentos	para	a	gestão	de	resíduos	sólidos	da	construção	civil.	Segundo	

esta	resolução,	os	geradores	de	resíduos	da	construção	civil	devem	ser	os	responsáveis	

pelos	 resíduos	 das	 atividades	 de	 construção,	 reforma,	 reparos	 e	 demolições	 de	

estruturas	e	de	estradas,	bem	como	por	aqueles	resultantes	da	remoção	da	vegetação	e	

escavação	de	solos.	

O	 Conselho	 Regional	 do	Meio	 Ambiente	 (CONAMA),	 por	meio	 da	 Resolução	 CONAMA	

307,	de	2002,	estabelece	que	os	planos	de	gerenciamento	de	resíduos	da	construção	civil	

deverão	 contemplar	 as	 etapas:	 [i]	 caracterização;	 [ii]	 triagem;	 [iii]	 acondicionamento;	

[iv]	transporte;	[v]	destinação.		

Os	 resíduos	da	construção	civil,	 após	a	 triagem,	deverão	ser	destinados	conforme	seja	

sua	classificação	no	CONAMA	307	de	2002,	descrita	a	seguir:		

i. Classe	A	-		são	os	resíduos	utilizáveis	ou	recicláveis	como	agregado;		

ii. Classe	B	–	são	os	resíduos	recicláveis	para	outras	destinações;	

iii. Classe	 C	 –	 são	 os	 resíduos	 para	 os	 quais	 não	 foram	 desenvolvidas	

tecnologias	 ou	 aplicações	 economicamente	 atrativas	 que	 permitam	 a	 sua	

reciclagem	ou	recuperação;		

iv. Classe	D	–	são	os	resíduos	perigosos	do	processo	de	construção.	

A	 destinação	 dos	 resíduos	 deve	 atender	 ao	 Manifesto	 de	 Transporte	 de	 Resíduos,	

estabelecido	 no	 Processo	 n°	 02001.000597/2004-40,	 de	 8	 de	 agosto	 de	 2002,	 do	

CONAMA,	que	dispõe	sobre	o	Transporte	Interestadual	de	Resíduos	Perigosos.	

																																																								
16	Segundo	informações	correntes	e	sem	sustentação	técnica.	
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A	NBR	10004:2004	estabelece	 critérios	para	 classificação	dos	 resíduos	 sólidos	quanto	

aos	 riscos	 potenciais	 ao	 meio	 ambiente	 e	 à	 saúde	 pública,	 de	 forma	 que	 possam	 ser	

gerenciados	adequadamente.	Os	resíduos	são	classificados	em:	

i. Classe	I	–	Perigosos;	

ii. Classe	II	–	Não	perigosos	

§ Classe	II-A	–	Não	inertes	

§ Classe	II-B	–	Inertes	

A	NBR	12.235	estabelece	o	armazenamento	dos	resíduos	sólidos	perigosos	–	Classe	I	–	

de	forma	a	proteger	a	saúde	pública	e	o	meio	ambiente.		

 4.1.5 CLIMA	

Segundo	 BARBIRATO	 et	 al	 (2011),	 o	 clima	 é	 o	 resultado	 dinâmico	 de	 fatores	 globais	

(radiação	 solar,	 latitude,	 altitude,	 regime	 dos	 ventos,	 massas	 de	 água	 e	 terra),	 locais	

(topografia	 e	 revestimento	 do	 solo)	 e	 de	 elementos	 (temperatura	 do	 ar,	 umidade,	

radiação,	ventos,	nebulosidade,	precipitações).	

Em	 função	 desta	 gama	 de	 variáveis,	 existe	 uma	 infinidade	 de	 padrões.	 Logo,	 a	

construção	 mais	 sustentável	 não	 deve	 ser	 modelada	 ou	 padronizada	

internacionalmente,	pois	ela	deve	levar	em	consideração	o	clima,	a	cultura	e	os	aspectos	

ambientais,	sociais	e	econômicos	de	cada	região.	

Mais	 uma	 vez,	 não	 faz	 sentido	 a	 existência	 de	 uma	 certificação	 que	 afira	 a	

sustentabilidade	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	em	qualquer	lugar	do	planeta.	

Segundo	EPE	(2013),	as	emissões	de	CO2	per	capita	no	Brasil	estão	entre	as	menores	do	

mundo,	conforme	demonstrado	no	Gráfico	7.	
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Fonte:	EPE	(2013)	
Gráfico	7	-	 Emissões	de	CO2	per	capita	

 4.2 BOTTOM	LINE:	SOCIAL	

A	 construção	 de	Habitações	 de	 Interesse	 Social	 (HIS)	 é	 um	programa	 social	 realizado	

pelos	 governos	 das	 três	 esferas	 (federal,	 estadual	 e	 municipal)	 para	 tentar	 reduzir	 o	

déficit	habitacional	de	mais	de	5	milhões	de	unidades	no	Brasil,	segundo	FJP;	CEI	(2012).	

Ao	 investir	 neste	 programa	 adequadamente	 em	 sinergia	 com	 os	 stakeholders,	 os	

governos	promovem	oportunidades,	 como	demonstrado	no	Sustainable	Social	Housing	

Initiative	(Projeto	Sushi),	projeto	desenvolvido	pelo	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	

Meio	Ambiente	(PNUMA)	-	United	Nations	Environment	Programme	(UNEP)	–,	com	apoio	

da	União	Europeia	e,	como	um	de	seus	executores,	o	CBCS.	As	principais	oportunidades	

apontadas	pelo	Projeto	Sushi	são	para:	

i. governo:	 menos	 gasto	 com	 saúde,	 mais	 produtividade	 dos	 trabalhadores,	

melhor	capacidade	de	apreender	das	crianças	etc.;	

ii. setor	da	construção	civil:	oportunidades	de	negócios,	empregos	verdes	etc.;	

iii. sociedade:	geração	de	riqueza,	menos	poluição	etc.;	

iv. agentes	 financeiros:	 novas	 oportunidade	 de	 financiar,	 melhores	 garantias,	

evitar	obsolescência	prematura	da	habitação	etc.;	
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v. famílias:	maior	qualidade	de	vida.	

Investir	no	setor	da	construção	civil	 tem	sua	 importância	social	no	Brasil,	pois	o	setor	

gerou	 mais	 de	 8%	 dos	 empregos	 no	 Brasil	 em	 2011	 e	 sua	 participação	 do	 valor	

adicionado	 bruto	 representa	 na	 ordem	 de	 35%,	 segundo	 informações	 tabuladas	 pela	

CBIC	(2015).	

O	 setor	 da	 construção	 civil	 vem	 se	 transformando	 ao	 longo	 dos	 anos,	 criando	 mais	

oportunidades	 de	 emprego	 e	 renda	 para	 população,	 como	 também	 o	 aumento	 da	

arrecadação	 de	 tributos	 e	 impostos	 para	 aplicação	 em	 setores	 essenciais	 para	 a	

sociedade:	saúde,	educação	e	mobilidade.	

Mas,	 recursos	 aplicados	 na	 saúde	 e	 na	 educação	 são	 insuficientes	 para	 atender	 as	

necessidades	 da	 população.	 Assim,	 diversas	 empresas	 do	 setor	 da	 construção	 civil	

oferecem	 planos	 de	 saúde	 e	 programas	 de	 alfabetização	 para	 promover	 a	 melhor	

qualidade	de	vida	e	valorização	de	seus	funcionários.	

 4.3 BOTTOM	LINE:	ECONÔMICO	

A	aplicação	de	práticas	mais	sustentáveis	pressupõe	que	o	edifício	terá	menor	gasto	de	

manutenção	 e	 operação,	 causará	 menor	 impacto	 negativo	 e,	 com	 o	 intuito	 de	

potencializar	 os	 impactos	 positivos	 no	 meio	 ambiente,	 usará	 materiais	 e	 sistemas	

construtivos	mais	eficientes,	que	visem	reduzir	o	consumo	dos	recursos	naturais.	

O	 segmento	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 tem	 sido	 alvo	 de	 pressão	 não	

apenas	da	 sociedade,	mas	 também	de	 algumas	 empresas	 alinhadas	 com	práticas	mais	

sustentáveis,	 que	buscam	 instalar	 suas	operações	nesta	 tipologia	de	 empreendimento.	

Deste	 modo,	 para	 atender	 a	 esta	 demanda	 e	 à	 necessidade	 deste	 público,	 os	

empreendedores	devem	rever	as	práticas	sustentáveis	adotadas	de	forma	sistêmica	todo	

o	 ciclo	 de	 vida	 do	 empreendimento,	 desde	 sua	 concepção,	 projeto,	 implantação	 e	

operação,	até	a	sua	revitalização.	

VERONEZI	(2004,	p.	5)	relata	que	a	visão	inicial	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	

como	 sendo	 apenas	 a	 estrutura	 física	 de	 suporte	 foi	 substituída	 pelo	 conceito	 de	

ambiente	 adequado	 ao	 desenvolvimento	 de	 novos	 negócios	 e	 parte	 integrante	 destes.	

Sob	esse	enfoque,	é	necessário	que	tais	edifícios	acompanhem	as	evoluções	tecnológicas,	
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de	materiais	 construtivos,	 de	 conceitos	 arquitetônicos	 e	 de	 estruturas	 organizacionais	

do	trabalho,	bem	como	os	movimentos	dos	centros	de	negócios	dentro	da	malha	urbana,	

para	que	possam	atender	da	melhor	forma	a	seus	ocupantes.	

Diante	desse	contexto,	o	segmento	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	passa	por	um	

momento	 de	 evolução	 tecnológica,	 no	 qual	 é	 necessário	 quebrar	 paradigmas,	 buscar	

sistemas	construtivos	e	materiais	mais	eficientes	para	o	ciclo	de	implantação,	tendo	em	

vista	 minimizar	 os	 impactos	 negativos	 e	 potencializar	 os	 impactos	 positivos	 no	meio	

ambiente.	

 4.3.1 OS	CUSTOS	DE	IMPLANTAÇÃO	DA	CONSTRUÇÃO	MAIS	SUSTENTÁVEL	

Os	custos	de	implantação	de	um	edifício	de	escritório	conceituado	com	as	práticas	mais	

sustentáveis	são	maiores	em	relação	aos	edifícios	de	escritórios	convencionais,	situação	

esta	 que	 conduz	 o	 empreendedor	 a	 um	maior	 nível	 de	 exposição	 ao	 final	 do	 ciclo	 de	

implantação.	

ALENCAR	(2009)	cita	o	fato	de	que,	“para	aquele	que	explora	os	edifícios	de	escritórios	

sustentáveis,	o	Resultado	Operacional	Disponível	(RODi)	médio	gerado	pela	locação	dos	

seus	 espaços	 poderá	 ter	 mais	 substância,	 mesmo	 se	 os	 preços	 de	 locação	 forem	

mantidos	nos	níveis	dos	preços	médios	do	mercado	de	edifícios	convencionais.	Portanto,	

o	patamar	de	atratividade	para	o	 investimento	em	edifícios	de	escritórios	sustentáveis	

tem	 vínculo	 direto,	 justamente,	 com	 a	 relação	 entre	 o	 incremento	 de	 custos	 de	

implantação,	 que	 eleva	 o	 nível	 de	 exposição	 do	 empreendedor	 ao	 final	 do	 ciclo	 de	

implantação	do	edifício,	 e	a	 respectiva	contrapartida	potencial	de	 incremento	de	RODi	

no	seu	ciclo	de	operação”.	

Consequentemente,	 o	 incremento	 de	 RODi	 no	 ciclo	 de	 operação	 gera	 mais	 valia	 ao	

edifício	de	escritório	mais	sustentável.	Essa	constatação	foi	feita	por	HUI	et	al	(2015,	p.	

298)	em	edifícios	de	escritórios	com	certificação	ambiental	em	Shanghai,	China.	

Mas,	 quanto	 seria	 o	 percentual	 de	 incremento	 de	 custo	 para	 a	 implantação	 de	 um	

empreendimento	mais	sustentável?	É	difícil	precisar	isso,	pois	o	custo	varia	conforme	o	

patamar	de	desempenho	da	sustentabilidade	do	edifício.	Por	sua	vez,	o	desempenho	da	

sustentabilidade	 do	 edifício	 depende	 diretamente	 do	 meio	 em	 que	 o	 edifício	 será	
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inserido,	pois	varia	de	acordo	com	as	necessidades	dos	futuros	usuários,	das	exigências	

legais,	 da	 interação	 com	 os	 stakeholders	 e	 da	 leitura	 destas	 variáveis	 feita	 pelo	

empreendedor	para	o	desenvolvimento	de	empreendimentos.	

Entretanto,	em	mercados	mais	evoluídos,	como	é	o	caso	do	norte-americano,	podem-se	

obter	alguns	dados	relevantes,	a	fim	de	dar	a	dimensão	do	incremento	de	custo	para	a	

implantação	de	um	edifício	de	escritório	mais	sustentável.	

KATS	(2003,	p.	14-18)	analisou	33	empreendimentos,	sendo	25	edifícios	de	escritórios	e	

8	 edifícios	 escolares,	 todos	 com	a	 certificação	Leadership	 in	Energy	and	Environmental	

Design	 (Leed),	 concluídos	 ou	 com	previsão	 de	 conclusão	 entre	 1994	 e	 2004	 nos	 EUA.	

Estes	 projetos	 foram	 selecionados	 porque	 possuíam	 os	 custos	 de	 implantação	 na	

concepção	 em	 que	 foram	 desenvolvidos,	 ou	 seja,	 mais	 sustentáveis	 e	 na	 condição	 de	

projetos	convencionais	alternativos.	

Para	essa	análise,	o	custo	médio	de	um	edifício	mais	sustentável	é	cerca	de	2%	maior	do	

que	o	de	um	edifício	convencional.	Dependendo	da	categoria	Leed	em	que	é	classificado	

o	edifício,	o	custo	médio	de	implantação	pode	variar	entre	0,66%	e	6,5%.		

Destaca-se	 que,	 com	 o	 passar	 do	 tempo,	 o	 custo	 de	 implantação	 de	 um	 edifício	 de	

escritório	 mais	 sustentável	 tende	 a	 diminuir	 a	 partir	 da	 experiência	 e	 do	

desenvolvimento	 do	 empreendedor	 no	 segmento	 de	 mercado,	 comparativamente	 aos	

seus	projetos	pioneiros.	Além	disso,	o	mercado	é	 livre,	competitivo	e	dinâmico,	e	pode	

criar	condições	para	o	desenvolvimento	de	produtos	inovadores	com	novas	tecnologias,	

capazes	 de	 reduzir	 significativamente	 o	 custo	 de	 implantação	 e	 de	 operação	 de	 um	

edifício.	



	 58	

	 	
Gráfico	8	-	 Incremento	de	custo	para	a	implantação	de	um	Edifício	Mais	Sustentável	

Isso	pode	ser	observado	na	modelagem	realizada	por	REHM;	ADE	(2013)	-	por	meio	da	

metodologia	não	paramétrica	de	Wilcoxon,	em	17	edifícios	mais	sustentáveis	localizados	

na	Nova	Zelândia	-	que	evidenciou	que	nem	sempre	o	custo	de	implantação	de	edifícios	

de	escritórios	mais	sustentáveis	é	mais	elevado	em	relação	aos	edifícios	convencionais.	

Ainda	 que	 os	 custos	 de	 implantação	 sejam	 maiores	 nos	 edifícios	 de	 escritórios	 mais	

sustentáveis,	a	aplicação	de	práticas	mais	sustentáveis	pressupõe	que	os	edifícios	terão	

menor	 gasto	 de	 manutenção	 e	 despesa	 no	 ciclo	 de	 operação,	 além	 de	 causar	 menor	

impacto	negativo.	Além	disso,	essas	práticas	tem	o	intuito	de	potencializar	os	impactos	

positivos	 no	 meio	 ambiente,	 com	 o	 uso	 de	 materiais	 e	 sistemas	 construtivos	 mais	

eficientes,	que	visem	reduzir	o	consumo	dos	recursos	naturais.	

 4.3.2 AS	DESPESAS	OPERACIONAIS	DA	CONSTRUÇÃO	MAIS	SUSTENTÁVEL	

A	estratégia	de	obter	menor	gasto	de	operação,	utilizada	por	diversas	empresas,	com	o	

intuito	 de	 alcançar	maior	 resultado	 financeiro,	 pode	 estar	 equivocada,	 principalmente	

neste	momento	de	reflexão	do	pensamento	sistêmico.		
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Todas	as	atividades,	sejam	elas	de	serviços	ou	de	aquisição	de	materiais	e	equipamentos,	

devem	 estar	 contempladas	 em	 um	 orçamento	 detalhado,	 pois	 é	 pré-requisito	 para	 a	

realização	 da	 gestão	 operacional	 de	 qualquer	 edifício,	 sendo	 crucial	 para	manter	 sua	

performance	e	sua	sustentabilidade.	A	prematura	deterioração	e	o	uso	acima	do	limite	

recomendado	para	 as	 facilities	 dos	 edifícios	 de	 escritórios	 podem	 causar	 insatisfações	

aos	usuários	e,	consequentemente,	redução	nas	receitas	de	locação,	LAI	(2009,	p.	415).	

Para	 os	 edifícios	 de	 escritórios	 mais	 sustentáveis,	 o	 componente	 vital	 é	 a	 integração	

entre	os	empreendedores,	construtores,	projetistas,	operadores	e	usuários,	de	 forma	a	

promover	 o	 conhecimento	 e,	 consequentemente,	 melhorar	 a	 performance	 no	 ciclo	

operacional	do	edifício.	No	entanto,	integrar	e	conscientizar	os	usuários	dos	edifícios	de	

escritórios	mais	sustentáveis	é	uma	barreira	que	existe	na	Austrália,	como	também	no	

resto	do	mundo,	JAILANI	et	al	(2015,	p.	391).		

Além	 disso,	 a	 falta	 de	 integração	 dos	 usuários	 com	 os	 gestores	 dos	 edifícios	 de	

escritórios	faz	com	que	aqueles	não	reconheçam	os	resultados	obtidos	na	performance	

do	edifício.	Por	este	motivo,	os	inquilinos	não	demonstram	o	menor	interesse	em	pagar	

maior	 valor	de	 locação.	A	 análise	 efetuada	por	 JONES	 (2008)	 com	28	 gestores,	 em	17	

edifícios	de	escritórios	convencionais	em	Hong	Kong,	 comprova	que	a	performance	do	

budget	do	condomínio	não	está	correlacionada	com	o	preço	de	locação.	

Adicionalmente,	muitas	 empresas	que	buscam	 instalar	 suas	operações	 em	edifícios	de	

escritórios	mais	 sustentáveis,	 ainda	que	não	 reconheçam	os	diferenciais	 competitivos,	

pelo	menos	em	um	primeiro	momento,	 também	não	estão	dispostas	a	pagar	mais	por	

isso,	que	entra	em	conflito	 com	as	expectativas	do	empreendedor,	que	 teve	um	maior	

nível	de	exposição	ao	final	do	ciclo	de	implantação	e	espera	obter	maior	RODi	.		

Desse	 modo,	 para	 atender	 a	 esta	 demanda	 e	 à	 necessidade	 deste	 público,	 os	

empreendedores	 devem	 rever	 de	 forma	 sistêmica	 todo	 o	 ciclo	 de	 vida	 do	

empreendimento,	 desde	 sua	 concepção,	 projeto,	 implantação	 e	 operação,	 até	 a	 sua	

readequação,	com	o	objetivo	não	apenas	de	promover	os	aspectos	ambientais	e	sociais	

do	 empreendimento,	 como	 também	 de	 demonstrar	 e	 promover	 as	 vantagens	

econômicas	para	o	usuário.	
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Com	 base	 em	 60	 edifícios	 americanos	 certificados	 pelo	 LEED,	 KATS	 (2003,	 p.19)	

demonstrou	 algumas	 vantagens	 dos	 edifícios	 de	 escritórios	mais	 sustentáveis	 quando	

comparados	aos	edifícios	de	escritórios	convencionais,	a	saber:	

i. em	média,	25%	a	30%	mais	eficientes	em	energia	elétrica;	

ii. caracterizados	por	baixo	pico	de	energia;	

iii. mais	suscetíveis	de	gerar	energia	renovável	no	local;	

iv. tem	maior	probabilidade	de	adquirir	energia	gerada	por	fontes	renováveis.	

Estudo	 realizado	pelo	US-EPA;	DWR	(1997),	que	 teve	 como	base	o	monitoramento	de	

741	consumidores	 comerciais	americanos,	por	um	período	de	12	meses,	 entre	1994	e	

1995,	 constatou	 que	 o	 uso	 mais	 eficiente	 da	 água	 pode	 reduzir	 o	 seu	 consumo	 em	

aproximadamente	 22%.	 Quando	 se	 analisam	 os	 17	 edifícios	 de	 escritórios	 mais	

eficientes,	a	redução	média	é	de	cerca	de	28%.		

No	Brasil,	obter	os	dados	de	consumo	dos	edifícios	de	escritórios	é	difícil,	seja	por	meio	

de	 concessionárias	 de	 energia	 elétrica,	 seja	 companhias	 de	 abastecimento	 de	 água	 e	

esgoto,	que	preservam	o	sigilo	das	 informações	dos	consumidores.	Além	disso,	não	há	

um	 padrão	 de	 cobrança	 do	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 e	 de	 água	 junto	 às	

administradoras	 de	 edifícios	 de	 escritórios,	 dificultando	 a	 comparação	 direta	 entre	 os	

edifícios.	

Diante	desta	circunstância,	foi	realizada	uma	pesquisa	em	2010,	com	valores	atualizados	

pelo	IPCA,	em	moeda	de	setembro	de	2015,	 junto	às	administradoras	de	condomínio	e	

aos	empreendedores	de	7	edifícios	de	escritórios,	classificados	entre	A	e	AAA,	sendo	5	

convencionais	e	2	mais	sustentáveis,	todos	com	ocupação	multiusuário	e	em	operação.	A	

pesquisa	demonstrou	que	as	despesas	de	condomínio	dos	edifícios	de	escritórios	podem	

variar	significativamente	de	um	empreendimento	para	outro	-	vide	Tabela	1	e	Gráfico	9.	

Evidentemente,	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 pesquisa	 de	 caráter	 qualitativo,	 não	 houve	 a	

preocupação	de	se	fazer	um	levantamento	estatístico	representativo	do	comportamento	

do	 mercado	 de	 edifícios	 de	 escritórios,	 realizando-se	 apenas	 uma	 amostra	 por	

conveniência	–	método	de	amostragem	não	probabilístico.	Ou	seja,	foi	unicamente	uma	

consulta	a	um	grupo	limitado	e	seleto	de	profissionais	que	possuem	informações	sobre	a	

operação	de	um	ou	mais	edifícios	de	escritórios.	
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Além	 disso,	 existe	 a	 limitação	 na	 formação	 das	 despesas	 de	 condomínio,	 que	 não	

apresentam	um	padrão	de	cobrança	nas	contas	de	consumo	nos	edifícios	de	escritórios	

pesquisados.		

A	medição	individualizada	é	a	cobrança	mais	justa	nas	contas	de	consumo,	à	medida	que	

o	 usuário	 paga	 o	 que	 efetivamente	 consumir,	 ao	 passo	 que	 na	 medição	 coletiva	 o	

consumo	total	do	edifício	é	rateado	entre	todos	os	usuários,	mesmo	que	um	usuário	não	

tenha	 consumido	 no	 período	 da	 cobrança.	 O	 mesmo	 ocorre	 para	 o	 sistema	 de	 ar-

condicionado	central,	em	que	as	contas	de	consumo	do	sistema	de	resfriamento,	que	é	

coletivo,	são	rateadas	por	todos	os	usuários.	

Embora	apresente	as	limitações	descritas	acima,	,	a	amostra	de	7	edifícios	de	escritórios	

possibilita	identificar	alguns	dados	interessantes	(Gráfico	9	e	10),	tais	como:	

i. ao	separar	as	amostras	em	dois	blocos,	Bloco	A	(dos	edifícios	de	escritórios	

mais	 sustentáveis)	 e	 Bloco	 B	 (dos	 edifícios	 de	 escritórios	 convencionais),	 e	

desprezar	 o	 Edifício	 7,	 em	 função	 de	 seu	 valor	 ser	 substancialmente	maior	

frente	aos	demais,	verifica-se	que	o	custo	do	condomínio	médio	do	Bloco	A	é	

aproximadamente	48%	menor	que	o	do	Bloco	B.	

ii. a	menor	 diferença	 da	 despesa	 de	 condomínio	 encontrada	 na	 amostra	 entre	

um	edifício	de	escritório	mais	sustentável	e	o	convencional	é	entre	o	Edifício	2	

e	o	Edifício	3,	em	que	a	diferença	chega	a	cerca	de	33%.	

iii. desprezando	 o	 Edifício	 7,	 a	 maior	 diferença	 da	 despesa	 de	 condomínio	

encontrada	 é	 entre	 o	 Edifício	 1	 e	 o	 Edifício	 6,	 diferença	 que	 chega	 a	

aproximadamente	59%.	

iv. as	 contas	mensais	de	 consumo	do	Bloco	A,	 são	em	média,	75%	menores	do	

que	o	consumo	médio	do	Bloco	B.		

v. a	menor	diferença	entre	as	contas	de	consumo	de	condomínio	de	um	edifício	

de	 escritório	 mais	 sustentável	 e	 um	 convencional	 é	 entre	 o	 Edifício	 1	 e	 o	

Edifício	4,	que	chega	a	ser	60%	inferior.	

vi. a	maior	 diferença	 entre	 as	 contas	 de	 consumo	 das	 áreas	 comuns	 é	 entre	 o	

Edifício	2	e	o	Edifício	7,	esta	diferença	chega	a	ser	83%	menor.	

vii. verifica-se	 que	 a	 despesa	 de	 condomínio,	 demonstrada	 no	 Gráfico	 9,	 não	

possui	proporção	direta	 com	as	 contas	de	 consumo,	 conforme	o	Gráfico	10.	
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Isso	se	deve	em	função	à	variação	de	outras	contas	que	compõem	as	despesas	

do	condomínio,	tais	como	segurança,	manutenção	e	gestão	administrativa.		

Edifício	 Característica	
Área	Bruta	

Locável	(ABL)	
m2	

	
Medição	de	

Água	

	
Medição	de	
Energia	

Sistema	de	Ar	
Condicionado	

Custo	Mensal	do	
Condomínio	

(R$/m2		de	ABL)	
base	Set/2015	

1	 Mais	Sustentável	 41.350	 Individual	 Individual	 Individual	 10,11		
2	 Mais	Sustentável	 60.145	 Coletiva	 Individual	 Individual	 13,40	
3	 Convencional	 8.160	 Coletiva	 Individual	 Central	 20,12	
4	 Convencional	 7.770	 Coletiva	 Individual	 Central	 21,81	
5	 Convencional	 17.683	 Coletiva	 Individual	 Central	 23,74	
6	 Convencional	 6.885	 Coletiva	 Individual	 Central	 24,78	
7	 Convencional	 14.980	 Coletiva	 Individual	 Central	 41,87	
Fonte:	Odebrecht,	Iguatemi,	Umuarama	e	Autor	
Tabela	1	 Características	dos	Edifícios	de	Escritórios	–	Blocos	A	e	B	

	
Fonte:	Odebrecht,	Iguatemi,	Umuarama	e	Autor	
Gráfico	9	-	 Despesa	de	Condomínio	

	10,11		

	13,40		

	20,11		
	21,82		

	23,74		 	24,77		

	41,87		

	11,76		

	22,78		

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

	1		 	2		 	3		 	4		 	5		 	6		 	7		

R$
/m

2/
m
ês
	(b

as
e	
se
t/
20
15
)	

Edi9cios	

Custo	do	Condomínio	 Média	do	Bloco	

	
BLOCO	A	

	
BLOCO	B	

48%
	



	 63	

	
Fonte:	Odebrecht,	Iguatemi,	Umuarama	e	Autor	
Gráfico	10	-	 Contas	de	consumo	das	áreas	comuns	–	Blocos	A	e	B	

Levantamento	realizado	pela	Cushman	&	Wakefield	em	6	edifícios	de	escritório,	 todos	

na	concepção	multiusuário,	apresenta	dois	padrões	de	gastos	nas	contas	de	consumo.	O	

Bloco	 C	 apresenta	 custo	 mensal	 de	 4,52	 /	 (R$/m2	 de	 ABL),	 enquanto	 que	 o	 Bloco	 D	

apresenta	custo	mensal	de	11,14	(R$/m2	de	ABL).	

Ao	separar	as	amostras	em	dois	Blocos,	C	e	D,	e	comparar	com	o	Bloco	A	(edifícios	de	

escritórios	 mais	 sustentáveis),	 verificamos	 que	 os	 edifícios	 de	 escritórios	 mais	

sustentáveis	 são	 entre	 65%	 e	 86%	 mais	 econômicos	 que	 os	 edifícios	 de	 escritórios	

convencionais.	

Edifício	 Característica	
Área	Bruta	

Locável	(ABL)	
m2	

	
Medição	de	

Água	

	
Medição	de	
Energia	

Sistema	de	Ar	
Condicionado	

Custo	Mensal	do	
Condomínio	

(R$/m2		de	ABL)	
base	Set/2015	

8	 Convencional	 24.522	 Coletivo	 Individual	 Central	 3,82	
9	 Convencional	 16.793	 Coletivo	 Individual	 Self	 4,23	
10	 Convencional	 22.755	 Coletivo	 Individual	 Central	 5,51	
11	 Convencional	 29.576	 Coletivo	 Individual	 Central	 10,65	
12	 Convencional	 10.916	 Coletivo	 Individual	 Central	 10,91	
13	 Convencional	 51.858	 Coletivo	 Individual	 Central	 11,85	

Fonte:	Cushman	&	Wakefield	
Tabela	2	 Características	dos	Edifícios	de	Escritórios	–	Blocos	C	e	D	
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Fonte:	Cushman	&	Wakefield.	
Gráfico	11	-	 Contas	de	Consumo	das	Áreas	Comuns	–	Blocos	C	e	D	

Pelos	dados	apresentados,	pode-se	concluir	que	o	custo	do	condomínio	de	um	edifício	de	

escritório	 mais	 sustentável	 é	 menor	 em	 relação	 a	 um	 edifício	 de	 escritórios	

convencional.	 No	 entanto,	 conforme	 descrito	 anteriormente,	 existe	 uma	 limitação	 na	

comparação	direta	entre	estas	 tipologias	de	empreendimentos	 imobiliários,	em	função	

das	 diferenças	 de	 concepção	 e	 projeto	 destes	 edifícios,	 que	 caracterizam	 formas	 de	

cobrança	de	contas	de	consumo	diferentes.	

Diante	 desse	 dilema,	 para	 medir	 o	 desempenho	 de	 um	 edifício	 de	 escritórios	 mais	

sustentável	 frente	 ao	 edifício	 de	 escritórios	 convencional,	 foi	 necessário	 ajustar	 por	

meio	de	parâmetros	os	edifícios	de	escritórios	mais	sustentáveis,	de	forma	que	tivessem	

as	 mesmas	 características	 dos	 edifícios	 de	 escritórios	 convencionais,	 utilizando	 os	

índices	paramétricos	da	Tabela	3.	

Com	 o	 ajuste	 de	 parâmetros	 os	 EECs	 mais	 sustentáveis	 possuem	 medição	 de	 água	

coletiva,	 energia	 elétrica	 individualizada	 e	 ar-condicionado	 coletivo.	 As	 características	

das	contas	de	manutenção	e	de	gestão	administrativa	não	serão	consideradas,	pois	são	

fatores	 mais	 específicos	 do	 empreendimento,	 e,	 conforme	 visto	 anteriormente,	 não	

possuem	relação	direta	com	as	contas	de	consumo.	
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Característica	do	
Protótipo	 Padrão	

Parâmetros*	
área	privativa	+	
área	comum	

área	
privativa**	

Consumo	de	Água	 Coletivo	 1,98	 1,84	
Ar-Condicionado	 Coletivo	 2,88	 -	
Fonte:	Umuarama,	Daikin	e	Autor	
*	em	R$	de	Set./2015	
**	no	caso	do	Edifício	1,	o	consumo	de	água	da	área	comum	já	estava	na	despesa	condominial.		
Tabela	3	 Parâmetros	para	conversão	no	Protótipo	de	Empreendimento	

	

	
Fonte:	Odebrecht,	Iguatemi,	Umuarama	e	Autores	
Gráfico	12	-	 Contas	de	condomínio	ajustado	por	meio	de	parâmetros	–	Blocos	A	e	B	

Considerando	estes	parâmetros,	a	média	mensal	das	contas	de	condomínio	dos	edifícios	

de	escritórios	mais	sustentáveis	é	de	R$	15,56	/	m2	de	ABL,	31%	menor	que	as	contas	

dos	edifícios	de	escritórios	convencionais.	

Ao	comparar	as	contas	de	consumo,	verifica-se	que	os	custos	mensais	de	alguns	edifícios	

de	escritórios	convencionais	possuem	desempenho	nos	mesmos	patamares	dos	edifícios	

de	 escritórios	 mais	 sustentáveis.	 Mas	 a	 diferença	 entre	 o	 edifício	 de	 escritórios	 mais	

sustentável	 e	 o	 edifício	 de	 escritórios	 convencional	 pode	 atingir	 até	 51%,	 diferença	

verificada	entre	o	Bloco	A	e	o	Bloco	D.	

Diante	do	exposto,	parecem	ser	evidentes	os	benefícios	e	os	desempenhos	dos	edifícios	

de	escritórios	mais	sustentáveis	para	os	usuários	em	relação	aos	edifícios	de	escritórios	

convencionais.	Porém,	os	edifícios	de	escritórios	são	realmente	mais	atrativos	de	modo	a	

gerar	maior	RODi	e	atender	a	expectativa	do	empreendedor?	Para	verificar	esta	questão	
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é	 necessário	 compreender	 os	 preços	 de	 locação	 praticados	 no	 mercado,	 que	 são	

discutidos	na	seção	seguinte.	

	
Fonte:	Cushman	&	Wakefield	
Gráfico	13	-	 Contas	de	consumo	–	Blocos	C	e	D	

 4.3.3 OS	PREÇOS	DE	LOCAÇÃO	DE	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	MAIS	SUSTENTÁVEIS	

A	decisão	da	escolha	do	edifício	de	escritórios	para	a	 instalação	das	operações	de	uma	

empresa	 não	 é	 apenas	 centrada	 nos	 atributos	 de	 localização,	 preço	 e	 qualidade.	 A	

sustentabilidade	 começa	 a	 ganhar	 importância	 para	 as	 empresas,	 seja	 em	 função	 da	

associação	 da	 sua	 imagem	 corporativa	 sobre	 a	 responsabilidade	 ambiental	 e	 social,	

como	 também,	 na	 questão	 econômica,	 em	 função	 da	 menor	 despesa	 de	 condomínio,	

discutida	na	seção	anterior.	

Para	 comprovar	 esta	 evidência,	 LEVY;	 PETERSON	 (2015)	 realizaram	 entrevistas	

qualitativas	 com	 13	 gestores	 de	 empresas,	 que	 mudaram	 para	 edifícios	 mais	

sustentáveis	 no	 Central	 Business	 District,	 Auckland,	 Nova	 Zelândia.	 A	 importância	 da	

sustentabilidade	foi	percebida	no	momento	da	decisão	da	escolha	do	imóvel,	sendo	um	

dos	 atributos	 que	 influenciaram	 na	 escolha	 do	 imóvel:	 localização,	 flexibilidade,	

despesas	 operacionais,	 necessidades	 das	 instalações,	 marketing,	 sustentabilidade	 do	

edifício	e	atratividade	financeira.	
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A	 demanda	 cada	 vez	 maior	 por	 edifícios	 de	 escritórios	 mais	 sustentáveis	 é	 nítida,	

evidente,	e	uma	tendência	mundial.	O	crescimento	da	demanda	neste	nicho	de	mercado	

possibilita	 inferir	 a	 premissa	 de	 que	 os	 edifícios	 de	 escritórios	mais	 sustentáveis	 são	

mais	atrativos	para	o	empreendedor.		

Para	corroborar	com	este	raciocínio,	HUI	et	al	(2015)	aplicaram	a	metodologia	do	preço	

hedônico	 em	 59	 edifícios	 em	 Shanghai,	 na	 China.	 Estes	 autores	 identificaram	 que	 os	

edifícios	 com	 certificação	 Leed	 são	 12%	 mais	 valorizados	 em	 relação	 aos	 que	 não	

possuem	a	certificação.	

No	entanto,	a	valorização	mencionada	por	HUI	et	al	(2015)	pode	ser	insuficiente	para	a	

atratividade	 do	 empreendedor.	 BROTMAN	 (2014)	 realizou	 uma	 modelagem	 para	

analisar	a	qualidade	do	 investimento	em	edifícios	de	escritórios	com	certificação	Leed	

Gold,	em	Pittsburgh	e	St.	Louis,	EUA.	A	análise	de	sensibilidade	da	economia	de	energia	

durante	 o	 ciclo	 de	 operação	 em	 até	 35%	 não	 foi	 suficiente	 para	 demonstrar	 a	

atratividade	do	investimento	para	o	empreendedor,	que	foi	arbitrada	numa	taxa	de	12%	

ao	ano.	

Em	alguns	mercados,	como	o	de	Sidney,	na	Austrália,	os	inquilinos	não	estão	dispostos	a	

pagar	 um	 prêmio	 ao	 locador	 em	 função	 da	 eficiência	 energética,	 conforme	

demonstraram	GABE;	REHN	(2014)	pela	metodologia	de	preço	hedônico	nos	contratos	

de	 locação.	Os	preços	de	 locação	estão	mais	associados	ao	andar,	 localização,	 trânsito,	

mercado,	qualidade	e	inclusão/exclusão	pelo	pagamento	das	despesas	de	condomínio	do	

edifício.	

Na	Suíça	também	não	tem	sido	diferente.	Ao	realizar	a	metodologia	de	preço	hedônico	

em	 2.453	 imóveis	 residenciais,	 com	 36	 indicadores	 de	 sustentabilidade,	 FEIGE	 et	 al	

(2013)	 identificaram	 que	 a	 eficiência	 energética	 tem	 impacto	 negativo	 no	 preço	 de	

locação	dos	 imóveis.	 Isso	pode	ser	visto	 como	sendo	uma	particularidade	do	mercado	

suíço,	 onde	 no	 preço	 de	 locação	 está	 incluído	 o	 consumo	de	 energia	 elétrica,	 assim,	 a	

conta	 de	 energia	 elétrica	 é	 de	 responsabilidade	 do	 proprietário	 do	 imóvel.	 Logo,	 o	

proprietário	de	um	edifício	de	menor	eficiência	energética	pode	cobrar	maior	preço	de	

locação	para	cobrir	esta	ineficiência.		
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Para	 analisar	 o	 patamar	 de	 preços	 de	 locação	 no	mercado	 de	 edifícios	 de	 escritórios	

mais	sustentáveis	no	Brasil,	foram	realizados	estudos	a	partir	dos	dados	de	edifícios	de	

escritórios	 em	 operação	 no	 Município	 de	 São	 Paulo	 –	 Estado	 de	 São	 Paulo	 –	 Brasil,	

fornecidos	pela	Buildings,	em	março	de	2015.	

Foi	extraída	uma	amostra	com	73	edifícios	de	escritórios,	que		continha	informações	dos	

imóveis,	 como	 preço	 pedido	 de	 locação,	 taxa	 de	 condomínio,	 Imposto	 Predial	 e	

Territorial	Urbano	(IPTU),	vacância	e	tempo	de	operação	do	edifício	de	escritório.	Desta	

amostra,	 15	 edifícios	 de	 escritórios	 possuem	 certificação	 Leed	 e	 58	 edifícios	 de	

escritórios	foram	considerados	convencionais.	

Para	este	estudo,	valem	as	mesmas	 limitações	da	pesquisa	anteriormente	apresentada	

pelos	autores:	

i. a	 pesquisa	 é	 tratada	 qualitativamente,	 ou	 seja,	 é	 uma	 amostra	 por	

conveniência,	método	de	amostragem	não	probabilístico;	

ii. a	análise	das	despesas	de	condomínio	do	mercado	de	edifícios	de	escritórios	

fica	 comprometida,	 em	 função	 das	 limitações	 na	 forma	 de	 cobrança	 e	

concepção	de	projeto,	já	discutidas	anteriormente.	

Constata-se,	em	todas	as	localizações,	que	as	taxas	de	vacância	são	menores	nos	edifícios	

de	escritórios	mais	sustentáveis,	exceções	feitas	para	as	regiões	da	Paulista	e	da	Berrini,	

onde	 os	 edifícios	 de	 escritórios	 tinham	 pouco	 tempo	 de	 operação	 no	 momento	 da	

pesquisa,	 ou	 seja,	 o	 período	 entre	 a	 entrega	 do	 edifício	 e	 o	momento	 da	 pesquisa	 foi	

insuficiente	para	comercializar	os	espaços	disponíveis	para	locação,	que	resultou	numa	

baixa	ocupação.	

Os	preços	médios	de	locação	dos	edifícios	de	escritórios	mais	sustentáveis	são	maiores	

do	que	os	de	edifícios	de	escritórios	convencionais.	Exceção	feita	para	a	Paulista,	onde	o	

único	edifício	de	escritórios	mais	sustentável	possui	pouco	mais	de	6	meses	de	operação	

e	apresenta	elevada	taxa	de	vacância.	

Desconsiderando	 a	 região	 da	 Paulista,	 o	 preço	 médio	 de	 locação	 dos	 edifícios	 de	

escritórios	mais	sustentáveis	pode	ser	entre	de	10%	e	45%	mais	valorizado	em	relação	

aos	edifícios	de	escritórios	convencionais,	considerando	análise	local.	Se	analisarmos	o	

mercado	da	cidade	de	São	Paulo,	a	valorização	pode	ser	apenas	de	9%.	
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Fonte:	Buildings;	GBC-Brasil;	tabulações	especiais	do	autor	
Base:	Set/2015	
Tabela	4	 Preços	de	Locação	na	Cidade	de	São	Paulo	

As	 empresas	 que	 se	 instalam	 em	 edifícios	 de	 escritórios	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo,	

aparentam	aceitar	 	pagar	um	pouco	mais	por	estar	em	um	ambiente	mais	sustentável.	

Cabe	ao	empreendedor	realizar	a	análise	da	qualidade	do	investimento	para	constatar	se	

o	 acréscimo	 de	 RODi	 gerado	 pelos	 atributos	 mais	 sustentáveis	 é	 suficiente	 para	 a	

atratividade	do	investimento.	

Item Localização Tipo  Edifícios de 
Escritórios 

 Preço Médio
Locação 

 Despesa
Condomínio 

Convencional 13                  100                20                  
Certificação 1                   119                23                  

Prêmio 19%

Convencional 12                  146                25                  
Certificação 1                   192                33                  

Prêmio 32%

Convencional 7                   106                24                  
Certificação

Convencional 1                   104                27                  
Certificação 2                   119                24                  

Prêmio 15%

Convencional 1                   102                18                  
Certificação 1                   130                12                  

Prêmio 28%

Convencional 7                   62                  18                  
Certificação 3                   90                  22                  

Prêmio 45%

Convencional 4                   132                23                  
Certificação 1                   124                19                  

Prêmio -6%

Convencional 4                   80                  18                  
Certificação 1                   88                  15                  

Prêmio 10%

Convencional 9                   108                17                  
Certificação 5                   120                19                  

Prêmio 11%

Convencional 58                  108                21                  
Certificação 15                  117                21                  

Prêmio 9%

Todos 73                  110                21                  

Média

Berrini

Faria Lima

Itaim Bibi

Marginal

Marginal Norte

Marginal Sul

Verbo Divino

Vila Olímpia

8      

9      

6      

7      Paulista

1      

2      

3      

4      

5      

Tx
Vacância

 Tempo de
 Operação 

(anos) 

25% 11                  
32% 1                   

13% 12                  
7% 2                   

25% 12                  

31% 19                  
24% 1                   

27% 18                  
21% 7                   

49% 15                  
34% 3                   

18% 5                   
69% 1                   

21% 14                  
9% 2                   

21% 7                   
13% 5                   

22% 11                  
23% 3                   

22% 10                  
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Fonte:	Buildings;	GBC-Brasil;	tabulações	especiais	do	autor	
Base:	Set/2015	
Gráfico	14	-	 Preços	de	Locação	dos	Edifícios	de	Escritórios	na	Cidade	de	São	Paulo	

 4.4 DESEMPENHO:	LEGAL	

Entende-se	 que	 o	 atendimento	 aos	 aspectos	 legais,	 seja	 na	 forma	 de	 leis,	 normas,	

decretos,	 em	 qualquer	 esfera,	 tanto	 na	 federal,	 estadual	 como	 também	municipal,	 é	 o	

mínimo	necessário	para	o	desenvolvimento	de	empreendimentos	imobiliários.	

Acordos	 e	 contrapartidas	 negociadas	 em	 função	 dos	 possíveis	 impactos	 negativos	 do	

desenvolvimento	 de	 empreendimentos	 com	 órgãos	 públicos,	 empresas,	 instituições	 e	

comunidades	são	considerados	requisitos	subscritos	e	devem	controlados	ao	 longo	do	

desenvolvimento	do	empreendimento.		

Os	países	preocupados	com	um	desenvolvimento	mais	sustentável,	procuraram	legislar	

sobre	a	matéria	no	sentido	de	criar	mecanismos	para	regular	as	discussões	realizadas	no	

âmbito	internacional,	por	esta	razão,	as	discussões	no	ambiente	da	United	Nations	(UN)	-	

Organização	 das	 Nações	 Unidas	 (ONU)	 -	 por	 meio	 do	 United	 Nations	 Environment	
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Programme	(UNEP)	-	Programa	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	(PNUMA)	-	é	

igualmente	importante	para	o	desenvolvimento	de	empreendimentos.	

Ser	 mais	 sustentável	 é	 ir	 além	 do	 mínimo	 imposto,	 o	 desenvolvimento	 de	

empreendimentos	deve	promover	 a	melhoria	 contínua	 e	 inovação	nos	processos	para	

proporcionar	 mais	 impactos	 positivos,	 tendo	 em	 vista	 a	 melhor	 qualidade	 de	 vida	 e	

equilíbrio	com	a	natureza.	

 4.5 DESEMPENHO:	CONFORTO	

O	conforto	do	ambiente	construído	nos	EECS	ganhou	importância	a	partir	do	momento	

em	que	as	pessoas	começaram	a	passar	várias	horas	do	dia	em	um	único	ambiente.	A	

pessoas	que	começaram	a	trabalhar	em	ambientes	fechados	nos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	

apresentaram	alguns	sintomas	nos	olhos,	vias	aéreas,	pele,	dor	de	cabeça	e	cansaço.		

Vários	estudos	 foram	realizados	para	 identificar	as	causas	destes	sintomas,	 sendo	que	

foram	 em	 consequência	 da	 proliferação	 de	micro-organismos,	 decorrentes	 da	 falta	 de	

manutenção	 do	 ar	 condicionado,	 e/ou	 por	 poluentes	 que	 são	 produzidos	 dentro	 dos	

EECs	 por	materiais	 de	 construção	 e/ou	 de	 limpeza	 baseados	 em	 solventes	 orgânicos.	

Além	 disso,	 constatou-se	 a	 deficiência	 na	 iluminação,	 ventilação	 e	 temperatura	 dos	

Edifícios	de	Escritórios.	

Em	 meados	 da	 década	 de	 1970,	 a	 Organização	 Mundial	 da	 Saúde	 (OMS)	 definiu	 na	

“Síndrome	dos	Edifícios	Doentes”	–	Sick	Building	Syndrome	-	os	três	fatores	básicos	dos	

quais	 a	 Qualidade	 do	 Ar	 Interno	 (QAI)	 depende:	 emissão	 de	 poluentes	 (interior	 dos	

ambientes);	 infiltração	de	poluentes	(por	meio	do	ambiente	exterior);	acumulação	dos	

poluentes	 no	 interior	 dos	 ambientes	 (devido	 à	 pouca	 ventilação	 e	 à	 baixa	 taxa	 de	

renovação	do	ar).		

A	 temperatura,	 a	 umidade	 e	 o	 índice	 de	 renovação	 do	 ar	 também	 devem	 ser	

considerados	como	fatores	influenciadores	da	QAI.	

Na	 maioria	 dos	 EECs	 as	 unidades	 privativas	 necessitam	 ser	 climatizadas	 para	

proporcionar	 um	 ambiente	 mais	 confortável	 para	 os	 seus	 usuários.	 Assim	 torna-se	

necessário	manutenção	preventiva	e	corretiva	do	sistema	de	ar	condicionado,	de	modo	a	

controlar	a	temperatura,	a	umidade,	a	remoção	de	particulados	e	a	renovação	do	ar.		
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Uma	 maneira	 de	 monitorar	 a	 QAI	 é	 a	 instalação	 de	 equipamentos	 de	 medição	 e	

monitoramento	de	indicadores,	tais	como:	[i]	temperatura;	[ii]	umidade;	[iii]	CO2.	

Portaria	3.523,	de	28	de	agosto	de	1998,	do	Ministério	da	Saúde,	que	contém	o	Plano	de	

Manutenção	 e	 Operação	 e	 Controle	 (PMOC),	 voltado	 para	 todas	 as	 instalações	 com	

sistemas	de	ar-condicionado	acima	de	5	TRs.	

Resolução	 9,	 de	 16	 de	 janeiro	 de	 2003,	 da	 Agência	 Nacional	 de	 Vigilância	 Sanitária	

(Anvisa),	 que	 regulamenta	 padrões,	 valores,	 parâmetros,	 normas	 e	 procedimentos	

necessários	 à	 garantia	 da	 boa	 qualidade	 do	 ar	 interior,	 inclusive	 de	 temperatura,	

umidade,	velocidade,	taxa	de	renovação	e	grau	de	pureza.	

A	 NBR	 15848:2010,	 para	 sistemas	 de	 ar	 condicionado	 e	 ventilação,	 prevê	 os	

procedimentos	 e	 requisitos	 às	 atividades	 de	 construção,	 reformas,	 operação	 e	

manutenção	 das	 instalações	 de	 ar-condicionado	 –	 sistemas	 centrais	 unitários,	 contém	

parte	3	dedicada	ao	assunto.	

 4.6 DESEMPENHO:	INTEGRAÇÃO	

CBCS	 (2015,	 p.	 28)	 cita	 que	 alguns	 edifícios,	 principalmente	 os	 mais	 modernos,	 são	

equipados	 com	 um	 Building	 Management	 System	 (BMS)	 que	 permite	 a	 gestão	 da	

automação	predial	e	monitoramento	detalhado,	que	possibilita	realizar	análises	críticas	

dos	consumos.	Às	vezes	é	utilizado	um	software	de	gestão	de	energia	para	registrar	o	

histórico	de	demanda	e	consumo	horário,	diário,	semanal,	mensal	e	anual.	No	entanto,	

foi	constatado	que	a	simples	existência	do	software	ou	do	BMS	não	indica	que	ele	esteja	

sendo	usado	de	fato	para	fazer	as	análises	críticas	e	orientar	buscas	por	melhorias.	

De	 fato,	o	melhor	 sistema	de	automação	não	garante	a	melhor	performance	na	gestão	

operacional	 do	 edifício,	 pois	 muitas	 vezes	 o	 operador	 não	 foi	 integrado	 no	 ciclo	 de	

concepção	 e	 projeto	 do	 empreendimento	 e,	 tão	 pouco,	 recebeu	 informações	 e	

treinamentos	 adequados	 para	 a	 realização	 da	 análise	 crítica	 sobre	 a	 performance	 do	

edifício.	

Em	 sua	 pesquisa	 de	 campo,	 CBCS	 (2015)	 revela	 que	 foram	 encontrados	 casos	 de	

edifícios	com	presença	de	BMS	e	tecnologias	de	medição	inteligente	(Smart	Meter),	mas	

os	 dispositivos	 de	medição	 não	 estavam	 programados	 para	 atuar	 em	 conjunto	 com	 o	
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sistema	 de	 automação,	 e,	 na	 prática,	 não	 eram	 utilizados.	 Essa	 situação	 leva	 a	 um	

desconhecimento	 do	 consumo	 de	 cada	 locatário,	 e	 a	 uma	 forma	 de	 rateio	 que	 não	 é	

baseada	 em	 consumos	 reais,	 mas	 sim,	 em	 fatores	 imprecisos	 como	 	 o	 histórico	 de	

consumo.	

	

A	análise	crítica	da	performance	do	edifício	pode	ser	melhor	realizada	se	o	operador	

do	edifício	for	integrado	desde	o	ciclo	de	concepção	e	projeto	do	empreendimento,	

debatendo	 e	 compartilhando	 conhecimentos	 para	 proporcionar	 a	 maior	 eficiência	 na	

gestão	operacional.		

Os	 BENCKMARKS	 do	 desempenho	 operacional	 dos	 EECs	 com	 CERTIFICAÇÃO	 DA	

SUSTENTABILIDADE–EEC	 -	 proporcionam	 ao	 operador	 identificar	 com	 maior	 acuidade	 o	

real	 desempenho	 	 do	 edifício	 em	 relação	 aos	 demais	 empreendimentos,	 com	

similaridade	construtivas,	semelhança	da	tipologia,	da	 localização	e,	eventualmente,	de	

alguns	 equipamentos	 instalados,	 como	 por	 exemplo	 a	 central	 de	 processamento	 de	

dados	 assunto	 abordado	 no	 Capítulo	 6.1	 –	 Desempenho	 dos	 Edifícios	 de	 Escritórios	

Corporativos.	

	

 4.7 INICIATIVAS	

 4.7.1 CONSELHO	BRASILEIRO	DE	CONSTRUÇÃO	SUSTENTÁVEL	

Criada	em	agosto	de	2007,	o	CBCS	é	uma	Organização	da	Sociedade	Civil	de	 Interesse	

Público	 (OSCIP)	 que	 tem	 por	 objetivo	 contribuir	 para	 a	 geração	 e	 difusão	 de	

conhecimento	e	de	boas	práticas	de	sustentabilidade	na	construção	civil.	 	As	principais	

ações	práticas	do	CBCS	são:	

i. Promover	a	inovação;	

ii. Integrar	o	setor	da	construção	aos	demais	setores	da	sociedade;	

iii. Formar	redes	de	parceiros	estratégicos;	

iv. Elaborar	diretrizes,	orientações	e	ferramentas	para	o	setor;	

v. Discutir	políticas	públicas	e	setoriais;	
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vi. Coordenar	soluções	e	ações	intersetoriais	com	objetivo	de	otimizar	o	uso	de	

recursos	 naturais,	 sociais	 e	 econômicos,	 reduzir	 os	 efeitos	 negativos	 da	

atividade	de	construção	civil	e	maximizar	seus	efeitos	benéficos,	visando	um	

ambiente	mais	saudável	e	uma	sociedade	mais	equilibrada.	

O	CBCS	se	 inter-relaciona	com	o	setor	 financeiro,	o	governo,	a	academia	e	a	sociedade	

civil,	além	de	se	relacionar	com	importantes	organizações	nacionais	e	internacionais	que	

se	dedicam	nos	pilares	da	sustentabilidade	–	TRIPLE	BOTTOM	LINE.	

Em	 vista	 do	 seu	 inter-relacionamento,	 o	 CBCS	 encontra-se	 em	 um	 ambiente	 neutro	 e	

propício	para	desenvolver	atividades	que	discutem	a	sustentabilidade,	como:	simpósios,	

comitês	temáticos,	seminários,	oficinas,	cursos	e	projetos.	

O	CBCS	possui	oito	comitês	temáticos,	a	saber:	

i. Água:	 aborda	 o	 uso	 racional	 e	 indicadores	 de	 consumo	 de	 água;	 a	

conservação	 e	 reuso	 de	 água;	 a	 gestão	 da	 demanda	 e	 da	 oferta	 de	 água;	 o	

saneamento	básico	e	os	sistemas	prediais	de	água;	a	educação	ambiental	para	

o	uso	da	água.	

ii. Avaliação	 da	 Sustentabilidade:	 trata	 das	 boas	 práticas	 na	 avaliação	 de	

produtos,	projetos	e	processos;	da	avaliação	de	sustentabilidade	com	relação	

à	realidade	brasileira;	da	elaboração	e	da	implementação	da	base	de	dados	e	

de	como	esta	base	pode	se	transformar	em	informações	e	conhecimentos	para	

alimentar	atividades	de	pesquisa	e	inovação.	

iii. Econômico	 e	 Financeiro:	 discute	 as	 formas	 de	 estimular,	 por	 meio	 das	

instituições	 financeiras,	 as	 boas	 práticas	 de	 sustentabilidade	 no	 setor	 da	

construção	 civil;	 a	 identificação	 de	 riscos	 não	 econômicos	 do	 setor	

imobiliário,	principalmente,	os	riscos	ambientais,	os	sociais	e	os	de	mercado.	

iv. Energia:	 abrange	 a	 eficiência	 energética	 em	 edificações;	 a	 educação	

ambiental	ao	consumidor;	a	etiquetagem	de	nível	de	eficiência	energética	de	

edificações	 do	 Inmetro-Procel;	 a	 Norma	 de	 Desempenho	 –	 NBR	 15.575;	 o	

benchmarking	de	energia	operacional	de	edificações.	

v. Gerenciamento	 de	 Riscos:	 discute	 as	 intervenções	 em	 espaços	 territoriais	

especialmente	 protegidos;	 a	 ocupação	 e	 gerenciamento	 de	 áreas	

contaminadas;	a	poluição	sonora;	a	proteção	à	paisagem	e	bens	tombados;	a	
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saúde	e	a	segurança	no	ambiente	de	trabalho;	o	armazenamento	e	o	manuseio	

de	 produtos	 perigosos/controlados	 e	 o	 gerenciamento	 de	 resíduos	 da	

construção	civil.	

vi. Materiais:	 abrange	 o	 diagnóstico	 de	 práticas	 sustentáveis	 na	 indústria	 de	

materiais	 e	 componentes;	 a	 inovação	 em	 materiais	 de	 construção	 civil;	 o	

desenvolvimento	 da	 infraestrutura	 para	 elaboração	 de	 Análise	 do	 Ciclo	 de	

Vida	 Simplificada	 como	 ferramenta	 de	 projeto	 e	 gestão	 na	 cadeia	 da	

construção.	

vii. Projeto:	 discute	 o	 sistema	 de	 aquecimento	 de	 água	 por	 energia	 solar	 nas	

novas	 edificações	 do	 Município	 de	 São	 Paulo	 -	 regulamentação	 da	 Lei	 nº	

14.459;	 a	 análise	 crítica	 do	 Programa	Minha	 Casa	Minha	 Vida;	 a	 Norma	 de	

Desempenho	-	levantamento	dos	aspectos	jurídicos	relacionados	aos	projetos;	

Habitação	de	 Interesse	Social	 Sustentável;	 a	 avaliação	do	Manual	de	Escopo	

para	Contratação	de	Empreendimentos	Sustentáveis.	

viii. Urbano:	aborda	as	questões	das	cidades	compactas	e	eficientes;	as	legislações	

ambientais	e	urbanísticas;	a	informalidade	urbana.	

Dentre	os	trabalhos	desenvolvidos	pelo	CBCS	destacam-se:	

i. Simpósio	 Brasileiro	 de	 Construção	 Sustentável:	 Evento	 anual	 realizado	

desde	 2008	 pelo	 CBCS.	 Abrange	 temas	 nacionais	 e	 internacionais	 sobre	 a	

sustentabilidade	no	setor	da	construção	civil.	

ii. Ferramenta	 Seis	 Passos:	 desenvolvido	pelo	CT	de	Materiais	 do	CBCS,	 esta	

ferramenta	 auxilia	 projetistas,	 empreendedores	 e	 usuários	 na	 seleção	 dos	

fornecedores	 e	 dos	 materiais	 que	 serão	 utilizados	 nas	 obras.	 Os	 assuntos	

abordados	 são:	 formalidade,	 legalidade,	 qualidade,	 social,	 socioambiental	 e	

propaganda	enganosa.	

iii. Sustainable	 Social	 Housing	 Initiative	 (SUSHI):	 é	 um	 projeto	 desenvolvido	

pela	United	Nations	Environment	Programme	 (UNEP/PNUMA)	para	o	estudo	

de	 práticas	 de	 construção	 sustentável	 no	 mundo,	 e	 foca	 em	 Habitações	 de	

Interesse	Social	(HIS)	em	dois	países	em	desenvolvimento:	Tailândia	e	Brasil.	

No	Brasil,	o	programa	é	coordenado	pelo	CBCS	

iv. Condutas	 de	 Sustentabilidade:	 Resultado	 da	 parceria	 entre	 Secovi-SP	 e	

CBCS,	 a	 publicação	 apresenta	 um	 conjunto	 de	 conceitos	 relacionados	 à	
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sustentabilidade,	com	enfoque	para	a	cadeia	do	setor	 imobiliário	residencial	

do	Estado	de	São	Paulo.		

v. Avaliação	 do	 Ciclo	 de	 Vida	 modular	 (ACV-m):	 É	 a	 plataforma	 de	

informações	 com	 indicadores	 da	 sustentabilidade	 de	 materiais,	 produtos	 e	

componentes	 para	 auxiliar	 profissionais	 e	 consumidores	 na	 tomada	 de	

decisão.	

vi. Aspectos	da	Construção	Sustentável	no	Brasil:	O	CBCS,	juntamente	com	o	

Ministério	 do	 Meio	 Ambiente	 e	 o	 PNUMA,	 desenvolveu	 um	 estudo	 sobre	

construção	 sustentável	 no	Brasil	 para	 servir	 de	 orientação	para	 uma	 futura	

política	nacional	de	promoção	da	construção	sustentável.	

vii. Benchmarking	 /	 Desempenho	 Energético	 Operacional	 em	 Edificações:	

Comitê	 Temático	 de	 Energia	 (CT	 ENERGIA)	 está	 desenvolvendo	 uma	

ferramenta	para	coleta	e	sistematização	de	dados	que	permite	a	comparação	

do	consumo	energético	na	fase	de	operação	de	edificações,	dentre	tipologias	

com	características	e	usos	semelhantes.	

Particularmente,	o	benchmarking	do	CT	Energia	adotou	uma	estratégia	que	por	meio	de	

reuniões	regulares	com	os	filiados	do	CBCS,	convidados	especiais	e	outros	stakeholders,	

um	fórum	de	discussão	e	desenvolvimento	de	conhecimento	nesta	área.	A	metodologia	

para	desenvolvimento	de	benchmarks	e	o	formato	padrão	para	publicação	dos	mesmos	

foram	desenvolvidos	no	âmbito	deste	 fórum,	e	publicados	pelo	CBCS	para	 livre	acesso	

dos	filiados.	

	

Dentro	 deste	 ambiente	 colaborativo	 e	 de	 integração	 que	 o	 NRE-Poli	 promoverá	 a	

reunião	do	GRUPO	TÉCNICO	para	discussão,	desenvolvimento	e	difusão	do	conhecimento	

adquirido	na	sustentabilidade	dos	Edifícios	de	Escritórios	Corporativos.		

O	GRUPO	TÉCNICO	será	composto	por	pelo	menos	um	membro	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	

REPRESENTANTES	DA	DIREÇÃO	(RDs)	dos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	classificados	

como	DIAMANTE	 e	 convidados	que	possam	enriquecer	 a	 reunião,	 assuntos	 regrados	no	

Capítulo	7.3	–	Atualização	do	Sistema	para	Classificação.	
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O	 CBCS	 (2015)	 salienta	 que	 os	 resultado	 do	 Desempenho	 Energético	 Operacional	 no	

Brasil,	coordenado	pelo	CT	Energia,	servirão	como	base	para	programas	voluntários	de	

eficiência	em	edifícios	existentes	e	também	para	a	elaboração	de	um	programa	nacional	

nesta	área.	

 4.7.2 SELO	CASA	AZUL	

O	 SELO	CASA	AZUL	 é	 uma	 certificação	 voluntária	 criada	 em	 2010	 pela	 Caixa	 Econômica	

Federal	 (CAIXA)	 para	 classificação	 socioambiental	 de	 projetos	 de	 empreendimentos	

habitacionais,	 com	o	 intuito	de	 reconhecer	 os	 empreendimentos	que	 adotam	 soluções	

mais	 eficientes	 aplicadas	 à	 construção,	 ao	 uso,	 à	 ocupação	 e	 à	 manutenção	 das	

edificações,	objetivando	incentivar	o	uso	racional	de	recursos	naturais	e	a	melhoria	da	

qualidade	da	habitação	e	de	seu	entorno.	

O	SELO	CASA	AZUL	possui	53	indicadores,	entre	obrigatórios	e	 facultativos,	sendo	que	os	

níveis	de	graduação	são	BRONZE,	PRATA	e	OURO.	A	certificação	BRONZE	deverá	atender	os	

19	 (dezenove)	 critérios	 obrigatórios;	 a	 certificação	 PRATA	 deverá	 atender	 os	 critérios	

obrigatórios	e	mais	outros	6	(seis)	critérios	de	livre	escolha;	e	a	certificação	OURO	deverá	

atender	além	dos	requisitos	obrigatórios	mais	12	(doze)	critérios	de	livre	escolha.	

Além	 dos	 critérios	 estabelecidos	 pelo	 SELO	 CASA	 AZUL,	 a	 certificação	 BRONZE	 será	

concedida	 somente	 aos	 empreendimentos	 cujo	 valor	 de	 avaliação	 da	 unidade	

habitacional	 não	 ultrapassar	 os	 limites	 estabelecidos	 neste	 programa,	 que	 varia	

conforme	sua	localidade.	Caso	a	unidade	habitacional	supere	os	limites	estabelecidos,	o	

empreendimento	deverá	se	enquadrar,	no	mínimo,	na	certificação	PRATA.	

Segundo	Revista	GreenBuilding	 (2014),	 até	dezembro	de	2013,	oito	empreendimentos	

foram	certificados,	totalizando	3.820	unidades.	

 4.7.3 PROCEL	EDIFICAÇÕES	E	PBE	EM	EDIFICAÇÕES	

Em	1984,	o	Instituo	Nacional	de	Metrologia,	Qualidade	e	Tecnologia	(INMETRO)	iniciou	

programas	 de	 avaliação	 da	 conformidade	 do	 desempenho,	 com	 a	 finalidade	 de	

contribuir	para	a	racionalização	do	uso	da	energia	no	Brasil	por	meio	da	prestação	de	
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informações	 sobre	 a	 eficiência	 energética	 de	 alguns	 equipamentos	 disponíveis	 no	

mercado	nacional.	

Inicialmente	 voltado	 para	 o	 setor	 automotivo,	 por	 causa	 das	 crises	 do	 petróleo	 da	

década	de	70,	o	projeto	 foi	redirecionado,	ampliado	e	se	tornou	o	Programa	Brasileiro	

de	Etiquetagem	(PBE).	Atualmente,	o	PBE	é	composto	por	38	programas	de	avaliação	da	

conformidade,	que	contemplam	desde	a	etiquetagem	de	produtos	da	linha	branca,	como	

fogões,	refrigeradores	e	ar	condicionados	até	os	veículos	e	as	edificações.	

Em	 2003,	 o	 Programa	 Nacional	 de	 Eficiência	 Energética	 em	 Edificações	 (Procel)	 e	 a	

Eletrobrás	criaram	o	Procel	em	Edificações	(Procel	Edifica),	atualmente	denominado	por	

Selo	Procel	Edificações,	e	atua	de	forma	conjunta	com	os	Ministérios	de	Minas	e	Energia,	

o	Ministério	das	Cidades,	as	universidades,	os	centros	de	pesquisa	e	entidades	das	áreas	

governamental,	 tecnológica,	 econômica	 e	 de	 desenvolvimento,	 além	 do	 setor	 da	

construção	civil.	

O	 Selo	 Procel	 Edificações	 tem	 por	 objetivo	 principal	 identificar	 as	 edificações	 que	

apresentem	 os	 melhores	 níveis	 de	 eficiência	 energética	 em	 uma	 dada	 categoria,	

motivando	o	mercado	consumidor	a	adquirir	e	utilizar	produtos	mais	eficientes.	

Esse	 objetivo	 é	 cumprido	 de	 duas	 maneiras:	 por	 meio	 da	 afixação	 do	 Selo	 Procel	

Edificações	 em	 todas	 as	 edificações,	 projetadas	 ou	 construídas,	 de	modo	 a	 orientar	 o	

consumidor	 no	 ato	 da	 compra,	 e	 por	 meio	 de	 sua	 página	 na	 internet	

<www.procelinfo.com.br>,	 que	 é	 atualizada	 periodicamente,	 indicando	 os	 produtos	

contemplados	com	o	Selo	Procel	Edificações.	

Além	da	eficiência	energética,	o	Procel	pode	exigir	critérios	adicionais	para	a	concessão	

do	 Selo	 Procel	 Edificações,	 de	 forma	 a	 garantir	 o	 melhor	 desempenho	 energético	 do	

imóvel	e/ou	atender	a	requisitos	ambientais.	

A	parceria	entre	o	INMETRO	e	Eletrobrás/Procel	Edifica	criou	o	Programa	de	Brasileiro	

de	Etiquetagem	em	Edificações	(PBE	Edifica)	para	promover	a	eficiência	energética	em	

edificações.	
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O	 Selo	 Procel	 Edificações	 direciona	 a	 análise	 dos	 edifícios	 em	 relação	 aos	 melhores	

índices	 de	 eficiência	 energética	 e	 que	 atendam	 a	 requisitos	 ambientais,	

preferencialmente	integrantes	do	PBE,	classificando-os	em	níveis	que	vão	de	“A”	até	“E”.	

PROCEL;	ELETROBRÁS	(2015)	sita	que	caso	julgue	necessário,	o	Procel	pode	conceder	o	

Selo	Procel	Edificações	a	uma	categoria	que	não	seja	contemplado	pelo	PBE,	desde	que	

isto	seja	objeto	de	ajuste	prévio	entre	o	Procel	e	as	entidades	de	classe.	

O	Selo	Procel	Edificações	é	concedido	na	fase	de	projeto	e	após	a	conclusão	da	obra.	Nos	

edifícios	 comerciais	 e	 de	 serviços	 públicos	 são	 avaliados	 três	 sistemas:	 envoltória,	

iluminação	e	ar	condicionado.	Nos	edifícios	 residenciais	 são	avaliados	a	envoltória	e	o	

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

Adicionalmente,	o	Selo	Procel	Edificações	possibilita	bonificar	algumas	ações,	tais	como:	

sistemas	 ou	 fontes	 renováveis	 de	 energia,	 sistemas	 de	 cogeração	 e	 sistemas	 e	

equipamentos	que	racionalizem	o	uso	da	água.	

No	caso	do	uso	racional	da	água,	o	sistema	deve	proporcionar	uma	economia	mínima	de	

40%	 no	 consumo	 anual	 de	 água	 do	 edifício,	 considerando	 práticas	 correntes	 de	

dimensionamento.	

Os	 projetos	 podem	 ser	 avaliados	 pelo	 método	 prescritivo	 ou	 por	 simulação	

computacional,	enquanto	o	edifício	construído	deve	ser	avaliado	por	meio	de	inspeção	in	

loco.	

BORGSTEIN	 (2014,	 p.	 33)	 relata	 que	 as	 experiências	 do	 Programa	 Brasileira	 de	

Etiquetagem	mostram	que	em	qualquer	programa	voluntário	de	etiquetagem	(tanto	de	

edifícios	quanto	de	equipamentos	eletrônicos),	um	nível	de	desempenho	abaixo	do	nível	

“A”	é	muito	mal	visto,	e	a	taxa	de	adesão	ao	programa	cai	drasticamente	quando	não	é	

possível	atingir	facilmente	o	melhor	nível	de	desempenho.	

CBCS	(2015,	p.	15)	menciona	que	o	PBE	Edifica	é	um	instrumento	que	pode	futuramente	

funcionar	como	um	indutor	massivo	de	eficiência	energética,	caso	seu	regime	passe	a	ser	

compulsório	 e	 índices	 mínimos	 sejam	 estabelecidos.	 Ainda	 assim,	 há	 um	 grande	

potencial	para	um	aumento	da	eficiência	energética	em	edificações	existentes,	que	não	é	

atingido	por	este	formato.	Neste	caso,	a	ferramenta	mais	adequada	seria	a	adoção	de	um	
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processo	 de	 certificação	 de	 Desempenho	 Energético	 Operacional	 (DEO),	 como	 uma	

ferramenta	de	informação	ao	usuário,	comparando	o	uso	real	da	energia	nas	edificações	

com	benchmarks	de	consumo	que	representem	a	média	do	mercado.	parei	

	

Tendo	em	vista,	a	importância	dos	indicadores	do	real	desempenho	do	mercado	de	EEC,	

essa	 tese	 apresenta	 como	 sistema	 complementar	 a	 construção	 da	 PLATAFORMA	 DO	

MONITORAMENTO	OPERACIONAL	 (PMO),	 que	 utilizará	 tecnologias	 de	medição	 inteligente	

para	 coletar	 e	 transmitir	 os	 dados	 operacionais 17 	dos	 EECs	 com	 Certificação	 da	

Sustentabilidade-EEC	 e,	 posteriormente,	 armazena-los	 em	 ambiente	 cloud	 computing,	

controlado	pelo	NRE-POLI,	conforme	Capítulo	7.	

Os	dados	 capturados	 e	 armazenados	pela	PMO	 serão	 tratados	 estatisticamente	para	 a	

construção	 dos	 Benchmarks	 do	 desempenho	 de	 EECs.	 Esta	 informação	 será	

disponibilizada	 ao	 mercado	 por	 meio	 do	 NRE-POLI,	 sem	 comprometer	 o	 sigilo	 e	 a	

segurança	dos	dados	de	cada	edifício	certificado.	

Com	 o	 passar	 do	 tempo,	 será	 possível	 construir	 os	 BENCHMARKS	 em	 detrimento	 às	

diversas	tipologias	e	localizações	do	mercado	de	EEC.		

	

	

	 	

																																																								
17	Os	 dados	 operacionais	 podem	 ser	 consume	 de	 energia	 elétrica,	 de	 água,	 fluxo	 de	 pessoas	 fixas	 e	 de	
flutuantes,	fluxo	de	veículos	fixos	e	de	visitantes,	dados	meteorológicos	etc.	
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 5 CERTIFICAÇÕES	AMBIENTAIS	PARA	EEC	

 5.1 ESTADO	ATUAL	NO	BRASIL	

Para	 aferir	 a	 sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 os	

empreendedores	 buscam	 certificações	 para	 atestar	 a	 sustentabilidade	 do	

empreendimento.	 Isto	 vai	 no	 encontro	 de	 algumas	 empresas	 que	 buscam	

empreendimentos	 com	 práticas	 mais	 sustentáveis	 com	 certificação	 por	 instituição	

reconhecida.	

O	desenvolvimento	das	primeiras	certificações	sobre	a	avaliação	ambiental	de	edifícios	

surgiu	na	década	de	1990	para	cumprimento	das	metas	locais	estabelecidas	na	ECO’92,	

Conferência	das	Nações	Unidas	para	o	Meio	Ambiente	 e	 o	Desenvolvimento,	 realizada	

entre	os	dias	3	e	14	de	junho	de	1992	no	Rio	de	Janeiro	–	Brasil.	

Esta	 conferência	 consagrou	 o	 conceito	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 contribuiu	

para	a	mais	ampla	conscientização	de	que	os	principais	danos	ao	meio	ambiente	foram	

causados	 essencialmente	 pelos	 países	 desenvolvidos.	 Concomitantemente,	 foi	

constatada	 a	 necessidade	 dos	 países	 em	 desenvolvimento	 receberem	 fácil	 acesso	 aos	

recursos	financeiros	e	tecnológicos	para	seu	próprio	desenvolvimento	sustentável.	

A	 partir	 da	 ECO’92,	 alguns	 países	 comprometeram-se	 a	 adotar	 diretrizes	 para	 o	

desenvolvimento	 sustentável.	 Uma	 destas	 diretrizes	 diz	 respeito	 à	 Agenda	 21,	 um	

programa	de	ação	para	todos	os	domínios	do	desenvolvimento	em	seus	diversos	níveis.	

Nesta	conferência	foram	estabelecidos	os	princípios	globais,	para	que	cada	região,	país	

ou	 estado	 definisse	 seus	 próprios	 parâmetros	 baseados	 em	 suas	 necessidades	 e	

características	locais.	

Isto	 impulsionou	 ainda	 mais	 a	 discussão	 em	 nível	 mundial	 sobre	 as	 questões	 de	

sustentabilidade	em	diversas	áreas	de	conhecimento,	dentre	as	quais	se	destaca	o	setor	

da	construção	civil.	

Logo,	diversos	países	da	Europa,	além	dos	Estados	Unidos,	Canadá,	Austrália,	Hong	Kong	

e	 Japão	 desenvolveram	 métodos	 de	 avaliação	 da	 sustentabilidade	 em	 edifícios.	
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Entretanto,	 estes	 métodos	 concentram	 basicamente	 a	 dimensão	 ambiental	 da	

sustentabilidade	e	possuem	certas	limitações	para	sua	aplicabilidade	no	Brasil.		

Não	há	impedimentos	legais	para	a	utilização	destes	sistemas	no	Brasil.	Entretanto,	nem	

sempre	os	atributos	avaliados	são	os	mais	recomendados	para	o	Brasil,	pois	os	mesmos	

são	 baseados	 em	 normas	 e	 práticas	 estrangeiras,	 que	 são	 ligadas	 a	 características	

específicas	 de	 cada	 país,	 tais	 como:	 recursos	 naturais,	 clima,	 economia,	 cultura,	

conhecimento,	 desenvolvimento	 tecnológico,	 subsídio	 governamental,	 restrições	 legais	

etc.		

Os	 sistemas	de	 certificação	existentes	 concentram-se	na	dimensão	ambiental	devido	à	

natureza	 da	 agenda	 da	 sustentabilidade	 nos	 países	 desenvolvidos.	 O	 viés	 ambiental	 é	

sustentado	pela	necessidade	de	recuperar	os	danos	causados	aos	recursos	naturais	em	

função	 do	 desenvolvimento	 econômico	 acelerado	 ocorrido	 por	 décadas	 nos	 países	

desenvolvidos.	

SILVA	 (2003,	p.	193)	expõe	que	ao	 contrário	dos	 contextos	de	origem,	os	 sistemas	de	

avaliação	 são	 apropriados	 e	 vêm	 experimentando	 alto	 grau	 de	 sucesso,	 mas	 são	

inadequados	para	o	Brasil	porque:	

i. o	que	os	métodos	avaliam	é	insuficiente:	todos	detêm-se	na	avaliação	ambiental	e	

os	itens	ambientais	não	necessariamente	refletem	a	agenda	brasileira;	

ii. a	forma	como	estes	métodos	avaliam	é	inapropriada	para	o	Brasil:		

a. objetivando	 prover	 resultados	 aderentes	 ao	 contexto	 de	 avaliação	 é	

necessário	definir	localmente	um	critério	de	ponderação;	e	

b. não	há	dados	nacionais	sobre	a	Análise	do	Ciclo	de	Vida	e	é	inconsistente	

avaliar	impactos	de	materiais	brasileiros	com	base	em	dados	estrangeiros.	

iii. O	quanto	se	deve	atingir	em	cada	método	é	definido	pela	sinergia	de	fatores	como	

tecnologias	 e	 produtos	 disponíveis	 em	 cada	 mercado,	 práticas	 construtivas	 e	

normas	vigentes,	que,	juntos,	delineiam	níveis	de	referência	e	metas	que	mudam	

de	um	contexto	para	o	outro.	

O	 alcance	 atual	 destes	 sistemas	 de	 certificação	 no	 Brasil	 ainda	 é	 limitado	 e	

geograficamente	 concentrado	 nas	 Regiões	 Metropolitanas	 de	 São	 Paulo	 e	 do	 Rio	 de	

Janeiro,	mas	constata-se	o	crescente	mercado	em	outras	localidades	do	país.	
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As	principais	certificações	verdes	existentes	no	Brasil	são	o	Leed	e	o	Aqua,	mas	outras	

certificações	verdes	estão	no	país	de	forma	incipiente,	tais	como:	o	Breeam	e	o	Deutsche	

Gesellschaft	 fur	Nachhaltiges	Bauen	 (DGNB).	 Por	 esta	 razão,	 somente	 o	 Leed	 e	 o	 Aqua	

foram	abordados	mais	adiante.	

Existem	 iniciativas	 nacionais,	 ainda	 de	 forma	 voluntária,	 indutoras	 da	 avaliação	 da	

sustentabilidade	 em	 empreendimento	 no	 país	 que	 estão	 em	 desenvolvimento:	 [i]	

Etiqueta	 Nacional	 de	 Conservação	 de	 Energia	 (ENCE)	 do	 Programa	 Nacional	 de	

Eficiência	Energética	em	Edificações	(Procel	Edifica);	[ii]	Selo	Azul,	da	Caixa	Econômica	

Federal;	[iii]	Comitê	de	Avaliação	de	Sustentabilidade	do	CBCS.	

Diante	do	cenário	apresentado,	o	desenvolvimento	da	Certificação	da	Sustentabilidade–

EEC	 por	 entidade	 reconhecida	 nacionalmente,	 como	 o	 NRE-POLI,	 que	 avalie	

adequadamente	seus	ATRIBUTOS,	diante	das	condições	de	contorno	e	realidade	brasileira,	

pode-se	 tornar	 um	 referencial	 para	 empreendedores,	 corretores,	 projetistas,	

construtores,	usuários	e	comunidade.	

 5.2 LEED	

O	Leadership	 in	Energy	and	Environmental	Design	 (Leed)	 é	 uma	 certificação	 ambiental	

criada	 pelo	 U.S.	 Green	 Building	 Council	 e	 coordenada	 localmente	 pelo	 Green	 Building	

Council	Brasil.	

O	Leed	é	 a	principal	 certificadora	ambiental	do	Brasil,	 segundo	Revista	GreenBuilding	

(2014),	dos	836	empreendimentos	que	foram	submetidos	a	avaliação	apenas	136	foram	

certificados.	

Atualmente,	 o	 Leed	 está	 na	 versão	 3,	 envolve	 o	 atendimento	 de	 oito	 pré-requisitos	

obrigatórios	para	que	o	projeto	do	edifício	seja	certificado.	A	avaliação	é	feita	por	meio	

de	 pontos,	 em	 um	 total	 de	 110.	 Há	 quatro	 PATAMARES	 DE	 DESEMPENHO,	 que	 variam	

conforme	a	pontuação	obtida:	

i. CERTIFICADO:	entre	40	e	49	pontos;	

ii. SILVER:	entre	50	e	59	pontos;	

iii. GOLD:	entre	60	e	79	pontos;	

iv. PLATINUM:	a	partir	de	80	pontos.	
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Em	novembro	de	2013	foi	lançada	a	versão	4	do	Leed,	que	traz	adequações	de	processo	

e	atualizações	técnicas.	As	duas	versões	coexistiram	até	30	de	maio	de	2015,	a	partir	de	

1	de	junho	apenas	a	versão	4	do	Leed	estará	disponível.	

A	certificação	Leed	ainda	limita-se	ao	desempenho	esperado	do	projeto	e	obra.	Não	há	

continuidade	do	monitoramento	do	edifício	pronto	e	operando	na	certificação	Core	and	

Shell.	

 5.3 AQUA	

O	 Processo	 de	 Alta	 Qualidade	 Ambiental	 (Aqua)	 foi	 desenvolvido	 com	 base	 na	

certificação	francesa	Démarche	HQE,	coordenado	no	Brasil	pela	Fundação	Vanzolini.	

No	Referencial	 Técnico	 do	 Processo	 Aqua,	 o	 empreendimento	 é	 avaliado	 nas	 fases	 de	

programa,	 concepção	 (projeto),	 realização	 (implantação)	 e	 operação	 e	 uso,	 com	

certificados	emitidos	em	cada	fase.		

O	Aqua	é	a	segunda	maior	certificadora	no	Brasil,	segundo	Revista	GreenBuilding	(2014)	

até	dezembro	de	2013,	153	empreendimentos	 foram	avaliados	na	 fase	de	programa	e	

concepção,	sendo	27	certificados	na	fase	de	realização	e	operação	em	uso.	Fonte:	Revista	

GreenBuilding	(2014)	

A	certificação	é	estruturada	em	dois	subsistemas:	

i. Sistema	de	Gestão	do	Empreendimento:	Estabelece	as	características	mínimas	

do	 sistema	 de	 gestão	 a	 ser	 implantado	 pelo	 empreendedor,	 de	 maneira	 a	

organizar	 o	 empreendimento,	 permitindo	 coordenar	 os	 esforços	 de	 todos	 os	

envolvidos;	

ii. Qualidade	 Ambiental	 do	 Edifício:	 Possui	 14	 categorias	 para	 avaliar	 o	

desempenho	do	empreendimento,	sob	o	ponto	de	vista	da	sustentabilidade.	Cada	

categoria	se	subdivide	em	outras	subcategorias,	que,	por	sua	vez,	são	compostas	

de	alguns	requisitos.	Para	receber	a	certificação,	o	empreendimento	precisa	ter,	

no	mínimo,	três	categorias	avaliadas	como	excelentes	e	quatro	como	superiores.	

O	Aqua	enfatiza	a	necessidade	do	empreendedor	se	preocupar	com	a	Gestão	de	Projetos	

do	empreendimento.		
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RODRIGO	 (2011,	 p.	 147)	 identificou,	 nos	 seus	 estudos	 de	 caso,	 que	 o	 Processo	 Aqua	

proporciona:	

i. Flexibilidade	 para	 atender	 aos	 requisitos	 da	 certificação,	 baseados	 em	

justificativas	que	devem	ser	suportadas	por	cálculos	e	argumentos	técnicos.	

ii. Processo	 Aqua	 gera	 análise	 e	 discussões	 em	 toda	 equipe	 que	 participa	 do	

empreendimento,	que	motiva	a	busca	por	melhores	soluções;	

iii. A	linguagem	do	referencial	é	acadêmica	e,	na	prática,	difícil	de	compreender.	

A	 flexibilidade	 de	 argumentação	 do	 Aqua	 permite	 que	 o	 projetista	 explore	mais	 seus	

conhecimentos,	que	devem	ser	tecnicamente	embasados,	promovendo	discussões	e	que	

podem	gerar	inovações.		

RODRIGO	 (2011,	 p.	 165)	 afirma	 que,	 embora	 seja	 visto	 como	um	método	 adequado	 à	

realidade	 brasileira,	 é	 sabido	 que	 a	 adaptação	 do	 Processo	 Aqua	 se	 deu	 de	 forma	

incipiente	 até	 o	momento.	 É	 preciso	 um	maior	 investimento	 em	 pesquisas	 nos	 temas	

relacionados	a	cada	uma	das	14	categorias.	E,	ainda,	pesquisas	de	avalição	pós-ocupação	

que	relacionem	a	produtividade	dos	funcionários	com	as	estratégias	para	a	melhoria	das	

condições	 de	 trabalho,	 decorrentes	 de	 processos	 de	 certificação	 de	 edifícios	

sustentáveis.	

 5.4 LIMITAÇÕES	DAS	CERTIFICAÇÕES	AMBIENTAIS	

As	 certificações	 existentes	 são	 baseadas	 pelo	 desempenho	 potencial	 de	 projeto	 e	

construção,	 não	 havendo	 efetiva	 avaliação	 do	 desempenho	 no	 ciclo	 operacional	 dos	

EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIO	CORPORATIVOS.	

Muitas	 vezes,	 o	 desempenho	 potencial	 de	 projeto	 e	 construção	 é	 muito	 aquém	 do	

desempenho	efetivo	no	ciclo	operacional	dos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS,	esta	

diferença	de	desempenho	é	conhecida	como	Performance	Gap.	

No	Brasil,	não	há	obrigatoriedade	legal	para	disponibilizar	indicadores	do	desempenho	

operacional,	 principalmente	 relacionado	 aos	 consumo	 de	 energia	 e	 água	 dos	 EEC	

implantados	no	Brasil.	
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Neste	 contexto,	 a	 inexistência	 de	 indicadores	 do	 desempenho	 operacional	 impede,	 de	

forma	mais	objetiva	e	pragmática,	a	análise	e	o	potencial	para	melhoria	de	um	edifício		

frente	 aos	 outros	 empreendimentos	 de	 mesma	 tipologia,	 localização	 e	 com	 o	 padrão	

similar	de	usuários.	

As	principais	limitações	das	certificações	da	sustentabilidade	existentes	no	Brasil	são:	

i. não	 exigência	 controle	 dos	 documentos	 legais	 e	 quanto	 ao	 grau	 de	

atendimento	 dos	 mesmos,	 seja	 na	 forma	 de	 leis,	 normas	 ou	 requisitos	

subscritos	dos	aspectos	ambientais	e	sociais;	

ii. a	 avaliação	 é	 realizada	 apenas	 pelo	 desempenho	 esperado	 na	 ciclo	 de	

concepção/projeto	 e	 obra.	 Não	 há	 efetiva	 avaliação	 do	 desempenho	

operacional	 do	 edifício,	 tampouco	 os	 benchmarks	 de	 desempenho	

operacional;	

iii. a	dimensão	econômica	é	limitada,	não	há	registro	do	desempenho	econômico	

do	edifício;	

iv. não	há	obrigatoriedade	do	comissionamento	das	instalações;	

v. baixa	 integração	 com	 os	 operadores	 na	 gestão	 do	 condomínio	 e,	

principalmente,	dos	usuários	do	edifício.	
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 6 REFERENCIAIS	DA	SUSTENTABILIDADE	DE	EEC	

 6.1 DESEMPENHO	DOS	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	

Conforme	 já	 discorrido	 anteriormente,	 as	 mudanças	 na	 Baseline	 para	 desempenho	

mínimo	 aceitável	 da	 sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 só	

ocorrem	 com	 alterações	 nas	 demandas	 do	 mercado,	 sejam	 elas	 voluntárias	 ou	

compulsórias.	

No	entanto,	a	percepção	de	mudança	na	Baseline	deve	ser	mais	dinâmica,	desfocada	de	

decisões	 baseadas	 na	 sensibilidade	 dos	 órgãos	 públicos,	 projetistas,	 construtores,	

empreendedores	e	usuários,	pois	ela	pode	estar	baseada	em	decisões	 ingênuas	ou,	até	

mesmo,	tardias.	

Neste	 sentido,	 o	 Comitê	 Temático	 de	 Energia	 do	 CBCS	 coordena	 o	 projeto	 DEO,	 que	

desenvolve	 conhecimento,	 indicadores	 e	 técnicas	 para	 a	 avaliação	 e	 melhoria	 do	

desempenho	energético	de	edificações	na	fase	de	uso.	

O	 DEO	 busca	 compreender	 a	 diferença	 entre	 o	 consumo	 projetado	 em	 edifícios,	

estimado	 na	 fase	 de	 projeto,	 e	 o	 medido	 na	 fase	 de	 operação.	 Dentre	 os	 trabalhos	

realizado	 no	 DEO	 destaca-se	 o	 desenvolvimento	 de	 uma	 ferramenta	 de	 coleta	 e	

sistematização	 de	 dados	 que	 permite	 a	 comparação	 do	 consumo	 energético	 no	 ciclo	

operacional	 do	 edifício.	 Os	 dados	 são	 fornecidos	 voluntariamente	 por	 proprietários	 e	

gestores	destes	edifícios.	As	atividades	 iniciais	concentram-se	em	agências	bancárias	e	

de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS.	

Segundo	CBCS	 (2015),	 as	principais	dificuldades	encontradas	pelo	CT	Energia	no	DEO	

para	a	montagem	do	benchmark	são:	

i. Definição	de	área	comum	e	privativa;	

ii. Taxa	de	vacância;	

iii. Medição	inadequada	para	aferição	do	consumo	setorizado;	

iv. Usos	finais	distintos;	

v. Diferenças	no	desempenho	entre	edifícios	monousuários	e	multiusuários;	
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vi. Distorção	gerada	pelos	data	centers.	

Além	 destas	 dificuldades,	 o	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 pode	 variar	 conforme	 a	

localidade,	em	função	da	zona	climática	na	qual	está	inserido	o	edifício.	

	
Fonte:	CT	Energia	do	CBCS	
Figura	11	 Consumo	de	energia	por	regiões	

O	 CBCS	 levantou	 dados	 de	mais	 de	 430	 escritórios	 de	médio	 e	 grande	 porte.	 Destes,	

apenas	 249	 poderiam	 ser	 considerados	 como	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	

sendo	 que	 95	 edifícios	 disponibilizaram	 dados	 para	 consumo	 das	 áreas	 comuns,	 157	

edifícios	 forneceram	 dados	 de	 consumo	 total,	 destes	 últimos,	 apenas	 3	 edifícios	

possuíam	o	consumo	das	áreas	privativas	e	comuns	separadamente.	

Dessa	 amostra,	 oito	 edifícios	 foram	 vistoriados	 para	 detalhamento	 de	 suas	

características,	 tipologia,	 localização,	 sistemas	 e	 equipamentos	 instalados,	 o	 que	

possibilitou	comparar	o	desempenho	de	cada	edifício,	em	relação	às	despesas	comuns	e	

privativas.	 Ao	 final	 do	 processo,	 obteve-se	 a	 equação	 do	 benchmark	 do	 consumo	

energético	 anual	 e,	 além	disso,	 demonstrou	 o	 desempenho	 do	 edifício	 típico	 e	 da	 boa	

prática.	
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Este	 estudo	 realizado	 pelo	 CBCS	 (2015)	 representa	 um	 grande	 avanço	 na	 literatura	

brasileira	 para	 avaliação	 da	 performance	 energética	 do	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

	

A	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	–	pretende	avançar	ainda	mais	sobre	o	trabalho	

realizado	pelo	CBCS	(2015),	por	meio	do	monitoramento	dos	indicadores	em	real	time,	

permitindo	não	apenas	identificar	a	performance	anual,	mas	constatar	a	sazonalidade	ao	

longo	do	ano,	em	detrimento	das	variações	climáticas,	bem	como	a	performance	diária,	

detectando	os	padrões	de	consumo	no	horário	de	ponta	e	fora	de	ponta.	

Os	BENCHMARKS	 da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	 -	 permitirão	 aos	operadores	

dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 ter	 maior	 acuidade	 para	 dimensionar	 a	

demanda	a	ser	contratada	junto	às	concessionárias	de	energia	elétrica.	

	

A	 base	 dos	 indicadores	 e	 BENCHMARKS	 é	 constituída	 por	 informações	 disponibilizadas	

pelos	 empreendedores	 no	 ciclo	 de	 projeto	 e	 de	 implantação	 do	 edifício,	 sendo	

complementadas	 frequentemente	 com	 dados	 do	 ciclo	 de	 operação	 fornecidos	 pelos	

operadores	dos	edifícios	de	escritórios	que	possuem	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–

ECC.	Estes	dados	são:	

i. características	e	tipologia	do	edifício;	

ii. consumo	de	energia	elétrica	setorizado	nas	áreas	privativas	e	comuns;	

iii. consumo	de	água	das	áreas	privativas	e	comuns;	

iv. dados	meteorológicos;	

v. fluxos	de	pessoas	fixas	e	flutuantes;	

vi. despesas	de	condomínio;	

vii. taxa	de	vacância;	

viii. preço	médio	de	locação	em	R$/m2.	

Do	 item	 i	 até	 o	 iv,	 as	 informações	 serão	 transmitidas	 por	 meio	 de	 cloud	 computing.	

Todos	os	dados	serão	preservados	para	manter	o	sigilo	da	informação	de	cada	edifício,	

conforme	descrito	no	Capítulo	7.3.	
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Os	indicadores	e	os	BENCHMARKS	a	serem	disponibilizados	pelo	NRE-POLI	demonstrarão	a	

média	 da	 performance	 do	 mercado	 de	 EECS,	 de	 acordo	 com	 suas	 características,	

tipologia,	 localização,	 sistemas	 e	 equipamentos	 instalados.	 Nesta	 condição,	 os	

operadores	e	usuários	poderão	analisar	o	desempenho	do	edifício	frente	ao	mercado	de	

EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

À	 medida	 que	 os	 operadores	 e	 usuários	 tenham	 acesso	 às	 informações	 sobre	 a	

performance	 do	 edifício,	 melhor	 será	 a	 integração	 e	 promoção	 de	 ações	 e	 de	 ideias	

inovadoras,	 tendo	 em	 vista	 a	 sustentabilidade	 no	 ciclo	 operacional	 do	 edifício.	 A	

divulgação	 da	 performance	 do	 edifício	 e	 de	 outras	 informações	 relevantes	 para	

promover	a	sustentabilidade	pode	ser	realizada	por	meio	dos	monitores	instalados	nos	

elevadores	e	no(s)	totem(ns)	digital(is)	no(s)	hall(s)	do	edifício.	

	

Há	limitações	para	a	aplicação	imediata	dos	BENCHMARKS	da	performance	da	CERTIFICAÇÃO	

DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	–,	pois	no	início	não	haverá	dados	suficientes	para	formá-los	.	

Desta	forma,	na	fase	inicial	de	avaliação,	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	–	terá	

como	 primeira	 Baseline	 do	 desempenho	 energético	 o	 trabalho	 realizado	 pelo	 CBCS	

(2015),	conforme	detalhado	no	Anexo	1.	

	

 6.2 PERFORMANCE	 DOS	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 NO	 CICLO	
OPERACIONAL	

A	necessidade	de	 criar	 indicadores	 e	BENCHMARKS	 na	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–

EEC	surgiu	da	dificuldade	em	se	obter	dados	operacionais	juntos	aos	administradores	de	

EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 seja	 devido	 à	 indisponibilidade	 de	 tempo	 e	 de	

recursos	para	coleta	e	transmissão	das	informações,	como	também	pela	necessidade	de	

se	manter	o	sigilo	destas	informações.	

Em	 um	 mundo	 cada	 vez	 mais	 colaborativo,	 tais	 informações	 deveriam	 ser	

disponibilizadas	 para	 o	meio	 acadêmico	 e	 profissional,	 a	 fim	 de	 promover	 soluções	 e	
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ideias	 inovadoras	que	visem	ao	melhor	desempenho	no	ciclo	operacional	dos	EDIFÍCIOS	

DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

Para	ilustrar	esta	dificuldade	em	se	obter	tais	dados,	o	autor	contatou	20	operadores	de	

EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 dos	 quais	 12	 administravam	 empreendimentos	

certificados	pelo	Leed	e	8	administravam	empreendimentos	convencionais	classificados	

como	AAA18.	No	entanto,	apenas	um	gestor	demonstrou	interesse	e	disponibilidade	para	

fornecer	 os	 dados	 de	 consumo	 do	 iTower,	 classificado	 como	 de	 tipologia	 AAA,	

certificado	Leed	Gold	e	é	localizado	em	Alphaville,	Município	de	Barueri,	Estado	de	São	

Paulo,	Brasil.		

Os	 dados	 apresentados	 a	 seguir	 referem-se	 ao	 edifício	 iTower.	 Embora	 seja	 único,	 as	

informações	 possibilitam	 estudar	 quais	 são	 os	 dados	 relevantes	 para	 a	 criação	 de	

BENCHMARKS	de	desempenho	operacional	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

As	principais	características	do	iTower	são:	

Ø lajes	tipo	de	1.563	m2	privativos;	

Ø pé-direito	de	2,80	m;	

Ø centro	de	convenções;	

Ø heliponto;	

Ø uma	vaga	para	cada	30	m2	privativos;	

Ø sistema	de	segurança;	

Ø reaproveitamento	de	água.	

O	ciclo	operacional	do	edifício	teve	início	em	novembro	de	2011.	Em	outubro	de	2015,	a	

taxa	 de	 ocupação	 era	 de	mais	 de	 66%,	 com	população	 fixa	 de	 2.675	pessoas,	mais	 de	

7.000	 pessoas	 flutuantes	 e	 um	 fluxo	 de	 veículos	 superior	 a	 22.000	 unidades	 referido	

mês.	

																																																								
18	Segundo	critérios	do	Sistema	para	Classificação	da	Qualidade	de	Edifícios	de	Escritórios	do	Núcleo	de	
Real	Estate.	
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Fonte:	Autor	
Gráfico	15	-	 População	e	taxa	de	ocupação	do	iTower	

	

	
Fonte:	Autor	
*O	fluxo	de	automóveis	começou	a	ser	medido	em	julho	de	2013.	
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 6.2.1 POPULAÇÃO	E	VEÍCULOS	DO	ITOWER	CONSUMO	DE	ENERGIA	ELÉTRICA	

A	energia	elétrica	medida	refere-se	à	alimentação	das	áreas	comuns	e	do	sistema	de	ar	

condicionado	privativo.	O	sistema	de	monitoramento	e	medição	de	energia	elétrica	 foi	

iniciado	em	abril	de	2013,	situação	que	permitiu	realizar	um	levantamento	histórico	do	

consumo	em	relação	à	ocupação	do	edifício.	

Constata-se	 claramente,	 no	 Gráfico	 17,	 que	 desde	 o	 início	 do	monitoramento	 o	maior	

consumo	de	energia	elétrica	ocorreu	duas	vezes	em	março,	motivado	pelo	acionamento	

do	 ar	 condicionado	 em	 função	 do	 calor	 do	 verão	 brasileiro.	 A	 temperatura	 média	 e	

máxima	é	maior	em	dezembro,	 janeiro	e	 fevereiro,	mas	o	consumo	de	energia	elétrica	

nestes	 meses	 é	 menor	 em	 relação	 a	 março.	 Isso	 é	 motivado	 pela	 concentração	 de	

feriados	 no	 período	 e	 pelo	 fato	 de	 muitas	 pessoas	 que	 trabalham	 nas	 empresas	

instaladas	no	edifício	tirarem	férias	nessa	época,	reduzindo	consequentemente	o	uso	de	

ar	condicionado,	como	também	de	outros	equipamentos	e	instalações.	

Por	outro	lado,	o	consumo	de	energia	elétrica	no	período	de	inverno	é	bem	melhor	em	

relação	 às	 outras	 estações	 do	 ano,	 como	 pode	 ser	 visto	 no	 Gráfico	 17.	 Em	 agosto	 de	

2013,	 a	 taxa	 de	 ocupação	 era	 de	 22%	 e	 o	 consumo	 de	 energia	 era	 algo	 em	 torno	 de	

100.000	kWh,	em	junho	de	2015,	a	taxa	de	ocupação	dobrou	para	44%,	mas	o	consumo	

de	energia	elétrica	neste	período	subiu	apenas	10%	(110.000	kWh).	

A	 temperatura	 média	 entre	 17	 e	 21oC	 mantém	 um	 padrão	 de	 consumo	 de	 energia	

elétrica	entre	100.000	e	110.000	kWh/mês.	Nesta	faixa	de	temperatura,	o	acionamento	

do	sistema	de	ar	condicionado	é	minimizado,	sendo	quase	desnecessário.	
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Fonte:	Autor	
Gráfico	16	-	 Consumo	 de	 energia	 elétrica	 das	 áreas	 comuns	 e	 do	 sistema	 de	 ar	
condicionado	privativo	do	iTower	

Logo,	 o	 desempenho	 do	 consumo	 de	 energia	 elétrica	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	

CORPORATIVOS	não	é	 constante	 e	 varia	 conforme	a	 sazonalidade.	Além	disso,	 em	 função	

das	 particularidades	 físicas,	 de	 localização	 e	 gestão	 operacional	 de	 cada	

empreendimento,	 é	 necessário	 criar	 indicadores	 em	 razão	 de	 algumas	 variáveis	 que	

retratam	 estas	 particularidades.	 Para	 isso	 foram	 selecionados	 as	 variáveis	 Área	 Bruta	

Locável	(ABL)	e	Área	Comum	(AC).	
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Fonte:	INMET19;	CIIAGRO20;	Autor	
Gráfico	17	-	 Consumo	de	Energia	e	Temperatura	do	iTower	

Assim,	 os	 indicadores	 do	 desempenho	 do	 Consumo	 de	 Energia	 Elétrica	 são	 definidos	

por:	

	
	

𝐷𝐶𝐸𝐸!"#$% =
𝐶𝐸𝐸!"#$%
𝐴𝐵𝐿 	

EQ	(1)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	Energia	Elétrica	Total	pela	ABL	

Onde:	
CEETotal:	Consumo	de	energia	elétrica	total	
ABL:	Área	Bruta	Locável	
	
	

𝐷𝐶𝐸𝐸!"!!"# =
𝐶𝐸𝐸!"
𝐴𝐵𝐿 	

EQ	(2)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	Energia	Elétrica	Ar	pela	ABL	

Onde:	
CEEAr-ABL:	Consumo	de	energia	elétrica	do	sistema	de	ar	condicionado		
ABL:	Área	Bruta	Locável	
	
	

																																																								
19	Disponível	em	http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=bdmep/bdmep	
20	Disponível	em	http://www.ciiagro.sp.gov.br/ciiagroonline/Quadros/QTmedPeriodo.asp	
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𝐷𝐶𝐸𝐸!"!!" =
𝐶𝐸𝐸!"
𝑝𝑓 	

EQ	(3)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	Energia	Elétrica	Ar	pela	
População	Fixa	

Onde:	
CEEAr-p:	Consumo	de	energia	elétrica	do	sistema	de	ar	condicionado	
pf:	população	fixa	
	
	

𝐷𝐶𝐸𝐸!" =
𝐶𝐸𝐸!"
𝐴𝐶 	

EQ	(4)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	Energia	Elétrica		da	Área	Comum	

Onde:	
CEEAC:	Consumo	de	energia	elétrica	da	área	comum	
AC:	Área	Comum	
		

 6.2.2 CONSUMO	DE	ÁGUA	

O	consumo	de	água	do	edifício	é	proporcional	à	sua	ocupação.	Por	envolver	o	consumo	

das	áreas	privativas	e	 comuns,	quanto	maior	a	ocupação,	maior	é	o	 consumo	de	água,	

conforme	demonstrado	no	Gráfico	19–Consumo	de	água	total.	

	 	
Fonte:	Autor	
*	em	maio	e	novembro	de	2015	o	consumo	de	água	potável	aumentou	devido	à	limpeza	
da	caixa	d’água	nesses	meses.	
Gráfico	18	-	 Consumo	de	água	total	do	iTower	
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O	 Desempenho	 do	 Consumo	 de	 Água	 por	 ABL	 (DCAabl)	 é	 um	 indicador	 da	 razão	 do	

consumo	total	de	água	pela	Área	Bruta	Locável	do	edifício	e	é	expresso	por:	

𝐷𝐶𝐴!"# =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝐴𝐵𝐿 	
EQ	(5)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	água	por	ABL	

O	consumo	de	água	no	início	da	ocupação	do	empreendimento	é	altamente	afetado	pelo	

consumo	 nas	 áreas	 comuns	 do	 edifício,	 chegando	 a	 índice	 superior	 a	 200	

litros/ABL/mês,	 mas	 quando	 a	 taxa	 de	 ocupação	 atinge	 65%,	 o	 DCAabl	 fica	 em	 um	

patamar	de	consumo	médio	de	28	litros/ABL/mês,	conforme	Gráfico	20.	

	 	
Fonte:	Autor	
Gráfico	19	-	 Desempenho	no	Consumo	de	Água	por	ABL	do	iTower	

O	Desempenho	 do	 Consumo	 de	 Água	 pela	 População	 (DCApopulação)	 é	 um	 indicador	 da	

razão	do	consumo	total	de	água	pela	população	do	edifício	e	é	expresso	por:	

	

𝐷𝐶𝐴!"!#$%çã! =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 	
EQ	(6)	-	 Desempenho	do	Consumo	
de	água	pela	população	
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O	𝐷𝐶𝐴!"!#$%çã!	é	altamente	afetado	no	início	da	operação,	em	função	do	volume	de	água	

consumido	nas	 áreas	 comuns.	A	média	 com	ocupação	acima	de	65%	 fica	 em	 torno	de	

282	litros/pessoa/mês,	conforme	Gráfico	21.	

	 	
Fonte:	Autor	
Gráfico	20	-	 Desempenho	no	Consumo	de	Água	pela	população	do	iTower	

O	iTower	possui	um	sistema	de	tratamento	de	efluentes,	que	é	reaproveitado	para	fins	

não	nobres,	como	por	exemplo	descarga	sanitária,	irrigação	para	jardins	etc.	

Analisando	o	Gráfico	22,	verifica-se	que	o	consumo	total	de	água	é	estratificada	em	cerca	

de	40%	para	consumo	de	água	potável	e	cerca	de	60%	refere-se	à	utilização	de	água	de	

reúso.	
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Fonte:	Autor	
Gráfico	21	-	 Taxa	de	Consumo	de	Água	Potável	e	de	Água	de	Reúso	do	iTower	

 6.3 REFERENCIAIS	DA	SUSTENTABILIDADE	PARA	EEC	

Os	Referenciais	da	Sustentabilidade	devem	estar	apoiadas	nos	pilares	fundamentais	da	

sustentabilidade	-	Tripple	Bottom	Line	-,	ou	seja,	devem	levar	em	consideração	os	temas	

ambientais,	sociais	e	econômicos.	

No	entanto,	cada	 localidade,	seja	ela	na	escala	de	cidade,	região	metropolitana,	estado,	

país	 ou	 bloco	 econômico,	 possui	 necessidades,	 anseios,	 expectativas,	 condições	

econômicas,	 riquezas	 naturais,	 infraestrutura,	 cultura,	 educação	 e	 dinâmicas	 próprias.	

Por	esse	motivo,	 além	do	Tripple	Bottom	Line,	 os	Referenciais	da	Sustentabilidade	 são	

ancorados	nos	patamares	de	desempenho	baseados	nas	condições	de	contorno	de	cada	

localidade,	a	saber:	

i. Legal:	Este	é	o	patamar	de	desempenho	mínimo	esperado	pelo	empreendimento,	

ou	seja,	a	garantia	de	que	o	empreendimento	foi	desenvolvido	atendendo	às	leis,	

normas	e	requisitos	subscritos;	

ii. Ambiente	 Construído:	 Define	 critérios	 para	 o	 conforto	 e	 acessibilidade	 dos	

usuários;		
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iii. Integração:	 Estabelece	 as	 integrações	 dos	 stakeholders,	 principalmente	 dos	

usuários	e	operadores	do	edifício,	ao	longo	do	ciclo	de	vida	do	empreendimento.	

Um	componente	vital	para	o	sucesso	da	sustentabilidade	nos	edifícios	de	escritórios	é	a	

integração	 entre	 projetistas,	 operadores	 e	 usuários,	 de	 forma	 a	 promover	 o	

conhecimento	e,	consequentemente,	melhorar	a	performance	no	ciclo	operacional.		

JAMES	(2015,	p.	391)	constatou	que	existe	uma	barreira	para	integrar	os	usuários	com	

as	práticas	mais	sustentáveis	disponíveis	nos	edifícios,	que	são	verificadas	não	apenas	

na	Austrália,	mas	em	todo	o	mundo,	pois	inexiste	uma	comunicação	efetiva	das	práticas	

mais	sustentáveis	utilizadas	na	operação	do	edifícios	para	com	os	seus	usuários.		
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 7 CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC	

A	 CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	 possibilita	 classificar	 o	 edifício	 em	 relação	 ao	

seu	desempenho	quanto	a	 sustentabilidade,	por	meio	da	 avaliação	de	um	conjunto	de	

procedimentos,	regras	e	critérios,	sendo	estruturada	em	três	etapas:		

i. SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO:	Possibilita	classificar	o	edifício	em	relação	ao	seu	

DESEMPENHO	DA	SUSTENTABILIDADE	DO	EDIFÍCIO	 (DSE),	 por	meio	 da	 avaliação	 da	

qualidade	 dos	 ATRIBUTOS	 do	 empreendimento,	 conforme	 estabelecido	 nos	

procedimentos,	regras	e	critérios.	Seja	na	condição	de	desempenho	potencial,	

a	 ser	 demonstrado	 na	 fase	 de	 projeto	 e	 de	 obras,	 seja	 também,	 na	 situação	

pronto	para	o	uso.;	

ii. QUALIFICAÇÃO:	 O	 empreendimento	 será	 analisado	 conforme	 desempenho	

potencial	 estabelecido	 no	 projeto	 e/ou	 nas	 obras.	 Desde	 que	 atendidos	 os	

requisitos	desta	etapa,	o	NRE-POLI	poderá	emitir	um	parecer	da	QUALIFICAÇÃO	

do	edifício,	no	qual	atesta	que	o	empreendimento	está	apto	para	prosseguir	

com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC.;	

iii. CERTIFICADO:	 O	 NRE-POLI	 poderá	 emitir	 o	 parecer	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	

SUSTENTABILIDADE–EEC,	 que	 atesta	 o	 desempenho	 obtido	 conforme	 sua	

classificação	 no	 SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	 na	 condição	 do	 empreendimento	

pronto	para	o	uso.	

Para	 regrar	 a	 atualização	 e	 validade	 dessas	 etapas,	 é	 necessário	 manter	 mecanismos	

para	 reciclagem	 e	 aprimoramento	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO,	 assim	 como,	 rotinas	

para	validação	e	calibragem	da	CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS.	
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CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE	DE	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	
	
	
	
	

	
	
Fonte:	Autor	
Figura	12	 Estrutura	para	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC		

 7.1 SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	

O	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC	 segue	 a	 mesma	

estrutura	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 do	 Sistema	 de	 Certificação	 da	 Qualidade	 de	

Edifícios	 de	 Escritórios	 no	 Brasil	 desenvolvido	 e	 oferecido	 pelo	 NRE-POLI,	 sendo	

estruturado	por:	

i. MATRIZ	DE	ATRIBUTOS:	A	 avaliação	 da	 sustentabilidade	 do	 edifício	 é	medida	 por	

meio	do	desempenho	dos	ATRIBUTOS	do	edifício	em	relação	ao	ponto	de	vista	do	

usuário,	considerando	o	seu	momento	de	decisão	em	se	instalar	em	um	EDIFÍCIO	

DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	MAIS	SUSTENTÁVEL;	

ii. CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS:	A	classificação	do	desempenho	do	edifício	é	medida	

numa	escala,	que	estabelece	os	patamares	de	desempenho	(CATEGORIAS);	

iii. COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO:	 É	 formado	 por	 membros	 do	 NRE-POLI,	 que	 emitem	

parecer	sobre	o	desempenho	do	edifício	analisado.	

	

Sistema	para	
Classi�icação	

Quali�icação	

Certi�icação	

Atualizações	

Mecanismos	
para	reciclagem	

e	
aprimoramento	

Rotinas	para	
validação	



	 103	

 7.1.1 MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	reflete	as	práticas	mais	sustentáveis	adotadas	ao	longo	do	ciclo	de	

vida	dos	EEC,	sendo	apoiada	nos	Referenciais	da	Sustentabilidade.	

	

	
Fonte:	Autor	
Figura	13	 Core	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	é	composta	por:	

i. ATRIBUTOS:	 representam	 os	 aspectos	 mais	 relevantes,	 úteis	 e	 aplicáveis	 de	

acordo	 com	 as	 melhores	 práticas	 da	 construção	 mais	 sustentável	 para	 o	

mercado	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS;	

ii. CRITÉRIOS:	 o	 desempenho	 dos	 ATRIBUTOS	 é	 medido	 conforme	 o	 grau	 de	

atendimento	aos	CRITÉRIOS	de	APLICAÇÃO,	da	AVALIAÇÃO,	do	MONITORAMENTO	e	do	

DESEMPENHO	(CRITÉRIOS).	

 7.1.1.1 METODOLOGIA	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

A	 metodologia	 para	 estruturar	 a	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 e	 estabelecer	 o	 grau	 de	

importância	 dos	ATRIBUTOS	 que	 a	 compõem	é	 composta	 por	 duas	 fases,	 sendo	 que,	 ao	

final	de	cada	uma	é	realizada	a	análise	crítica,	conforme	Figura	14.	
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A	 1a	 Fase	 (PILOTO)	 foi	 destinada	 para	 teste	 e	 validação	 do	 processo	 para	 estruturar	 a	

MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 e	 validar	 a	 metodologia	 para	 hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	 que	 a	

compõem.		

Ao	 final	da	1a	Fase,	a	primeira	ANÁLISE	CRÍTICA	 foi	realizada	para	compreender,	validar,	

aferir	e	identificar	os	pontos	de	melhoria	para	a	estruturação	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	e	a	

metodologia	para	hierarquizar	os	ATRIBUTOS	que	a	compõem.	

Com	 as	 validações	 da	 estruturação	 da	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 e	 da	 metodologia	 para	

hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS,	 a	 2a	 Fase	 consistiu	 em	 aplicar	 em	 maior	 número	 de	

participantes,	 a	 fim	 de	 hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	 mais	 importantes	 na	 decisão	 dos	

usuários	em	se	instalar	em	um	EEC	com	práticas	mais	sustentáveis.	

	
Fonte:	Autor	
Figura	14	 Etapas	para	elaboração	e	validação	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

 7.1.1.2 1A	FASE	-	PILOTO	

O	 PILOTO	 destinou-se	 à	 compreensão,	 teste	 e	 validação	 do	 processo	 para	 validar	 a	

estrutura	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	e	a	hierarquia	dos	ATRIBUTOS	que	a	compõem.	Esta	fase	

foi	composta	pelas	seguintes	etapas:	

Estruturação*da*Matriz*
de*Atributos! Seleção*de*Especialistas* Julgamento*da*Matriz*de*

Atributos*
Interpretação*dos*

Resultados*
Protó>po*da*Matriz*de*
Atributos*Hierarquizada*

Análise*Crí>ca*da*Matriz*
de*Atributos*e*método*

de*julgamento*

Aferições*da*Matriz*de*
Atributos*e*método*de*

julgamento*
Seleção*de*Especialistas* Julgamento*da*Matriz*de*

Atributos*
Interpretação*dos*

Resultados*
Matriz*de*Atributos*

Hierarquizada*

Aferição*e*Calibragem*da*
Matriz*de*Atributos*

Matriz*de*Atributos*

1a!Fase'!Piloto!

2a!Fase!
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i. Estruturação	do	PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS;		

ii. Seleção	de	participantes;		

iii. Julgamento	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS;		

iv. Interpretação	dos	resultados;	

v. PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	hierarquizada.	

 7.1.1.2.1 Estruturação	do	Protótipo	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

O	 PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	 DE	ATRIBUTOS	 foi	 inicialmente	 estruturado	 com	 base	 na	 revisão	

bibliográfica	 realizada	 em	 literatura	 nacional	 e	 internacional,	 tanto	 em	 artigos	

publicados	 em	 journals,	 eventos	 científicos,	 dissertações	 e	 teses,	 assim	 como	 em	

manuais	de	referência	das	certificações	ambientais	existentes	no	mercado	brasileiro.		

Toda	 esta	 pesquisa	 objetivou	 identificar	 as	 melhores	 práticas	 da	 construção	 mais	

sustentável	no	segmento	do	mercado	de	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	em	nível	

nacional.	

Além	 disso,	 foi	 realizada	 pesquisa	 de	 campo	 em	 empreendimentos	 e	 entrevistas	 com	

profissionais	para	obter	opiniões	prevalentes	no	meio	especializado	para	identificar	se	

tais	 práticas	 são	 realmente	 úteis	 e	 aplicáveis	 aos	 empreendimentos	 relevantes	 deste	

segmento	do	mercado	imobiliário.	

A	 estrutura	 do	 PROTÓTIPO	 da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	 segue	 as	 recomendações	 do	Método	

Analitic	Hierarchy	Process	(AHP),	ou	seja,	ela	é	formada	pelo	Objetivo	Principal,	Critérios	

e	 Alternativas.	 A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	é	 demonstrada	 e	 debatida	 na	 2a	 Fase	 -	 Capítulo	

7.1.1.4.1–	Estruturação	da	Matriz	de	Atributos.	

As	validações	da	estrutura	do	PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	e	da	metodologia	para	

hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	 que	 a	 compõem	 foram	 realizadas	 por	 profissionais	 que	

possuem	 expertise	 no	 segmento	 de	mercado	 de	 EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	e	

amplo	conhecimento	no	tema	da	construção	mais	sustentável.	

 7.1.1.2.2 Seleção	de	participantes		

Nesta	fase	participaram	7	(sete)	profissionais	com	expertise	no	mercado	de	EDIFÍCIOS	DE	

ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 que	 testaram	 a	 aplicabilidade	 do	 processo	 para	 validar	 a	
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estrutura	 do	 PROTÓTIPO	 DA	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 e	 a	 metodologia	 para	 hierarquizar	 os	

ATRIBUTOS	que	a	compõem.		

Por	 se	 tratar	 de	 um	 PILOTO,	 não	 houve	 preocupação	 estatística	 quanto	 ao	 número	 de	

participantes,	 pois	 o	 intuito	 era	 exclusivamente	 qualitativo	 para	 teste	 e	 validação	 do	

processo.	

Os	 participantes	 foram	 selecionados	 em	 função	 do	 conhecimento	 e	 da	 experiência	

profissional	 no	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 e	 dos	 temas	

relacionados	 à	 prática	 da	 construção	 mais	 sustentável	 ao	 longo	 do	 ciclo	 de	 vida	 do	

empreendimento,	desde	o	ciclo	de	concepção,	projeto,	 implantação,	operação	até	a	sua	

revitalização.	

O	contato	inicial	com	os	participantes	foi	pessoal,	por	telefone	ou	por	e-mail.	Na	ocasião,	

foi	informado	o	objetivo	da	pesquisa,	a	metodologia	para	julgamento	dos	ATRIBUTOS	e	a	

importância	 da	 participação	 de	 profissionais	 que	 atuam	 neste	 segmento	 de	 mercado	

imobiliário	para	maior	incremento	de	dados	e	volume	de	informações.	

 7.1.1.2.3 Julgamento	do	PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

O	 julgamento	 para	 hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	 que	 compõem	 o	 PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	

ATRIBUTOS	 necessitou	 de	 ampla	 pesquisa	 bibliográfica	 sobre	 o	 tema,	 pois	 inexistem	

dados	históricos	ou	 técnicos	para	avaliação	e	ponderação	dos	ATRIBUTOS.	Em	situações	

como	esta,	destacam-se	o	Método	Delphi	(Delphi)	e	o	AHP.	

O	 Delphi	 propõe	 que	 os	 especialistas	 avaliem	 qualitativamente	 cada	 ATRIBUTO.	 Os	

resultados	 dessas	 avaliações	 deverão	 ser	 representados	 estatisticamente	 e	 devem	 ser	

reenviados,	 inclusive	com	eventuais	sugestões	e	modificações,	para	nova	avaliação	dos	

participantes.	 Essa	 rotina	 deverá	 se	 repetir	 até	 que	 se	 obtenha	 o	 maior	 consenso	

possível	de	opiniões	acerca	do	tema.		

Para	MATTAR	(2001,	p.	68),	as	maiores	vantagens	do	Delphi	estão	na	simplicidade	de	

sua	aplicação	e	na	facilidade	que	proporciona	para	tabulação,	análise	e	interpretação.	Se	

o	 questionário	 for	 bem	 construído	 e	 devidamente	 testado,	 os	 participantes	 não	 terão	

dificuldades	 em	 respondê-los,	 e	 poucas	 orientações	 serão	 suficientes	 para	 instruí-los.	

Como	as	opções	de	respostas	são	padronizadas,	este	método	pode	ser	pré-codificado,	o	
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que	vem	a	facilitar	o	processo	de	digitação	e	processamento	de	dados,	tanto	em	termos	

de	 rapidez	 e	 economia,	 quanto	 em	 termos	 de	 precisão.	 Outro	 fator	 que	 deve	 ser	

considerado	como	positivo	é	o	baixo	custo	para	aplicação,	pois	os	questionários	podem	

ser	distribuídos	por	meio	da	internet.	

As	 desvantagens	 da	 metodologia	 Delphi	 estão	 associadas	 à	 dependência	 dos	

participantes	 de	 responderem	 aos	 questionários	 e	 disporem	do	 dado	 solicitado.	 Além	

disso,	dependendo	de	 como	os	questionários	 forem	elaborados,	 a	metodologia	poderá	

influenciar	nas	respostas	dos	participantes.	Isto	significa	que	essas	respostas	podem	ser	

uniformes,	 ou	 seja,	 todos	 os	ATRIBUTOS	 testados	 podem	 ser	 considerados	 importantes,	

tornando	inconclusiva		a	hierarquia	do	PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

No	 AHP,	 os	 participantes	 avaliam	 a	 importância	 dos	 ATRIBUTOS	 qualitativa	 e	

quantitativamente	aos	pares,	ou	seja,	um	em	relação	ao	outro,	por	meio	de	uma	escala	

de	 notas.	 Posteriormente,	 o	 ATRIBUTO	 testado	 é	 hierarquizado	 em	 relação	 aos	 demais.	

Por	 essa	 razão,	 essa	 ferramenta	 tem	 sido	 empregada	 em	 situações	 como	 decisões	

estratégicas,	 definições	 de	 prioridades,	 avaliação	 de	 custos	 e	 benefícios,	 alocação	 de	

recursos,	medida	de	desempenho,	pesquisa	de	mercado,	resolução	de	conflitos	etc.	

Assim	 como	 o	 Delphi,	 as	 principais	 vantagens	 do	 AHP	 estão	 relacionadas	 à	 sua	

simplicidade	 e	 diversidade	 de	 uso.	 Como	 a	 entrevista	 a	 ser	 realizada	 com	 os	

participantes	 depende	 da	 assistência	 do	 pesquisador,	 seja	 presencial	 ou	 por	 video	

conference,	 por	 meio	 de	 aplicativos	 facilmente	 encontrados	 na	 internet,	 tais	 como	

Hangout,	Skype	etc.,	o	processo	é	mais	dinâmico,	pois	a	avaliação	é	realizada	em	apenas	

uma	 rodada	 e	 os	 participantes	 podem	 esclarecer	 eventuais	 dúvidas	 que	 porventura	

apareçam	ao	responderem	os	questionários	diretamente	com	o	pesquisador.	

Cabe	 ressaltar	 que	 nem	 todos	 os	 participantes	 estão	 familiarizados	 com	 o	 video	

conference	e,	em	alguns	casos,	a	baixa	velocidade	de	banda	da	internet	pode	prejudicar	o	

andamento	e	a	compreensão	da	entrevista.		

As	desvantagens	do	AHP	estão	relacionadas	ao	dispêndio	com	gastos	de	transporte,	caso	

a	pesquisa	seja	presencial	e,	principalmente,	à	disponibilidade	(tempo)	do	pesquisador	e	

de	 cada	 um	 dos	 participantes.	 Além	 disso,	 o	 pesquisador	 não	 deve	 opinar	 sobre	 o	

assunto,	a	fim	de	evitar	sua	influência	nas	respostas	dos	participantes.	
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Na	prática,	um	número	excessivo	de	ATRIBUTOS	para	serem	avaliados	no	AHP	pode	levar	

à	 inconsistência	 nos	 resultados,	 pois	 exige	 muita	 atenção	 do	 participante	 na	 sua	

avaliação,	além	de	ser	desgastante.	

Para	julgar	os	ATRIBUTOS	que	compõem	o	PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS,	optou-se	por	

utilizar	 a	 Metodologia	 Delphi,	 motivado	 pelo	 baixo	 risco	 da	 hierarquia	 dos	 ATRIBUTOS	

ficar	 uniforme,	 ou	 seja,	 existe	 pouca	 possibilidade	 de	 todos	 os	 ATRIBUTOS	 testados	

possuírem	 a	 mesma	 ponderação	 e	 importância,	 o	 que	 poderia	 tornar	 inconclusiva	 a	

hierarquia	 dos	ATRIBUTOS	 que	 compõem	o	 PROTÓTIPO	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	 -	 situação	

esta	que	poderia	ocorrer	na	metodologia	Delphi.	

A	 metodologia	 AHP	 é	 conhecida,	 amplamente	 difundida	 no	 meio	 acadêmico,	 e	 já	 foi	

utilizada	 inclusive	no	ambiente	do	Núcleo	de	Real	Estate	da	Escola	Politécnica	da	USP,	

como	 por	 exemplo:	 HONDA	 (2008),	 GREGÓRIO;	 ROCHA	 LIMA	 JR.	 (2007)	 e	 RIBEIRO	

(2005).	Por	esta	razão,	os	detalhes	da	metodologia	foram	abordados	no	Anexo	3.	

Os	 elementos	 básicos	 que	 compõem	 a	 estrutura	 hierárquica	 da	METODOLOGIA	 AHP	 são	

formados	por	Objetivo	Principal,	Critérios	e	as	Alternativas.	

O	 Objetivo	 Principal	 do	 PROTÓTIPO	 é	 hierarquizar	 os	 ATRIBUTOS	 mais	 importantes	 na	

decisão	 do	 usuário	 em	 se	 instalar	 em	 um	 EDIFÍCIO	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 mais	

sustentáveis.		

Os	participantes	da	pesquisa	devem	avaliar	os	ATRIBUTOS	sempre	sob	o	ponto	de	vista	do	

usuário,	 pois	 ele	 é	 grande	 motivador	 da	 demanda	 para	 o	 desenvolvimento	 desta	

tipologia	de	empreendimento	imobiliário.	

O	usuário,	nesse	caso,	é	definido	como	aquele	que	participa	da	decisão	da	empresa	em	se	

instalar	em	um	empreendimento	mais	sustentável.	

Diversas	 literaturas,	 como	 SAATY	 (1980),	 SAATY	 (1990),	 MORITA	 (1998),	 SHIMIZU	

(2001),	RIBEIRO	(2005)	e	GREGÓRIO;	ROCHA	LIMA	JR	(2007),	sugerem	e/ou	aplicam	a	

comparação	entre	os	atributos	aos	pares,	identificam	a	preferência	por	um	determinado	

atributo	em	relação	a	outro,	por	meio	de	uma	escala	de	referência	em	números	inteiros,	

que	podem	variar	entre	1	e	9,	sendo	1	a	pontuação	mínima,	igualmente	preferível,	e	9	a	

máxima,	extremamente	preferível.	
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Porém,	HONDA	(2008,	p.	100)	encontrou	dificuldades	práticas	na	aplicação	dessa	escala	

com	os	 participantes	 da	 sua	 pesquisa.	 Verificou-se	 que	 os	 participantes	 tinham	maior	

facilidade	 em	 comparar	 os	 atributos	 diretamente	 pelo	 peso,	 ou	 seja,	 eles	 preferiram	

comparar	 os	 atributos	 aos	 pares	 e	 identificavam	 a	 preferência	 por	 um	 determinado	

atributo	 em	 relação	 ao	 outro,	 atribuindo	 um	 peso	 maior	 para	 o	 atributo	 de	 maior	

preferência.	 A	 soma	dos	 pesos	 dos	 atributos	 em	 comparação	 deve	 ser	 sempre	 igual	 a	

100%.		

Em	função	da	praticidade	do	julgamento	dos	atributos	apresentada	por	HONDA	(2008),	

fica	justificada	a	comparação	entre	os	atributos	diretamente	pelos	seus	pesos,	segundo	a	

escala	apresentada	no	Gráfico	23	abaixo.	

	
Fonte:	Autor	
Gráfico	22	-	 Escala	para	comparação	dos	ATRIBUTOS	

 7.1.1.2.4 Interpretação	dos	resultados	

Não	 há	 regras	 para	 a	 interpretação	 dos	 resultados	 a	 partir	 dos	 julgamentos	 dos	

ATRIBUTOS	que	compõem	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	Por	se	tratar	de	um	PILOTO,	com	apenas	7	

participantes,	a	análise	foi	mais	no	sentido	qualitativo,	para	que	possa	realizar	análises	

estatísticas	para	a	interpretação	dos	resultados.	

Nesta	 fase,	 verificou-se	 a	 possibilidade	 de	 que,	 mesmo	 com	 um	 número	 maior	 de	

participantes	previstos	para	 a	2a	 Fase,	 as	 análises	 estatísticas	 gerassem	 incertezas,	 ou	

seja,	os	resultados	poderiam	estar	dispersos.		
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 7.1.1.2.5 Protótipo	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	Hierarquizada	

Com	a	aplicação	da	METODOLOGIA	AHP,	foi	possível	estabelecer	o	grau	de	importância	dos	

ATRIBUTOS	 mais	 importantes	 na	 decisão	 do	 usuário	 em	 se	 instalar	 em	 um	 EDIFÍCIO	 DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	COM	PRÁTICAS	MAIS	SUSTENTÁVEIS.	

A	Metodologia	AHP	atingiu	seu	propósito	de	maneira	eficiente	e	eficaz,	no	entanto,	como	

mencionado	 anteriormente,	 há	 a	 limitação	 em	 relação	 à	 dispersão	 dos	 resultados,	

questão	que	será	discutida	mais	adiante.	

Por	se	 tratar	de	um	PILOTO	para	 teste	e	validação	da	METODOLOGIA	AHP,	a	discussão	da	

hierarquia	 dos	 ATRIBUTOS	 que	 compõem	 o	 PROTÓTIPO	 DA	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 não	 foi	

abordada	neste	trabalho.	

 7.1.1.3 1A	ANÁLISE	CRÍTICA	

Na	1a	Análise	Crítica,	pôde-se	ressaltar	que	todos	os	participantes	da	1a	Fase	validaram	a	

estrutura	 do	 PROTÓTIPO	 DA	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS,	 que	 possibilita	 avaliar	 as	 melhores	

práticas	da	construção	mais	sustentável	em	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS.	

A	compreensão	do	AHP	foi	adequada	para	os	participantes,	visto	que	a	maioria	não	tinha	

conhecimento	 prévio	 da	metodologia.	 A	 apresentação	 da	metodologia	 AHP	 e	 a	 escala	

proposta	 para	 avaliação	 dos	 ATRIBUTOS,	 a	 serem	 discutidas	 no	 próximo	 subcapítulo,	

foram	 essenciais	 para	 estabelecer	 o	 mesmo	 patamar	 de	 conhecimento	 entre	 os	

participantes.		

A	metodologia	 de	 pesquisa	 adotada	 tomava	 entre	 40	 e	 60	minutos	 dos	 participantes,	

tempo	considerado	adequado	pelos	mesmos.	

Alguns	sugeriram	a	 inclusão	da	opinião	de	pessoas	que	 já	se	encontram	instalados	em	

EEC,	sugestão	aceita	para	a	2a	Fase.	

Como	 limitação,	 fica	 registrada	 apenas	 a	 possibilidade	 da	 dispersão	 dos	 dados,	 já	

discutida	anteriormente,.	



	 111	

Diante	deste	cenário,	a	aplicação	do	método	de	julgamento	dos	ATRIBUTOS	que	compõem	

o	 PROTÓTIPO	 DA	MATRIZ	 DE	ATRIBUTOS	 atingiu	 adequadamente	 o	 propósito	 da	 1a	 Fase	 –	

Piloto,	validando	a	METODOLOGIA	AHP	para	o	fim	a	que	se	destina	nesta	tese.		

 7.1.1.4 2A	FASE	–	DEFINITIVO	

A	2a	Fase	contou	com	a	participação	de	24	pessoas	para	hierarquizar	os	ATRIBUTOS	que	

compõem	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	As	etapas	são	exatamente	as	mesmas	da	1a	fase:	

i. Estruturação	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS;	

ii. Seleção	de	especialistas;	

iii. Julgamento	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS;	

iv. Interpretação	dos	resultados;	

v. MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	hierarquizada.	

 7.1.1.4.1 Estruturação	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

Utilizado	 na	 1a	 Fase,	 o	 PROTÓTIPO	 DA	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 foi	 validado	 por	 todos	 os	

participantes	da	pesquisa,	que	por	consideraram	que	os	ATRIBUTOS	refletem	as	práticas	

mais	sustentáveis	para	o	desenvolvimento	de	EEC.	Por	esta	razão,	o	PROTÓTIPO	passa	a	

ser	mantido,	sem	restrições	e	revisões	para	a	2a	Fase,	como	sendo	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	foi	estruturada	conforme	os	Referenciais	da	Sustentabilidade	para	

EEC,	descritos	no	Capítulo	6.3,	que	abrangem	os	pilares	da	sustentabilidade	do	edifício	

(Tripple	Bottom	Line)	e	seus	patamares	de	desempenho.	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	é	estruturada	a	partir	de	6	ATRIBUTOS	principais:	[i]	ambiental;	[ii]	

social;	[iii]	econômico;	[iv]	legal;	[v]	ambiente	construído;	[vi]	integração.	A	Figura	13	-

Core	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	–	ilustra	essa	estrutura.	

A	subdivisão	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	segue	as	recomendação	da	METODOLOGIA	AHP,	que	

estabelece	elementos	básicos	para	a	estruturação	hierárquica,	discutida	anteriormente	

no	Capítulo	7.1.1.2.3-Julgamento	do	PROTÓTIPO	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

No	 Critério	 AMBIENTAL,	 foi	 necessário	 criar	 um	 sub-nível	 de	 critérios	 para	 que	

posteriormente	 sejam	 apresentadas	 as	 alternativas.	 No	 sub-nível	 de	 critérios	 os	
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Atributos	são:	 [i]	TERRENO;	 [ii]	MATERIAIS;	 [iii]	GESTÃO	DOS	RECURSOS	HÍDRICOS;	 [iv]	GESTÃO	

DA	 ENERGIA;	 [v]	 GESTÃO	 DOS	 RESÍDUOS	 SÓLIDOS;	 [vi]	 GESTÃO	 DE	 RUÍDOS;	 [vii]	 PLANOS	 DE	

EMERGÊNCIA	E	CONTINGÊNCIA.	

A	 localização	 é	 um	 aspecto	 primordial	 na	 decisão	 do	 usuário	 em	 se	 instalar	 em	 um	

determinado	 imóvel,	 por	 esta	 razão,	 este	 tema	 está	 intrínseco	 no	 1.	 AMBIENTAL;	 1.1.	

TERRENO;	1.1.1.	ANÁLISE	DA	LOCALIZAÇÃO,	que	 tratam	de	maneira	mais	ampla	a	análise	da	

localização,	 que	 propõe	 identificar	 os	 acessos,	 a	 infraestrutura,	 amenidades,	 serviços,	

comércios	disponíveis	na	proximidades	do	empreendimento	etc.	

Nos	 ATRIBUTOS	 Social,	 Econômico,	 Legal,	 Ambiente	 Construído	 e	 Integração	 não	 foi	

necessária	a	criação	de	outros	sub-níveis	de	critérios.	
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Fonte:	Autor	
Tabela	5	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS:	 ATRIBUTOS;	 CRITÉRIOS	 de	 APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO	 e	
MONITORAMENTO	

	Atributos	

Critérios	para	
Aplicação	

Critérios	de	
Avaliação	

Critérios	de	
Monitoramento	

Ciclo	de	Vida	

[0
]	E
sc
ol
ha
	d
o	

te
rr
en
o	

[1
]	C
on
ce
pç
ão
	e
	

Pr
oj
et
o	

[2
]L
an
ça
m
en
to
	

e	
O
br
a	

[3
]U
so
	

[4
]	R
ev
ita
liz
aç
ão
	

1.	Ambiental	 	 	 	 	 	 	 	
1.1.	Terreno	 	 	 	 	 	 	 	

1.1.1.	Análise	da	localização	 [0]	 [1]	 	 	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

1.1.2.	Análise	Ambiental	 [0]	 [1]	 	 	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.2.	Materiais	 	 	 	 	 	 	 	

1.2.1.	Seleção	de	Materiais	 	 [1]	 [2]	 [3]	 [4]	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

1.2.2.	Recebimento	de	Materiais	 	 	 [2]	 [3]	 [4]	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.3.	Gestão	dos	Recursos	Hídricos	 	 	 	 	 	 	 	

1.3.1.	Consumo	racional	de	água	potável	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

1.3.2.	Reaproveitamento	de	águas	cinzas	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

1.3.3.	Aproveitamento	de	águas	pluviais	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.4.	Gestão	da	Energia	 	 	 	 	 	 	 	

1.4.1.	Monitoramento	e	controle	do	consumo	de	energia	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

1.4.2.	Sistemas	Economizadores	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.5.	Gestão	dos	Resíduos	Sólidos	 	 	 	 	 	 	 	

1.5.1.	Gestão	de	resíduos	sólidos	 	 	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.	Gestão	de	Ruídos	 	 	 	 	 	 	 	

1.6.1.	Gestão	de	ruídos	 	 	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

	 	 	 	 	 	 	 	

1.7.	Planos	de	Emergência	e	Contingência	
	

	 	 	 	 	 	 	

1.71.1	Planos	de	emergência	e	contingência	 	 	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

	 	 	 	 	 	 	 	

2.	Social	 	 	 	
	

	 	 	

2.1.	Priorizar	o	trabalho	local		 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

2.2.	Educação	ambiental	e	programa	de	alfabetização	dos	
funcionários	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

	 	 	 	 	 	 	 	

3.	Econômico	 	 	 	 	 	 	 	

3.1.	Desempenho	operacional	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

3.2.	Desempenho	energético	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos;	telemetria	

3.3.	Desempenho	dos	recursos	hídricos	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos;	telemetria	

	 	 	 	 	 	 	 	

4.	Legal	 	 	 	 	 	 	 	
4.1.	Gestão	de	aspectos	e	impactos	ambientais	 [0]	 [1]	 [2]	 [3]	 [4]	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

4.2.	Gestão	das	leis,	normas	e	requisitos	subscritos	 [0]	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

4.3.	Gestão	dos	documentos	legais	 [0]	 [1]	 [2]	 [3]	 [4]	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

4.4.	Combate	à	informalidade	e	sonegação	fiscal	 [0]	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

4.5.	Saúde	e	segurança	dos	funcionários	 	 	 [2]	 	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

	 	 	 	 	 	 	 	

5.	Ambiente	Construído	 	 	 	 	 	 	 	
5.1.	Conforto	Acústico	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

5.2.	Qualidade	do	ar	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos;	telemetria	

5.3.	Conforto	higrotérmico	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos;	telemetria	

5.4.	Acessibilidade	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

	 	 	 	 	 	 	 	

6.	Integração	 	 	 	
	

	 	 	

6.1.	Inter-relacionamento	com	a	comunidade	(stakeholders)	
	

[0]	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	e	legais	

6.2.	Gestão	de	projetos	(empreendimento)	
	

	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

6.3.	Integração	com	o	operador	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	

6.4.	Integração	com	o	usuário	 	 [1]	 [2]	 [3]	 	 Registro	e	inspeção	 Documentos	técnicos	
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 7.1.1.4.2 Seleção	dos	participantes	

Por	se	tratar	de	uma	pesquisa	mais	no	âmbito	qualitativo,	não	foi	encontrada	na	revisão	

bibliográfica	nenhuma	recomendação	quanto	ao	número	de	participantes.		

Além	 disso,	 esta	 pesquisa	 não	 pretende	 fazer	 um	 levantamento	 estatístico	

representativo	 da	 opinião	 de	 todos	 os	 especialistas	 que	 atuam	no	 setor.	 Foi	 realizada	

uma	amostra	por	conveniência	–	método	de	amostragem	não	probabilístico,	ou	seja,	foi	

unicamente	uma	consulta	a	um	grupo	limitado	e	seleto	de	profissionais,	que,	por	meio	

da	sua	experiência,	buscou	procurar	o	grau	de	importância	dos	ATRIBUTOS.	

Alguns	 estudos	 sobre	 julgamento	 de	 atributos,	 que	 utilizaram	 a	 metodologia	 Delphi,	

como	em	VERONEZI	(2004)	e	PASCALE	(2005),	citam	que	amostras	que	contêm	mais	de	

50	 participantes	 apresentam	 ineficiências	 de	 custos	 relacionadas	 ao	 tempo,	 e	 que	

grupos	com	menos	de	10	participantes	resultam	em	escassez	quanto	à	geração	de	ideias.	

Ambas	as	pesquisas	tiveram	como	objetivo	a	participação	de	50	especialistas,	esperando	

chegar	ao	final	do	processo	com	a	participação	efetiva	de	30	especialistas.	

Partindo	destes	parâmetros,	a	presente	pesquisa	contou	com	a	participação	efetiva	de	

24	participantes,	que	por	seu	conhecimento	e	experiência	neste	segmento	de	mercado	

puderam	julgar	os	ATRIBUTOS	que	compõem	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

Os	participantes	da	pesquisa	 foram	cuidadosamente	selecionados	para	representar,	da	

forma	mais	realística	possível,	o	tema	tratado.	Assim,	atenção	especial	foi	dada	ao	perfil	

dos	 especialistas,	 não	 apenas	 em	 função	 de	 se	 obter	 a	 qualidade	 da	 informação,	mas	

também	para	 identificar	 eventual	 divergência	 nos	 resultados	 em	 função	de	 a	 algumas	

características	intrínsecas	a	um	determinado	perfil	de	especialistas.	

 7.1.1.4.2.1 Perfil	dos	Participantes	

De	 um	 lado,	 salienta-se	 que	 o	 tempo	 de	 experiência	 profissional	 dos	 participantes	 é	

muito	 importante	 para	 tratar	 o	 tema,	 pois	 pessoas	 muito	 jovens	 podem	 não	 dar	

importância	significativa	a	determinados	ATRIBUTOS	em	função	da	própria	vivência.		

Mas,	por	outro	lado,	os	mais	jovens	estão	mais	suscetíveis	a	introduzir	novas	tecnologias	

e	inovações,	como	também	a	trabalhar	em	um	ambiente	mais	colaborativo.	O	número	de	
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participantes	com	menos	de	5	anos	de	experiência	limitou-se	a	duas	pessoas,	conforme	

Gráfico	24.	

	 	
Fonte:	Autor	
Gráfico	23	-	 Tempo	de	experiência	profissional	dos	participantes	da	pesquisa	

	
Demonstrado	 no	 Gráfico	 25,	 a	 maior	 parte	 dos	 participantes	 (42%	 -	 10	 pessoas)	 é	

formada	 por	 diretores	 de	 empresas,	 seguidos	 de	 consultores	 (21%	 -	 5	 pessoas),	

coordenadores	 (17%	 -	 4	 pessoas),	 gerentes	 (12%	 -	 3	 pessoas),	 advogado	 (4%	 -	 1	

pessoas)	e	pesquisador	(4%	-	1	pessoa).	
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Fonte:	Autor	
Gráfico	24	-	 Cargos	dos	participantes	da	pesquisa	

O	 Gráfico	 26	 apresenta	 que	 mais	 de	 80%	 dos	 participantes	 possuem	 pós-graduação,	

sendo	29%	latu	sensu,	50%	com	mestrado	e	4%	com	doutorado.	

	
Fonte:	Autor	
Gráfico	25	-	 Escolaridade	dos	participantes	

Pesquisador,		1	,	
4%	

Gerente,		
3	,	12%	

Coordenador,		5	,	
21%	

Consultor,		5	,	21%	

Diretor,		10	,	42%	

Graduação,		4	,	
17%	

Pós-graduação,		7	,	
29%	

Mestrado,		12	,	
50%	

Doutorado,		1	,	4%	
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Por	 se	 tratar	 de	 um	 segmento	 de	 mercado	 mais	 voltado	 à	 construção	 sustentável,	 a	

formação	dos	participantes	é,	em	sua	maioria,	em	engenharia	civil	(29%)	e	arquitetura	

(21%),	 seguida	 por	 administração	 (13%)	 e	 engenheira	 elétrica	 (9%),	 conforme	

detalhado	na	Gráfico	27.	

	
Fonte:	Autor	
Gráfico	26	-	 Formação	dos	participantes	

 7.1.1.4.3 Julgamento	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	

A	 METODOLOGIA	 AHP	 adotada	 na	 1a	 Fase	 atendeu	 aos	 requisitos	 para	 hierarquizar	 os	

ATRIBUTOS	 que	 compõem	 o	 PROTÓTIPO	 DA	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS.	 Por	 esta	 razão,	 ela	 foi	

mantida	na	2a	Fase,	com	o	mesmo	objetivo	definido	anteriormente.	

	

O	objetivo	da	Metodologia	AHP	é	hierarquizar	os	ATRIBUTOS	mais	importantes	na	decisão	

do	usuário	em	se	instalar	em	um	EDIFÍCIO	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVO	mais	sustentável.	
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 7.1.1.4.4 Interpretação	dos	Resultados	

Não	 há	 regras	 para	 a	 interpretação	 dos	 resultados	 no	 método	 AHP	 a	 partir	 dos	

julgamentos	realizados	pelos	participantes.	Além	disso,	esta	pesquisa	não	pretende	fazer	

um	 levantamento	 estatístico	 representativo	 da	 opinião	 de	 todos	 os	 especialistas	 que	

atuam	no	setor.	Foi	realizada	uma	amostra	por	conveniência	–	método	de	amostragem	

não	probabilístico,	ou	seja,	tratou-se	unicamente	de	uma	consulta	a	um	grupo	limitado	e	

seleto	de	profissionais,	que,	por	meio	da	 sua	experiência,	buscou	 identificar	o	grau	de	

importância	dos	ATRIBUTOS	mais	 importantes	na	decisão	do	usuário	 em	se	 instalar	 em	

um	EDIFÍCIO	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	mais	sustentável.	

Deste	modo,	por	ser	uma	amostra	por	conveniência,	não	serão	discutidas	as	medidas	de	

variação	estatística.		

 7.1.1.4.5 MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	Hierarquizada	

A	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 hierarquizada	 é	 apresentada	 segundo	 a	 percepção	 de	 24	

participantes	da	pesquisa	 sobre	os	ATRIBUTOS	mais	 importantes	na	decisão	do	usuário	

em	se	instalar	em	um	EDIFÍCIO	DE	ESCRITÓRIO	CORPORATIVO.	

Como	 os	 resultados	 dos	 pesos	 dos	 ATRIBUTOS	 apresentavam	 fração	 decimal	

possivelmente	infinita	-	números	reais	-,	o	peso	de	cada	ATRIBUTO	foi	arredondado	para	

uma	casa	após	a	vírgula.	

Na	avaliação	dos	participantes	da	pesquisa,	o	ATRIBUTO	mais	 importante	na	decisão	do	

usuário	em	se	instalar	em	um	Edifício	de	Escritório	Corporativo	é	o	ECONÔMICO,	com	peso	

de	28,3%,	conforme	demonstrado	no	Gráfico	27.		

Isso	parece	ser	evidente	e	está	alinhado	praticamente	com	as	estratégias	de	negócios	de	

diversas	empresas,	preocupadas	com	o	desempenho	econômico	das	suas	operações,	que	

também	se	refletem	nas	despesas	condominiais	do	edifício.	

O	segundo	ATRIBUTO	mais	importante	é	o	AMBIENTAL,	com	peso	de	23,1%,	que	incorpora	

temas	 relacionados	 ao	 Terreno,	 Materiais,	 Gestão	 de	 Recursos	 Hídricos,	 Gestão	 de	

Energia,	 Gestão	 dos	 Resíduos	 Sólidos,	 Gestão	 de	 Ruídos	 e	 Planos	 de	 Emergência	 e	

Contingência.		
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Fonte:	Autor	
Gráfico	27	-	 Nível	dos	Critérios	AHP	-	Atributos	Hierarquizados	

No	caso	do	Terreno,	o	critério	envolve	aspectos	ligados	à	ANÁLISE	DE	LOCALIZAÇÃO,	ou	seja,	

a	importância	foi	dada	em	função	da	avaliação	da	infraestrutura,	amenidades,	serviços,	

comércios	disponíveis	nas	proximidades	do	edifício.	

O	 ATRIBUTO	AMBIENTE	CONSTRUÍDO	 é	 o	 terceiro	mais	 importante,	 com	 peso	 de	 15,5%.	 A	

sequência	está	bem	pragmática	para	a	decisão	do	usuário	na	escolha	do	edifício	para	a	

instalação	 das	 operações	 da	 empresa.	 Assim,	 somente	 após	 definido	 o	 preço	 e	 a	

localização	 é	 que	 o	 usuário	 irá	 estudar	 a	 qualidade	 do	 produto,	 demonstrado	 pelo	

ATRIBUTO	AMBIENTE	CONSTRUÍDO.	

Continuando	com	a	sequência	objetiva	do	ponto	de	vista	do	usuário,	a	 importância	do	

Atributo	Legal,	com	peso	de	12,8%,	é	percebida	pelos	usuários	à	medida	são	definidos	o	

preço,	a	localização	e	o	produto.	

Em	um	patamar	de	importância	similar	está	o	ATRIBUTO	INTEGRAÇÃO,	com	peso	de	12,3%.	

Muitos	usuários	detectaram	a	necessidade	de	melhor	 integração	das	 ações	do	 edifício	

com	as	partes	relacionadas,	acreditando	que	isso	contribui	para	melhor	performance	do	

edifício.	

Por	último,	mas	também	não	menos	importante,	está	o	ATRIBUTO	SOCIAL,	com	peso	de	8%.	

A	importância	do	ATRIBUTO	SOCIAL	não	foi	acentuada,	pois	na	percepção	dos	participantes	
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as	 ações	 sociais	 não	 refletem	 diretamente	 no	 desempenho	 e	 performance	 do	

empreendimento.		

	
Fonte:	Autor	
Tabela	6	 Matriz	de	Atributos	Hierarquizados	

1.	Ambiental
1.1	Terreno
1.1.1.	Análise	da	Localização
1.1.2.	Análise	Ambiental

1.2.	Materiais
1.2.1.	Seleção	de	materiais
1.2.2.	Recebimento	de	materiais

1.3.	Gestão	dos	Recursos	hídricos
1.3.1.	Consumo	racional	de	Água	Potável
1.3.2.	Reaproveitamento	de	Águas	Cinzas
1.3.3.	Aproveitamento	de	Águas	Pluviais

1.4.	Gestão	da	Energia
1.4.1.	Monitoramento	e	Controle	do	Consumo	de	Energia
1.4.2.	Sistemas	Economizadores

1.5.	Gestão	dos	Resíduos	Sólidos
1.51.	Gestão	de	Resíduos	Sólidos

1.6	Gestão	de	Ruídos
1.6.1	Gestão	de	Ruídos

1.7.	Planos	de	Emergência	e	Contingência
1.7.1	Planos	de	Emergência	e	Contingência

2.	Social
2.1.	Priorizar	o	trabalho	local
2.2.	Educação	ambiental	e	Programa	de	alfabetização	dos	funcionários

3.		Econômico
3.1.	Desempenho	Operacional
3.2.	Desempenho	Energético
3.3.	Desempenho	dos	Recursos	Hídricos

4.	Legal
4.1.	Gestão	de	Aspectos	e	Impactos	Ambientais
4.2.	Gestão	das	Leis,	normas	e	requisitos	subscritos
4.3.	Gestão	de	Documentos	Legais
4.4.	Combate	a	Informalidade	e	Sonegação	Fiscal
4.5	Saúde	e	segurança	dos	funcionários

5.	Ambiente	Construído
5.1.	Acústica
5.2.	Qualidade	do	ar
5.3.	Higrotémico
5.4.	Acessibilidade

6.	Integração
6.1.Gestão	dos	stakeholders	-	relacionamento	com	a	comunidade
6.2.	Gestão	de	Projetos	(empreendimento)
6.3.	Integração	com	o	Operador
6.4.	Integração	com	os	Usuários

23,1%
6,9%
5,5%
1,4%

2,7%
2,0%
0,7%

3,4%
1,7%
0,7%
1,0%

4,5%
2,0%
2,5%

1,9%

1,8%

1,9%

8,0%
3,8%
4,2%

28,3%
15,6%
7,2%
5,5%

12,8%
1,9%
2,2%
3,4%
2,3%
3,0%

15,5%
3,6%
3,6%
4,4%
3,9%

12,3%
2,5%
3,1%
3,0%
3,7%
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Ao	 analisar	 os	 dados	 dos	 participantes,	 percebeu-se	 que	 67%	 dos	 entrevistados	

consideram	que	o	ATRIBUTO	mais	importantes	é	o	ECONÔMICO,	58%	acreditam	que	seja	o	

AMBIENTAL	e	50%	acreditam	que	seja	o	AMBIENTE	CONSTRUÍDO,	conforme	demonstrado	na	

Tabela	7.	

ATRIBUTOS	
Importância	dos	Atributos,	percebida	pelos	participantes	

1o	 2o	 3o	 4o	 5o	 6o	

1.	Ambiental	 21%	 58%	 17%	 8%	 0%	 0%	

2.	Social	 0%	 0%	 4%	 0%	 29%	 67%	

3.		Econômico	 67%	 21%	 0%	 4%	 4%	 0%	

4.	Legal	 4%	 8%	 17%	 25%	 29%	 17%	

5.	Ambiente	Construído	 4%	 4%	 50%	 25%	 13%	 4%	

6.	Integração	 4%	 8%	 13%	 38%	 25%	 13%	

Fonte:	Autor	
Tabela	7	 Importância	dos	Atributos,	percebida	pelos	participantes	

	

 7.1.1.5 2A	ANÁLISE	CRÍTICA	

Na	segunda	fase,	participaram	24	(vinte	e	quatro)	profissionais	que	possuem	expertise	

no	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 ou	 que	 vivenciaram	 ou	

participaram	do	momento	da	decisão	da	empresa	em	que	trabalham	em	se	instalar	em	

um	EDIFÍCIO	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	mais	sustentável.	

Assim	como	na	1a	ANÁLISE	CRÍTICA,	a	2a	Análise	Crítica	reforçou	que	a	estrutura	da	MATRIZ	

DE	 ATRIBUTOS	 reflete	 as	 boas	 práticas	 da	 construção	 mais	 sustentável,	 pois	 todos	 os	

participantes	da	pesquisa	concordaram	com	a	sua	estrutura	e	sua	lógica.	

A	aplicação	da	metodologia	AHP	permitiu	estabelecer	a	importância	hierárquica	de	cada	

ATRIBUTO	que	compõe	a	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	Assim,	a	avaliação	da	sustentabilidade	do	

edifício	 será	medida	por	meio	do	desempenho	de	 cada	ATRIBUTO	do	ponto	de	vista	do	

usuário,	 considerando	 o	 seu	 momento	 de	 decisão	 em	 se	 instalar	 em	 um	 EDIFÍCIO	 DE	

ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	MAIS	SUSTENTÁVEL.	



	 122	

 7.1.2 CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS	

A	 CLASSIFICAÇÃO	 DOS	 EDIFÍCIOS	 é	 realizada	 por	 meio	 da	 avaliação	 de	 um	 conjunto	 de	

procedimentos,	regras	e	critérios	do	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO,	que	serão	auditadas	por	

um	 membro	 do	 NRE-POLI,	 que	 será	 o	 RELATOR	 e	 um	 dos	 membros	 do	 COMITÊ	 DA	

CLASSIFICAÇÃO	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC,	 a	 ser	 discutida	 no	 próximo	

capítulo.	

O	RELATOR	deverá	se	reunir	com	o	REPRESENTANTE	DA	DIREÇÃO	(RD)	do	empreendimento	

para	esclarecer	e	programar	as	etapas	do	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO,	seja	para	a	análise	

dos	 registros	 ou	 para	 as	 inspeções	 necessárias	 para	 evidenciar	 o	 atendimento	 quanto	

aos	 CRITÉRIOS	 DE	 APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO,	 MONITORAMENTO	 e	 DESEMPENHO	 da	 MATRIZ	 DE	

ATRIBUTOS,	conforme	Tabela	5	e	Anexo	1.	

Cada	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	deve	ser	avaliado	por	meio	de	uma	nota,	que	pode	variar	

entre	0	e	100,	dependendo	do	seu	grau	de	atendimento.	

As	notas	entre	0	e	100	representam,	respectivamente,	as	pontuações	mínima	e	máxima	

para	 o	 ATRIBUTO	 avaliado,	 enquanto	 que	 a	 nota	 50	 representa	 o	 valor	 exatamente	 na	

escala	central.	

No	caso	em	que	cabe	apenas	constatar	a	presença	ou	a	ausência	do	ATRIBUTO	avaliado,	a	

nota	pode	ser	avaliada	apenas	nos	dois	extremos,	ou	seja,	corresponde	a	0	ou	100.		

Em	 situações	 nas	 quais	 o	 CRITÉRIO	 DE	 DESEMPENHO	 avaliado	 represente	 atendimento	

parcial	aos	CRITÉRIOS,	a	recomendação	é	avaliá-lo	quanto	ao	seu	grau	de	atendimento,	em	

escala	de	25	pontos,	conforme	apresentado	na	Tabela	8	–	Escala	de	Nota.	

ATENDIMENTO	 NOTA	

TOTAL	 100	
PREDOMINANTE	 75	
PARCIAL	 50	
MÍNIMO	 25	
AUSENTE	 0	
Fonte:	Autor	
Tabela	8	 ESCALA	DE	NOTA	
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Cada	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	possui	seu	peso	atribuído	em	função	da	sua	importância	no	

ATRIBUTO	avaliado.	A	nota	do	ATRIBUTO	é	a	soma	da	AVALIAÇÃO	DO	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	

(ACD),	 ou	 seja,	 é	 a	 soma	 dos	 resultados	 do	 produto	 entre	 o	 peso	 e	 a	 nota	 de	 cada	

CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	do	próprio	ATRIBUTO	avaliado.	

Critério	de	
Desempenho	

Peso	
Critério	(PC)	

Nota	
Critério	(NC)	

Avaliação	do	
Critério	
Desempenho(ACD)	

Critério	(1)	 PC(1)	 NC(1)	 ACD(1)	=	PC(1)*	NC(1)	
Critério	(2)	 PC(2)	 NC(2)	 ACD(2)	=	PC(2)*	NC(2)	
...	 ...	 ....	 ...	
Critério	(n)	 PC(n)	 NC(n)	 ACD(n)	=	PC(n)*	NC(n)	
	 	 	 	

Nota	do	Atributo	(NA)	=	 𝐴𝐷𝐶(!)

!

!!!

	

Fonte:	Autor	
Tabela	9	 Nota	do	Atributo	

𝑁𝐴 = 𝐴𝐷𝐶!

!

!!!

	
EQ	(7)	-	 Nota	do	Atributo	

Onde:	

NA	–	Nota	do	Atributo	
ADC	–	Avaliação	do	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	
	
O	DESEMPENHO	DA	SUSTENTABILIDADE	DO	ATRIBUTO	 (DSA)	 se	 dará	por	meio	do	produto	do	

PESO	DO	ATRIBUTO	(PA)	e	da	NOTA	DO	ATRIBUTO	(NA).	

O	Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Edifício	(DSE)	se	dará	pela	soma	de	todos	os	DSA	

da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

ATRIBUTOS	 Peso	
Atributo	(PA)	

Nota	
Atributo	(NA)	

Desempenho	da	
Sustentabilidade	
do	Atributo	(DSA)	

Atributo(1)	 PA(1)	 NA(1)	 DSA(1)	=	PA(1)*	NA(1)	
Atributo(2)	 PA(2)	 NA(2)	 DSA(2)	=	PA(2)*	NA(2)	
...	 ...	 ....	 ...	
Atributo(n)	 PA(n)	 NA(n)	 DSA(n)	=	PA(n)*	NA(n)	
	 	 	 	

Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Edifício	(DSE)	=	 𝐷𝑆𝐴(!)

!

!!!

	

Fonte:	Autor	
Tabela	10	 Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Edifício	
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𝐷𝑆𝐴 = 𝑃𝐴! ∗ 𝑁𝐴!

!

!!!

	 EQ	(8)	-	 Desempenho	da	
Sustentabilidade	do	Atributo	

Onde:	

DSA	–	Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Atributo	
PA	–	Peso	do	Atributo	
NA	–	Nota	do	Atributo	

𝐷𝑆𝐸 = 𝐷𝑆𝐴!

!

!!!

	 EQ	(9)	-	 Desempenho	da	
Sustentabilidade	do	Edifício	

Onde:	

DSE	–	Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Edifício	
DSA	–	Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Atributo	
	
Tendo	 em	 vista	 que	 os	 ATRIBUTOS	 LEGAIS	 são	 requisitos	 mínimos	 necessários	 para	

atender	o	desenvolvimento	de	empreendimentos	imobiliários,	se	em	algum	momento	da	

auditoria	o	RELATOR	identificar	ausência	ou	fraude	nos	documentos	legais	estabelecidos	

nos	 CRITÉRIOS	 DE	 APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO,	 MONITORAMENTO	 E	 DESEMPENHO,	 o	 processo	 da	

CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–ECC	é	imediatamente	suspenso	até	que	o	mesmo	seja	

efetivamente	esclarecido,	sob	a	pena	de	cancelamento.	

Conforme	apresentado	na	Tabela	11,	dependendo	do	resultado	do	DSE,	o	edifício	pode	

ser	classificado	em	uma	das	três	categorias:		

i. DIAMANTE:	Edifício	que	possui	o	mais	elevado	compromisso	e	aderência	com	a	

sustentabilidade,	com	o	uso	de	materiais,	instalações,	sistemas	e	serviços	que	

proporcionam	 mais	 eficiência	 na	 operação	 e	 maior	 conforto	 aos	 usuários,	

sempre	provocando	a	 inovação	nos	produtos	e	processos,	 além	de	buscar	o	

treinamento	 e	 conscientização	dos	 stakeholders.	 Os	 edifícios	nesta	 categoria	

possuem	DSE		a	partir	de	91	pontos.	

ii. SAFIRA:	 Edifício	 que	 adota	 elevado	 compromisso	 e	 aderência	 com	 a	

sustentabilidade,	com	o	uso	de	materiais,	instalações,	sistemas	e	serviços	que	

proporcionam	mais	eficiência	na	operação	e	maior	conforto	aos	usuários.	Os	

edifícios	nesta	categoria	possuem	DSE		entre	71	e	90	pontos.	
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iii. ESMERALDA:	 Edifício	 que	 adota	 as	 práticas	 mais	 sustentáveis,	 com	 o	 uso	 de	

materiais,	 instalações,	 sistemas	 e	 serviços	 que	 proporcionam	 eficiência	 na	

operação	e	 conforto	aos	usuários.	Os	edifícios	nesta	 categoria	possuem	DSE		

entre	60	e	70	pontos.	

CATEGORIA	
DESEMPENHO	DA		
SUSTENTABILIDADE	

DO	EDIFÍCIO	

DIAMANTE	 91	e	100	

SAFIRA	 71	e	90	

ESMERALDA	 60	e	71	
Fonte:	Autor	
Tabela	11	 ESCALA	DE	CLASSIFICAÇÃO	

Se	o	edifício	obtiver	DSE	inferior	a	60	pontos,	significa	que	o	mesmo	não	se	enquadra	na	

CLASSIFICAÇÃO,	 logo,	 o	 NRE-POLI	 não	 emitirá	 parecer	 ou	 qualquer	 certificado	 para	 o	

edifício	em	questão.	

 7.1.2.1 AFERIÇÃO	DA	ESCALA	DE	CLASSIFICAÇÃO	

A	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	foi	aferida	por	meio	da	aplicação	da	sistemática	de	avaliação	dos	

ATRIBUTOS	em	5	edifícios	de	escritórios	conceituados	com	as	práticas	mais	sustentáveis.	

Isso	 permitiu	 regrar	 e	 calibrar	 os	 CRITÉRIOS	 DE	APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO,	MONITORAMENTO	 e	

DESEMPENHO	 da	 MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS	 para	 estabelecer	 a	 consistência	 do	 sistema	 para	

avaliação.	

Dos	5	edifícios	avaliados,	3	estavam	localizados	no	mesmo	empreendimento,	com	dois	

edifícios	em	processo	de	certificação	Leed	Core	&	Shell	–	Silver	-	e	um	com	processo	de	

certificação	Aqua,	mas	com	a	mesma	concepção	de	projeto	e	desenvolvimento.	Assim,	a	

análise	destes	edifícios	foi	reunida	em	um	único	empreendimento.	

Para	 estes	 3	 empreendimentos,	 foi	 necessário	 realizar	 4	 cenários	 para	 a	 aferição	 da	

ESCALA	DE	CLASSIFICAÇÃO,	a	saber:	
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i. Cenário	 1:	 a	 avaliação	 dos	 edifícios	 foi	 realizada	 no	 status	quo,	 ou	 seja,	 no	

estado	 em	 que	 realmente	 se	 encontra,	 sem	 considerar	 o	 ATRIBUTO	 3	 -	

DESEMPENHO	ECONÔMICO;	

ii. Cenário	2:	a	avaliação	dos	edifícios	foi	realizada	considerando	atendimento	a	

todos	 os	 ATRIBUTOS	 que	 possuem	 regulamentação	 legal	 obrigatória	 e	

assumindo	a	nota	ESMERALDA	NO	ATRIBUTO	3	-		DESEMPENHO	ECONÔMICO;	

iii. Cenário	3:	a	avaliação	dos	edifícios	foi	realizada	considerando	atendimento	a	

todos	 os	 ATRIBUTOS	 que	 possuem	 regulamentação	 legal	 obrigatória	 e	

assumindo	a	nota	SAFIRA	NO	ATRIBUTO	3	-		DESEMPENHO	ECONÔMICO;	

iv. Cenário	4:	a	avaliação	dos	edifícios	foi	realizada	considerando	atendimento	a	

todos	 os	 ATRIBUTOS	 que	 possuem	 regulamentação	 legal	 obrigatória	 e	

assumindo	a	nota	DIAMANTE	NO	ATRIBUTO	3	-		DESEMPENHO	ECONÔMICO.	

	

Edifício	 Certificação	
Cenário	
(1)	

status	quo	

Cenário	
(2)	

Esmeralda	

Cenário	
(3)	
Safira	

Cenário	
(4)	

Diamante	
1	 Leed	Core	and	Shell	–	Gold	 44	 70	 77	 96	
2	 Aqua	 40	 67	 74	 92	
3	 Leed	Core	and	Shell	–	Silver;	Aqua	 40	 66	 71	 93	

Fonte:	Autor	
Tabela	12	 Aferição	da	Escala	de	Classificação	

Diante	 do	 exposto,	 constata-se	 que	 a	 ESCALA	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 proposta,	 atende	 aos	

diversos	cenários,	conforme	desempenho	esperado.	

	

 7.1.3 COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO		

O	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO	é	formado	por	integrantes	do	NRE-POLI,	no	qual	emite	parecer	

sobre	 o	 posicionamento	 da	 entidade	 com	 relação	 à	QUALIFICAÇÃO	 ou	 ao	 CERTIFICADO	 do	

edifício	 em	 análise,	 segundo	 a	 CATEGORIA	 em	 que	 este	 edifício	 se	 encontre	 na	

CLASSIFICAÇÃO	 DOS	 EDIFÍCIOS	 e	 quanto	 ao	 atendimento	 aos	 procedimentos,	 regras	 e	

critérios	do	SISTEMA	PARA	CERTIFICAÇÃO.	
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A	 integridade,	 a	 ética	 e	 a	 imparcialidade	 do	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 devem	 seguir	 os	

preceitos	 das	melhores	 práticas	 e	 condutas	 adotadas	 em	 empresas	 e	 instituições,	 tais	

como:	GENERAL	ELETRIC	(2005)	e	TAKAOKA	(2007).	

Caso	 qualquer	 membro	 do	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 detecte	 potencial	 de	 conflito	 de	

interesse	no	edifício	em	análise,	o	mesmo	deverá	comunicar	 imediatamente	os	demais	

membros.	 Caberá	 aos	 demais	 integrantes	 do	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 avaliarem	 este	

potencial	 conflito	 e	 verificar	 a	 abstenção	 da	 opinião	 deste	 membro	 na	 avaliação	 do	

edifício.	

O	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO	deverá	transmitir	a	opinião	prevalente	do	mercado	segundo	o	

SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO,	 aceito	 pelos	 participantes	 da	 pesquisa,	 que	 avaliaram	 a	

MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	e	hierarquizaram	os	ATRIBUTOS	que	a	compõem.	

Para	 cada	 análise	 de	 edifício	 de	 escritórios	 um	membro	 do	 COMITÊ	 DE	CLASSIFICAÇÃO	 é	

nomeado	 como	 RELATOR	 DA	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC.	 O	 RELATOR	 deve	

analisar	os	ATRIBUTOS	conforme	os	CRITÉRIOS	para	APLICAÇÃO,	AVALIAÇÃO,	MONITORAMENTO	e	

DESEMPENHO.	

O	RELATOR	deverá	ainda	elaborar	um	RELATÓRIO	TÉCNICO	para	o	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	

no	qual	deverá	constar	a	indicação	da	categoria	de	classificação	do	edifício	em	análise.	O	

COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO	deverá	emitir	PARECER	TÉCNICO	sobre	o	posicionamento	do	NRE-

POLI	para	a	QUALIFICAÇÃO	ou	para	o	CERTIFICADO	do	edifício	em	questão.	

Caso	 haja	 divergência	 de	 opiniões	 sobre	 a	 categoria	 de	 classificação,	 o	 COMITÊ	 DE	

CLASSIFICAÇÃO	 deverá	 nomear	 um	novo	membro	 –	REVISOR	 –,	 distinto	 do	RELATOR,	 para	

emitir	sua	opinião	no	RELATÓRIO	TÉCNICO	elaborado	pelo	RELATOR.	

O	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 deverá	 se	 reunir	 novamente	 para	 analisar	 a	 opinião	 do	

REVISOR.	Na	remota	possibilidade	de	divergência	de	opiniões	constatada	nos	 relatórios	

elaborados	 pelo	 RELATOR	 e	 pelo	 REVISOR,	 o	 COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO	 deverá	 nomear	 um	

segundo	revisor	para	analisar	a	situação.		

A	 convergência	de	opiniões	deve	prevalecer	e	o	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO	deverá,	 enfim,	

emitir	 parecer	 técnico	 final	 sobre	 o	 posicionamento	 do	 NRE-Poli	 para	 a	 emissão	 da	

QUALIFICAÇÃO	ou	do	CERTIFICADO	do	edifício	em	análise.	
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 7.2 QUALIFICAÇÃO	E	CERTIFICADO	

A	QUALIFICAÇÃO	ou	o	CERTIFICADO	do	edifício	poderá	ser	atestada	pelo	NRE-POLI,	segundo	

os	 critérios	do	 SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	 e	do	parecer	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	 que	

estabelecem	 a	 inserção	 do	 edifício	 de	 acordo	 com	 a	 sua	 categoria	 estabelecida	 na	

CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS.	

Caso	 seja	 detectada	 a	 ausência	 ou	 fraude	 nos	 documentos	 legais	 estabelecidos	 nos	

CRITÉRIOS	 DE	 MONITORAMENTO,	 o	 NRE-POLI	 poderá	 suspender	 temporariamente	 a	

QUALIFICAÇÃO	ou	o	CERTIFICADO	até	que	o	fato	seja	esclarecido,	sob		pena	do	processo	ser	

cancelada.		

Os	 CERTIFICADOS	 da	 QUALIFICAÇÃO	 e	 da	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE-EEC	 possuirão	

prazos	de	validade,	pois	os	mecanismos	para	reciclagem	e	aprimoramento	previstos	no	

SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	podem	impactar	diretamente	na	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS,	seja	nos	

ATRIBUTOS	 como	 também	 nos	 CRITÉRIOS	 DE	 APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO,	 MONITORAMENTO	 e	

DESEMPENHO.	

É	permitido	o	uso	para	fins	de	divulgação	comercial	e	de	marketing	da	QUALIFICAÇÃO	E	DA	

CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC,	desde	que	previamente	aprovado	pelo	NRE-POLI.	

 7.3 ATUALIZAÇÕES	DO	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	

As	 atualizações	 e	 a	 validade	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 são	 definidas	 a	 partir	 do	

comportamento	 do	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS	 e	 sua	 evolução	

histórica.		

Conforme	 visto	 anteriormente	 no	 Capítulo	 3.1.1,	 o	 patamar	mínimo	 da	 qualidade	 dos	

empreendimentos	imobiliários	sofre	mudanças	com	o	passar	do	tempo.	Tais	mudanças	

impactam	 diretamente	 no	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO,	 o	 que	 motiva	 atualizações	 que	

ocorrem	em	duas	situações:	

i. Voluntária:	Com	a	constante	inovação	e	evolução	tecnológica,	que	induzem	o	

desenvolvimento	de	novos	métodos	construtivos	e	do	emprego	de	materiais	

cada	 vez	 mais	 eficientes,	 verifica-se	 a	 necessidade	 frequente	 da	 revisão	 da	

MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	
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ii. Compulsória:	 Surgimento	 de	 novas	 determinações	 legais	 que	 induzem	 à	

necessidade	de	revisão	da	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS.	

Cabe	 ressaltar	 que	 a	 CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–EEC	 prevê	 a	 construção	 da	

Plataforma	de	Monitoramento	Operacional	 (PMO),	que	utilizará	 tecnologia	de	medição	

inteligente	para	coletar	e	transmitir	os	dados	operacionais	do	EECs	com	Certificação	da	

Sustentabilidade-EEC,	e,	posteriormente,	armazena-los	em	ambiente	cloud	computing.	

A	transmissão	dos	dados	deverá	ser	realizada	pelo	RD	ou	por	seu	preposto,	sendo	que	o	

sistema	 deverá	 conter	 log	 de	 acesso	 do	 usuário,	 de	modo	 que	 sejam	 identificados	 no	

mínimo	o	usuário,	 local	de	acesso	(servidor),	data,	comandos	realizados	e	 informações	

transmitidas.	

Estes	 dados	 poderão	 ser	 tratados	 estatisticamente	 para	 a	 construção	 dos	BENCHMARKS,	

cujo	 intuito	 é	 gerar	 informações	 sobre	 o	 desempenho	 operacional	 deste	 nicho	 de	

mercado,	 sendo	 disponibilizados	 pelo	 NRE-POLI,	 sem	 comprometer	 o	 sigilo	 das	

informações	de	cada	edifício	certificado.	

Além	 do	 sigilo,	 este	 conjunto	 de	 dados	 deverá	 ser	 preservado	 com	 critérios	 de	

segurança.	 O	 acesso	 deve	 ser	 restrito	 aos	 membros	 do	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 e	 a	

armazenagem	 dos	 dados	 deve	 conter	 o	 log	 de	 acesso	 do	 usuário,	 de	 modo	 que	 se	

identifique	no	mínimo	o	usuário,	local	de	acesso	(servidor),	data	e	comandos	realizados.	

Com	 o	 passar	 do	 tempo,	 será	 possível	 identificar	 as	 mudanças	 nos	 padrões	 de	

desempenho	operacional	deste	segmento	de	mercado	em	função	das	novas	tecnologias,	

novos	sistemas	construtivos	e	até	mesmo	da	gestão	operacional	mais	eficiente.	

Os	edifícios	com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC	deverão	dispor	de	monitores	ou	

de	 painéis	 no(s)	 elevador(es)	 ou	 no(s)	 hall(s)	 das(s)	 área(s)	 comum(ns),	 onde	 serão	

conectados	com	o	SISTEMA	DE	INTEGRAÇÃO	DE	MÍDIA	DIGITAL	(SIMD),	controlado	pelo	NRE-

POLI,	que	 transmitirá	matérias	 relacionadas	ao	desempenho	do	edifício	 em	relação	às	

práticas	 usuais	 desse	 mercado	 de	 EEC,	 bem	 como,	 disponibilizar	 conteúdo	 e	 notícias	

relacionadas	 à	 sustentabilidade	 no	 ambiente	 do	 real	 estate.	 O	 objetivo	 do	 SIMD	 é	

impactar	e	conscientizar	os	usuários,	os	visitantes	e	os	operadores	da	importância	de	se	

criar	um	ambiente	mais	participativo	e	sustentável	no	ciclo	operacional	do	edifício.	
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Além	 do	 fornecimento	 dos	 dados,	 os	 RDS	 dos	 edifícios	 com	 a	 CERTIFICAÇÃO	 DA	

SUSTENTABILIDADE–EEC	 na	 categoria	 DIAMANTE	 deverão	 participar	 periodicamente	 de	

reuniões	 com	 outros	 RDs,	 aqui	 denominado	 GRUPO	 TÉCNICO,	 sempre	 coordenadas	 por	

pelo	menos	um	membro	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO.		

A	aproximação	com	os	RDS	dos	edifícios	certificados	como	DIAMANTE,	por	meio	do	GRUPO	

TÉCNICO,	promove	maior	interação	do	setor	privado	com	o	NRE-POLI,	de	forma	a	permitir	

a	ampliação	das	discussões	não	apenas	dos	aspectos	de	eficiência	na	gestão	operacional,	

mas	 também	 sobre	 as	 mudanças	 comportamentais	 dos	 usuários,	 desde	 identificar	 as	

necessidades	do	indivíduo	até	reconhecer	as	necessidades	das	empresas.	

Diante	desta	perspectiva	da	coleta	de	dados	e	da	aproximação	com	as	melhores	práticas	

da	construção	sustentável,	o	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	ancora-se	de	modo	a	estar	o	mais	

atualizado	possível	dentro	do	cenário	nacional,	inexistindo	a	necessidade	de	formalizar	

um	 prazo	 determinado	 para	 a	 atualização	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO,	 pois	 a	

constatação	de	mudança	na	Baseline	 deste	 nicho	de	mercado	pode	 ser	 percebida	 com	

maior	acuidade.	

As	 atualizações	no	 SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO	podem	ser	dar	de	 forma	 simplificada	ou	

mais	complexa,	como	que	constam	da	revisão:	

i. MATRIZ	 DE	 ATRIBUTOS:	 de	 inserção	 ou	 eliminação	 dos	 ATRIBUTOS	 e	 alteração	

nos	CRITÉRIOS	de	APLICAÇÃO,	AVALIAÇÃO,	MONITORAMENTO	e	de	DESEMPENHO;		

ii. CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS:	 no	 peso	 hierárquico	 dos	 ATRIBUTOS,	 inclusão	 ou	

exclusão	 de	 categorias	 de	 classificação,	 redefinição	 da	 escala	 para	 a	

CLASSIFICAÇÃO	DOS	EDIFÍCIOS;	

iii. QUALIFICAÇÃO	 OU	 CERTIFICADO:	 modificar	 o	 prazo	 de	 validade	 e	 alteração	 na	

rotina	de	prorrogação	de	prazo	do	Certificado	da	Qualificação	e	do	fluxo	para	

revalidação	do	CERTIFICADO	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC;	

iv. ATUALIZAÇÕES:	 Alterações	 no	 processo	 de	 atualizações	 do	 SISTEMA	 PARA	

CLASSIFICAÇÃO.	
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 7.4 VALIDADE	DA	QUALIFICAÇÃO	E	DO	CERTIFICADO	

Diante	da	necessidade	da	atualização	do	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO,	seja	por	motivação	

voluntária	ou	compulsória,	conforme	visto	no	Capítulo	7.3,	acima,	estabelecer	um	prazo	

de	validade	para	a	QUALIFICAÇÃO	e	para	a	CERTIFICAÇÃO	se	torna	necessário	à	medida	que	

são	percebidos	os	novos	padrões	de	desempenho	dos	EECs.	

Identificar	e	reconhecer	os	novos	patamares	de	desempenho	são	alguns	dos	desafios	da	

presente	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC,	mas	o	monitoramento	de	alguns	dados	

que	 será	 realizado	 nos	 edifícios	 certificados	 possibilitará	 criar	 BENCHMARKS	 do	

desempenho	operacional	de	EECs	e	perceber	as	mudanças.		

Considerando	 que	 a	 implantação	 de	 EEC	 é	 normalmente	 realizada	 com	 prazo	 em	 36	

meses,	 a	 identificação	 de	melhoria	 no	 desempenho	 na	 operação	 de	 EEC	 por	meio	 de	

novos	materiais	e	 sistemas	construtivos	seria	apenas	constatada	ao	 final	da	conclusão	

das	obras	e	início	das	operações,	ou	seja,	decorrido	pelo	menos	o	período	de	36	meses.		

Além	 disso,	 o	 reconhecimento	 de	 novos	 padrões	 arquitetônicos	 e	 estruturas	

organizacionais	das	empresas	ocorrem	de	maneira	aparentemente	 lógica,	repetindo-se	

os	padrões	mais	aceitos	pelo	mercado.	Desta	forma,	o	período	de	3	(três)	anos	proposto	

para	a	validade	da	QUALIFICAÇÃO	e	CERTIFICAÇÃO	é	suficiente	para	reconhecer	as	mudanças	

nos	padrões	que	atingem	diretamente	o	desempenho	do	empreendimento.	

Nesta	discussão,	considera-se	adequado	o	prazo	de	validade	proposto	de	3	(três)	anos	a	

partir	da	emissão	da	QUALIFICAÇÃO	e	do	CERTIFICADO	do	edifício.	

	
O	prazo	de	validade	da	QUALIFICAÇÃO	e	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EEC	é	de	3	

(três)	anos	a	partir	da	sua	data	de	emissão.	

	

Na	 inexistência	 de	 atualização	 do	 SISTEMA	 PARA	 CLASSIFICAÇÃO	 depois	 da	 emissão	 da	

QUALIFICAÇÃO	de	determinado	 edifício,	o	 prazo	 de	 validade	 da	 QUALIFICAÇÃO	 poderá	 ser	

prorrogado	 por	 no	máximo	 3	 (três)	 anos,	 desde	 que	 justificado	 e	 fundamentado	 para	

análise	e	novo	parecer	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO.	
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Com	antecedência	de	6	 (seis)	meses	do	prazo	de	 vencimento	do	CERTIFICADO,	 o	RD	do	

edifício	 poderá	 requerer	 sua	 revalidação,	 bastando	 seguir	 a	 rotina	 do	 processo	 do	

primeiro	CERTIFICADO:	

i. Nomeação	do	RELATOR,	membro	do	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	 para	 analisar	 os	

ATRIBUTOS	 do	 edifício	 conforme	 os	 CRITÉRIOS	 para	 APLICAÇÃO,	 AVALIAÇÃO,	

MONITORAMENTO	e	DESEMPENHO;	

ii. Reunião	 entre	 o	 RELATOR	 e	 o	 RD	 do	 empreendimento	 para	 esclarecer	 e	

programar	as	etapas	do	SISTEMA	PARA	CLASSIFICAÇÃO;	

iii. O	RELATOR	elabora	o	RELATÓRIO	TÉCNICO	para	o	COMITÊ	DE	CLASSIFICAÇÃO,	no	qual	

deverá	 constar	 a	 indicação	 da	 categoria	 de	 classificação	 do	 edifício	 em	

análise;	

iv. O	 COMITÊ	 DE	 CLASSIFICAÇÃO	 deverá	 elaborar	 PARECER	 TÉCNICO	 sobre	 o	

posicionamento	do	NRE-POLI	para	a	certificação	do	edifício.	
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 8 CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

A	 construção	 civil	 é	 um	 dos	 setores	 que	 mais	 impactam	 o	 meio	 ambiente.	

Particularmente,	 o	mercado	 de	 EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	 tem	 sido	 alvo	 de	

pressão	por	práticas	mais	sustentáveis	em	por	parte	de	das	empresas	que	se	preocupam	

com	a	sustentabilidade	de	suas	operações	e	com	as	estratégias	de	seus	negócios,	razão	

pela	qual	buscam	se	instalar	em	empreendimentos	mais	sustentáveis.	

Para	 aferir	 a	 sustentabilidade	 dos	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	 CORPORATIVOS,	 os	

empreendedores	 buscam	 certificações	 ambientais	 de	 origem	 estrangeira.	 Logo,	 a	

diversidade	de	métodos	de	avaliação	da	sustentabilidade	desperta	grande	interesse	de	

toda	 a	 cadeia	 do	 segmento	 de	 EEC,	 sejam	 empreendedores,	 corretores,	 projetistas,	

construtores,	usuários	e	até	a	comunidade,	em	todo	o	ciclo	de	vida	do	empreendimento.	

A	proposta	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	 é	

inovadora,	pois	além	de	classificar	o	edifício	conforme	o	DESEMPENHO	DA	SUSTENTABILIDADE	

DO	 EDIFÍCIO,	 por	 meio	 da	 avaliação	 da	 qualidade	 dos	 ATRIBUTOS	 MAIS	 SUSTENTÁVEIS	 do	

edifício,	 pode	 trazer	 sistemas	 complementares	 com	 o	 objetivo	 de	 disseminar	 o	

conhecimento	das	práticas	mais	sustentáveis	para	toda	a	cadeia	deste	nicho	de	mercado:	

Ø a	 PLATAFORMA	 DE	 MONITORAMENTO	 OPERACIONAL	 permitirá	 armazenar	 os	 dados	

operacionais	dos	edifícios	com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE-EEC;	

Ø com	o	passar	do	 tempo,	 será	possível	 construir	 os	BENCHMARKS	 do	desempenho	

operacional	de	EEC,	proporcionando	maior	acuidade	na	percepção	das	mudanças	

da	Baseline.;		

Ø o	SISTEMA	DE	INTEGRAÇÃO	DE	MÍDIA	DIGITAL	pode	transmitir	matérias	relacionadas	ao	

desempenho	do	edifício	em	relação	às	práticas	usuais	do	mercado	de	EEC,	 	bem	

como,	 disponibilizar	 conteúdo	 e	 notícias	 relacionadas	 à	 sustentabilidade	 no	

ambiente	do	real	estate.	O	objetivo	é	o	de	impactar	e	de	conscientizar	os	usuários,	

os	 visitantes	 e	 os	 operadores	 da	 importância	 de	 se	 criar	 um	 ambiente	 mais	

participativo	e	sustentável	no	ciclo	operacional	do	edifício.	

Ø o	NRE-POLI	 pode	promover	 a	 integração	entre	o	meio	 acadêmico	 e	profissional	

por	meio	das	reuniões	do	GRUPO	TÉCNICO,	nas	quais	serão	debatidas	as	melhores	
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práticas	 da	 construção	 sustentável	 no	 mercado	 de	 EDIFÍCIOS	 DE	 ESCRITÓRIOS	

CORPORATIVOS.	

Dentro	 deste	 ambiente	 de	 integração,	 conscientização	 e	 busca	 incessante	 por	 mais	

eficiência,	 inovação	 e	 sustentabilidade	 em	 todo	 o	 ciclo	 de	 vida	 do	 edifício	 é	 que	 a	

CERTIFICAÇÃO	 DA	 SUSTENTABILIDADE–ECC	 encontra	 o	 seu	 desafio	 de	 contribuir	 para	 um	

mundo	cada	vez	melhor	e	mais	sustentável.	

Esse	 trabalho	 poderá	 ser	 um	 referencial	 para	 a	 construção	 de	 novos	 sistemas	 para	

classificação	 da	 sustentabilidade	 em	 outras	 tipologias	 de	 empreendimentos	 no	 Brasil.	

Associado	 a	 isso,	 poderá	 trazer	 novas	 Plataformas	 de	 Monitoramento	 Operacional,	

novos	Benchmarks	do	desempenho	operacional,	Sistemas	de	Integração	de	Mídia	Digital	

para	outras	 tipologias	de	empreendimentos	 imobiliários	ou	de	base	 imobiliária,	 o	que	

auxiliará	os	empreendedores,	projetistas,	construtores,	operadores	e	usuários.	
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ANEXO	1 MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	–	ATRIBUTOS	E	CRITÉRIOS	DE	DESEMPENHO	
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ATRIBUTOS	
Critérios	de	Desempenho	

Item	 Esmeralda	 Safira	 Diamante	
1.	Ambiental	 	 	 	 	

1.1.	Terreno	 	 	 	 	

1.1.1.	Análise	da	Localização	 1.1.1.1	 [0][1]	Identificar	os	acessos,	a	infraestrutura,	
amenidades,	serviços,	comércios	disponíveis	
nas	proximidades	do	empreendimento.	

	 	

	 1.1.1.2	 [1]	Realizar	vistorias	e	elaborar	relatório	
técnico	sobre	as	condições	das	edificações	no	
entorno.	

	 	

	 1.1.1.3	 [1]	Localizar	e	identificar	as	possíveis	
interferências	com	as	instalações	de	energia	
elétrica,	drenagem,	água,	esgoto,	gás,	
telefonia,	internet	etc.	

	 	

	 1.1.1.4	 [1]	Identificar	as	cotas	de	alagamento:	[i]	
máximo	maximorum;	[ii]	tempo	de	
recorrência	de	100	anos;	[iii]	tempo	de	
recorrência	1.000	anos;	tempo	de	recorrência	
de	10.000	anos.	

	 	

1.1.2.	Análise	Ambiental	 1.1.2.1	 [1]	A	Análise	Ambiental	do	Terreno	deverá	
ser	elaborada	por	especialista	na	fase	de	
concepção	do	empreendimento,	na	qual	deve	
conter:	
-	A	análise	deverá		conter	no	mínimo	estudo	
sobre	os	recursos	hídricos,	fauna,	flora,	
estudo	do	clima	(sol	e	ventos)	e	estudo	do	
solo	e	subsolo;	
-	Identificar	os	riscos	ambientais	e	sua	
mitigação.	

	 	

1.1.2.2	 [1]	Identificar	e	integrar	os	atributos	
ambientais	existentes	no	local	com	os	
projetos	
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ATRIBUTOS	
Critérios	de	Desempenho	

Item	 Esmeralda	 Safira	 Diamante	
1.2.	Materiais	 	 	 	 	 	

1.2.1.	Seleção	de	Materiais	 1.2.1.1	 [1][2][3]	Selecionar,	preferencialmente,	
materiais	que	possuam	baixa	emissão	de	VOC	
dos	materiais	empregados	no	
empreendimento	(Composto	Orgânico	
Volátil).	

	 	

1.2.1.2	 [1][3]	Especificação	e	controle	da	vida	útil	
dos	materiais,	equipamentos	e	do	
empreendimento.	

	 	

1.2.1.3	 [2][3]	Verificação	da	licença	de	operação	
e/ou	origem	do	material	combustível	para	
produção	dos	materiais	a	serem	adquiridos	
no	empreendimento.	Como,	por	exemplo,	
material	utilizado	nos	fornos	para	produção	
de	tijolos	e	telhas	cerâmicas.	

	 	

1.2.1.4	 [1][2][3]	Especificação	e	aquisição	direta	ou	
indireta	de	madeira	legal	proveniente	de	
áreas	devidamente	licenciadas.	

[1][2][3]Especificar	e	adquirir	portas,	
preferencialmente,	com	madeira	certificada.	

[1][2][3]Especificar	e	adquirir,	
preferencialmente,	madeiras	certificadas,	
direta	ou	indiretamente	em	toda	a	obra.	

1.2.1.5	 	 	 [1]	Quando	possível,	elaborar	relatório	de	
ACV-	Simplificado:	
-	Consumo	de	energia;	
-	Consumo	de	água;	
-	Consumo	de	matérias-primas;	
-	Geração	de	resíduos;	
-	Emissão	de	CO2.	

1.2.1.6	 [1][2][3][4]	Identificar	e	especificar	os	
materiais	que	podem	ser	utilizados	e	que	
estejam	disponíveis	no	terreno,	tais	como:	
agregados,	rocha,	areia,	madeira,	água	etc.	
Verificar	as	licenças	necessárias	para	o	fim	a	
que	se	destina.	

	 	

1.2.1.7	 [1][4]	Identificar	e	especificar	os	materiais	
que	podem	ser	reaproveitados.	

	 	

	 1.2.1.8	 [1][3]	Especificar	e	utilizar	gás	refrigerante	
do	sistema	de	ar	condicionado	que	tenha	
menor	impacto	ambiental,	principalmente	
sob	relacionado	ao	aquecimento	global.	
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ATRIBUTOS	
Critérios	de	Desempenho	

Item	 Esmeralda	 Safira	 Diamante	
1.2.2.	Recebimento	de	Materiais	 1.2.2.1	 [2][3]	Estabelecer	procedimentos	e	critérios	

de	recebimento,	armazenamento	e	transporte	
para	cada	produto	recebido.	

	 	

1.2.2.2	 [2][3]Monitorar	a	emissão	de	fumaça	dos	
veículos	de	entrega	de	materiais	por	meio	da	
escala	de	Ringelmann.	Caso	a	emissão	esteja	
superior	à	emissão	permitida,	comunicar	e	
influenciar	a	manutenção	do	veículo	dos	
prestadores	de	serviço	

	 	

1.3.	Gestão	de	Recursos	Hídricos	 	 	 	

1.3.1.	Consumo	Racional	de	Água	Potável	 1.3.1.1	 [1][2][3]	Especificação	e	instalação	de	
dispositivos	economizadores	de	água,	tais	
como:	bacias	de	duplo	fluxo;	torneiras	de	
fechamento	automático;	torneiras	de	¼	de	
volta;	restritores	de	vazão;	torneiras	com	
aeradores.	

	 	

1.3.1.2	 [1][2][3]	Verificar	a	possibilidade	de	captar	
de	maneira	sustentável	a	água	do	lençol	
freático	no	subsolo	de	forma	a	promover	o	
aproveitamento	do	mesmo.	

	 	

1.3.1.3	 [1][2][3]	Verificar	a	possibilidade	de	captar	
de	maneira	sustentável	a	água	subterrânea	
por	meio	de	poços	caipira,	artesianos	e	semi-
artesianos.	

	 	

1.3.2.	Reaproveitamento	de	Águas	Cinzas	 1.3.2.1	 	 [1][3]	Quando	possível,	especificar	e	utilizar	
em	bacia	sanitária,	irrigação	de	jardins,	
lavagem	de	pisos	etc.	

	

1.3.3.	Reaproveitamento	de	Águas	
Pluviais	

1.3.3.1	 [1][2][3]	Quando	possível,	especificar	e	
utilizar	em	bacia	sanitária,	irrigação	de	
jardins,	lavagem	de	pisos.	
Este	item	é	aplicável	no	canteiro	de	obras.	

	 	

1.3.3.2	 	 [1][2][3]	Sempre	que	possível,	promover	e	
especificar	e	instalar	dispositivos	para	a	
retenção	de	água.	
Este	item	é	aplicável	no	canteiro	de	obras.		
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ATRIBUTOS	
Critérios	de	Desempenho	

Item	 Esmeralda	 Safira	 Diamante	
1.4.	Gestão	da	Energia	 	 	 	 	

1.4.1.	Monitoramento	e	Controle	do	
Consumo	de	Energia	

1.4.1.1	 [1][3]	Especificação	e	instalação	do	sistema	
de	automação	(building	management	
system).	

	 	

1.4.1.2	 [1][3]	Especificação	e	instalação	de	medição	
do	consumo	de	energia	elétrica	conforme:	
	
1.	Áreas	Comuns	
1.1.	Iluminação	
1.2	Tomadas	
1.3	Ventilação	para	renovação	do	ar		
1.4	Consumo	do	sistema	de	ar	condicionado	
1.5	Exaustão	do(s)	subsolo(s)	
1.6	Elevador(es)	
1.7.	Ar	condicionado	(compressores	e	
ventiladores)	
1.8	Bombeamento	de	água	
	
	
2.Áreas	Privativas;	
2.1.	Iluminação	
2.2.	Tomadas	
2.3.	Ar	condicionado	(condensadores	e	
evaporadores)	
2.4	Central	de	Processamento	de	Dados	

	 	

1.4.1.3	 [1][3]	Plano	para	programação	da	ativação	da	
iluminação,	exaustores,	ventiladores	nas	
áreas	comuns.	

	 	

1.4.1.4	 [1][2][3]	Quando	aplicável,	especificação	e	
monitoramento	do	consumo	de	outras	fontes	
alternativas	de	energia.		

	 	

1.4.1.5	 	 [1][3]	Especificação	do	controle	de	demanda	
(horário	de	ponta)	de	energia	elétrica	do	
edifício		
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ATRIBUTOS	
Critérios	de	Desempenho	

Item	 Esmeralda	 Safira	 Diamante	
1.4.2.	Sistemas	Economizadores	 1.4.2.1	 [1][2][3]	Especificação	e	instalação	de	

luminárias	mais	eficientes.	
Este	item	é	aplicável	no	canteiro	de	obras.	

	 	

1.4.2.2	 [1][2][3]	Quando	possível,		especificação	e	
instalação	de	sensores	de	presença.	

	 	

1.4.2.3	 [1][3]	Quando	possível,	especificação	e	
instalação	de	elevadores	com	sistema	
antecipado	de	chamada	

[1][3]	Quando	possível,	regenerador	de	
energia	elétrica	nos	elevadores.		

[1][3]	Quando	possível,	especificar	e	instalar	
inversores	de	frequência	para	elevadores,	
exaustores,	ventiladores	e	escadas	e	esteiras	
rolantes.	

1.4.2.4	 	 [1][3]Especificação	e	instalação	de	outras	
fontes	de	energia	elétrica	para	atender	a	
demanda	comum	e	privativa.	

[1][3]Especificação	e	instalação/captação	de	
fontes	de	energia	elétrica	limpa.	

1.5.	Gestão	dos	Resíduos	
Sólidos	

	 	 	 	

1.5.1.	Gestão	dos	Resíduos	Sólidos	 1.5.1.1	 [1][2][3]	Definir	atribuições	e	
responsabilidades	para	os	colaboradores	na	
gestão	de	resíduos.	

	 	

1.5.1.2	 [1][2][3]	Especificar,	identificar,	quantificar	e	
instalar	as	formas	de	acondicionamento	
inicial	adequadas	para	as	fontes	geradoras.		

	 	

1.5.1.3	 [1][2][3]	Especificar,	identificar,	quantificar	e	
instalar	as	formas	de	acondicionamento	final	
adequadas	e	promover	a	reciclagem	

	 	

1.5.1.4	 [1][2][3]	Elaborar	e	controlar	a	remoção	e	
destinação	dos	resíduos		em	locais	
devidamente	licenciados	para	o	fim	a	que	se	
destina,	com	identificação	do	volume	de	
resíduo	destinado	com	seu	respectivo	
romaneio.	

	 	

1.5.1.5	 [1][2][3][4]	Promover	a	segregação	e	
reciclagem.	

	 	

	 1.5.1.6	 [2]	Instalação	de	lava	bica,	lava	rodas	e	
proteção	nas	caçamba	dos	caminhões	para	
minimizar	a	poeira.	
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1.6.	Gestão	de	Ruídos	 	 	 	 	

	 1.6.1.1	 [1]	Medição	e	mapeamento	dos	ruídos	antes	
da	implantação	do	empreendimento	

	 	

1.6.1.2	 [2][3]	Monitorar	os	ruídos	causados	no	
empreendimento	com	periodicidade	
adequada.	Dar	providências	quando	o	limite	
legal	for	rompido.	

	 	

1.7.	Planos	de	Emergência	e	
Contingência	

	 	 	 	

1.7.1.	Planos	de	Emergência	e	
Contingência	

1.7.1.1	 [1][2][3]	Elaboração	e	implementação	de	um	
plano	com	resposta	a	potenciais	situações	de	
emergências	e/ou	acidentes	que	possam	ter	
impacto	no	meio	ambiente.	
	
O	plano	deve	destacar	os	responsáveis	e	a	
maneira	de	identificar	a	emergência,	os	
recursos	necessários	para	combatê-las	e	o	
plano	de	comunicação	interna	e	externa.	
	
Realizar	simulações	para	verificar	a	
efetividade	do	plano	
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2.	Social	 	 	 	 	

2.1.	Priorizar	o	trabalho	local	 2.1.1	 [3]	Disponibilizar	o	fluxo	de	pessoas	fixas	e	
flutuantes	do	edifício,	com	dados	não	sigilos,	
como	idade,	sexo,	residência,	meio	de	
transporte	utilizado,	empresa	em	que	
trabalha	ou	que	visita	etc.	
	
Estes	dados	serão	utilizados	para	a	formação	
dos	indicadores	de	Desempenho	
Mercadológico	e	da	Sustentabilidade	de	EEC	
do	NRE-Poli.	

[1][2][3]	Promover	e	incentivar	junto	aos	
prestadores	de	serviço	a	contratação	de	
profissionais	que	residem	nas	proximidades	
do	empreendimento.	

	

2.2.	Educação	ambiental	e	programa	de	
alfabetização	de	funcionários	

2.1.2	 [1][2][3]	Promover	a	educação	e	
conscientização	ambiental	para	o	público	
interno	

[2]	Quando	aplicável,	promover	a	
alfabetização	dos	funcionários	

[1][2][3]	Promover	a	educação	e	
conscientização	ambiental	para	o	público	
externo	
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3.	Econômico	 	 	 	 	

3.1.	Desempenho	operacional	 3.1.1	 [1]	Análise	do	Custo	do	Ciclo	de	Vida	do	
empreendimento	

	 	

3.1.2	 [1]	Orçamento	do	condomínio	estimado		em	
R$/m2		au	

	 	

3.1.3	 [3]	Disponibilizar	a	despesa	mensal	do	
condomínio	para	a	formação	dos	indicadores	
de	Desempenho	Mercadológico	e	da	
Sustentabilidade	de	EEC	do	NRE-Poli.	
	
As	informações	devem	ser	transmitidas	no	
formato	padrão	estabelecido	pelo	NRE-Poli.	

	 	

3.1.4	 [1][3]	Especificação	e	instalação	de	
pluviômetro	e	termômetro	com	telemetria,	
informações	que	deverão	ser	disponibilizadas	
para	a	formação	dos	indicadores	de	
Desempenho	Mercadológico	e	da	
Sustentabilidade	de	EEC	do	NRE-Poli.	
	
As	informações	devem	ser	transmitidas	no	
formato	padrão	estabelecido	pelo	NRE-Poli.	

	 	

	 3.1.5	 [1][3]	Custo	Previsto	e	Real	do	condomínio	
em	até	(1*)	R$/2	au	
	

[1][3]	Custo	Previsto	e	Real	do	condomínio	
em	até	(1*)	R$/2	au	
	

[1][3]	Custo	Previsto	e	Real	do	condomínio	
em	até	(1*)	R$/2	au	
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3.2.	Desempenho	energético	 3.2.1	 [1][3]	Especificação	e	instalação	de	
medidores	de	consumo	de	energia	das	áreas	
comuns	e	privativas,	informações	que	
deverão	ser	disponibilizadas	para	a	formação	
dos	indicadores	de	Desempenho	
Mercadológico	e	da	Sustentabilidade	de	EEC	
do	NRE-Poli.	
	
As	informações	devem	ser	transmitidas	no	
formato	padrão	estabelecido	pelo	NRE-Poli.		

	 	

3.2.2	 [1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	energia	elétrica	em	até	(2*)	
kWhmês/m2	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante;	
-	temperatura	(3*)	

[1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	energia	elétrica	em	até	(2*)	
kWhmês/m2	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante;	
-	temperatura	(3*)	

[1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	energia	elétrica	em	até	
(2*)kWhmês/m2	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante;	
-	temperatura	(3*)	

3.3.	Desempenho	dos	recursos	hídricos	 3.3.1	 [1][3]	Especificação	e	instalação	de	
medidores	de	consumo,	informações	que	
deverão	ser	disponibilizadas	para	a	formação	
dos	indicadores	de	Desempenho	
Mercadológico	e	da	Sustentabilidade	de	EEC	
do	NRE-Poli.	
	
As	informações	devem	ser	transmitidas	no	
formato	padrão	estabelecido	pelo	NRE-Poli.	

	 	

	 3.3.2	 [1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	água	em	até	(4*)m3/m2	de	au	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante	
-	temperatura	média	(3*)	

[1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	água	em	até	(4*)m3/m2	de	au	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante	
-	temperatura	média	(3*)	

[1][3]	Desempenho	previsto	e	real	do	
consumo	de	água	em	até	(4*)m3/m2	de	au	
	
*	O	desempenho	deverá	ser	estabelecido	
conforme:	
-	consumo	total	do	edifício;	
-	consumo	das	áreas	comuns;	
-	consumo	das	área	privativas;	
-	taxa	de	ocupação;	
-	população	fixa	e	flutuante	
-	temperatura	média	(3*)	
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4.	Legal	 	 	 	 	

4.1.	Gestão	de	aspectos	e	impactos	
ambientais.	

4.1.1	 [0][1][2][3][4]	Identificar	os	aspectos	e	os	
impactos	ambientais	para	cada	atividade	e	
situação	que	possa	ocorrer	ao	longo	do	ciclo	
de	vida	do	empreendimento,	determinando	
os	riscos,	sua	mitigação	e	seu	monitoramento	

	 	

4.1.2	 [0][1][2][3][4]	Mapeamento	e	
monitoramento	dos	riscos	ambientais	
conforme	estágio	no	ciclo	de	vida	em	que	se	
encontra	o	empreendimento	

	 	

4.1.3	 [2][3]	Elaborar	e	implementar	procedimentos	
para	prevenção,	monitoramento	e	controle	da	
poluição.	

	 	

4.1.4	 	 [0][1][2][3][4]	Relatório	de	inspeção	
ambiental	realizado	por	especialista	na	área	
ambiental	em	periodicidade	suficiente	e	
necessária	para	mitigar	riscos	ambientais	
previstos	no	Formulário	de	Avaliação	de	
Aspectos	e	Impactos	Ambientais	

	

	 4.1.5	 	 	 [0][1][2][3][4]	Relatório	de	inspeção	
ambiental	realizado	por	jurista	em	
periodicidade	suficiente	e	necessária	para	
mitigar	riscos	ambientais	previstos	no	
Formulário	de	Avaliação	de	Aspectos	e	
Impactos	Ambientais	

4.2.	Gestão	das	leis,	normas	e	requisitos	
subscritos	

4.2.1	 [0][1][2][3][4]	Identificar	as	leis,	normas	e	
requisitos	subscritos	aplicáveis	para	os	
aspectos	ambientais	ao	longo	do	ciclo	de	vida	
do	empreendimento,	determinando	os	
responsáveis	para	a	verificação,	atendimento	
e,	eventualmente,	os	planos	de	ação.	

	 	

4.2.2	 	 	 [0][1][2][3][4]	Relatório	de	inspeção	
ambiental	realizado	por	jurista	em	
periodicidade	suficiente	e	necessária	no	local	
do	empreendimento	para	constatar	o	
atendimento	ao	critério	4.2.1	
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4.3.	Gestão	de	documentos	legais	 4.3.1	 [0][1][2][3][4]	Identificar	e	controlar	a	
validade	dos	documentos	legais	necessários	
para	o	desenvolvimento	do	empreendimento,	
tais	como:	licenças,	outorgas,	alvarás,	habite-
se,	requisitos	subscritos	etc.	

	 	

4.3.2	 [2][3][4]	Controle	das	licenças	dos	
destinatários	de	resíduos	sólidos	

	 	

4.3.3	 [2][3][4]	Controle	de	licenças	e	de	origem	de	
materiais	indiretamente	empregados	nas	
obras,	tais	como:	materiais	utilizados	para	a	
queima	de	tijolos	e	telhas	cerâmicas	

	 	

4.4.	Combate	à	informalidade	e	à	
sonegação	fiscal	

4.4.1	 [0][1][2][3][4]	Contratar	prestadores	de	
serviços	e	fornecedores	devidamente	
formalizados	e	legalizados.	
	
Todos	os	funcionários	deverão	ter	vínculo	
empregatício	legal.	
	
Banir	empresas	que	exploram	mão	de	obra	
infantil	e	mantém	condições	de	trabalho	
inadequadas.	

	 	

4.5.	Saúde	e	segurança	dos	funcionários	 4.5.1	 [2][3][4]	Plano	de	trabalho	visando	à	saúde	e	
à	segurança	dos	funcionários	

	 	

4.5.2	 [2][3][4]	PCMSO	e	PCMAT	 	 	

	 4.5.3	 [2][3][4]	Relatório	de	inspeção	realizado	por	
profissional	especializado	na	saúde	e	
segurança	do	trabalhador.	
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5.	Ambiente	Construído	 	 	 	 	

5.1.	Acústica	 5.1.1	 [2][3]	Monitoramento	do	conforto	acústico.	
Este	item	distingue-se	do	monitoramento	do	
ruído.	
Este	item	é	aplicável	ao	canteiro	de	obras.	

	 	

5.2.	Qualidade	do	ar	 5.2.1	 [2]	Plano	de	testes	e	pré-operacional	do	
sistema	de	ar	condicionado.	

	 	

5.2.2	 [2][3]	Monitoramento	interno	e	externo	do	
conforto	olfativo.	
Este	item	é	aplicável	ao	canteiro	de	obras.	

	 	

	 5.2.3	 [3]	Monitoramento	interno	e	controle	interno	
e	externo	do	CO2.	

	 	

	 5.2.4	 [3]	Plano	de	manutenção	do	sistema	de	ar	
condicionado.	

	 	

5.3.	Higrotérmico	 5.3.1	 [3]	Monitoramento	e	controle	da	umidade.	 	 	
5.4.	Acessibilidade	 5..4.1	 [1][2][3]	Projeto	e	instalação.	 	 	
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6.	Integração	 	 	 	 	

6.1.	Gestão	dos	Stakeholders	–	

relacionamento	com	a	comunidade	

6.1.1	 [0][1][2][3][4]	Identificar	as	sinergias	do	
empreendimento	com	as	partes	interessadas.	

	 	

6.1.2	 [2][3]	Elaboração	de	plano	para	instalação	e	
operação	de	sinalizações	orientativas	para	o	
tráfego	local	e	dos	procedimentos	de	
segurança	para	entrada	e	saída	de	pedestres	e	
de	veículos.	

	 	

6.1.3	 [1]	Estudo	do	impacto	viário	e,	se	for	o	caso,	a	
compensação.	

	 	

6.1.4	 [1][2][3]	Promover	o	uso	do	transporte	
público,	transporte	por	meio	de	fontes	
renováveis	de	energia	e	o	uso	de	bicicletas,	
disponibilizando	para	isto	vestiários	.	

	 	

6.1.5	 [0][1][2][3]	Identificar	o	recebimento	e	dar	
resposta	às	comunicações	das	partes	
interessadas	ao	longo	do	ciclo	de	vida	do	
empreendimento.		
Monitorar	e	direcionar	o	contato	para	a	área	
responsável	
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6.2.	Gestão	de	Projetos	 6.2.1	 [1][2][3][4]	Gestão	de	Projetos	
-	Definir	o	processo	de	planejamento	e	
execução	do	empreendimento	de	forma	a	
gerir	o	prazo,	custo,	qualidade	e	
sustentabilidade	
-	Identificar	os	recursos	disponíveis:	
organograma	e	a	relação	das	atividades	e	
competências	requeridas	para	os	
profissionais	envolvidos	
-	Definir	o	Representante	da	Direção	para	a	
Certificação	da	Sustentabilidade	
-	Ferramenta	de	colaboração	para	gestão	de	
projetos	
-	Fluxo	dos	Processos	
-	Controle	de	Documentos	
-	Monitoramento	e	Análises	Críticas	
-	Não	conformidade,	ação	corretiva	e	ação	
preventiva	

	 [1][2][3]	Sistema	de	Gestão	Ambiental	

6.2.2	 [1][2][3][4]Conscientização	e	formalização	
do	compromisso	dos	prestadores	de	serviço	
quanto	aos	requisitos	aplicáveis	da	
certificação.	

	 	

	 6.2.3	 [1][2][3]	Comissionamento	das	utilidades	 	 	

6.3.	Integração	com	o	operador	 6.3.1	 [1][2]	Integração	com	o	possível	
administrador	do	edifício	desde	a	fase	de	
concepção	e	projeto	do	edifício	

	 	

6.3.2	 [3]	Entrega	do	Manual	do	Administrador	com	
capítulo	referente	à	sustentabilidade	do	
edifício	e	à	certificação	NRE-Poli	

	 	

6.3.3	 [3]	Programa	de	educação	e	conscientização	
dos	funcionários	sobre	a	sustentabilidade	do	
edifício	e	seu	entorno,	bem	como,	sobre	o	uso	
racional	da	água,	do	consumo	de	energia	
elétrica,	redução	do	consumo	dos	recursos	
naturais.	
A	frequência	deste	treinamento	deve	ser	
suficiente	e	necessária	para	que	os	
funcionários	absorvam	o	tema.	

	 	

6.3.4	 	 	 [3]	O	RD	deverá	participar	do	Grupo	Técnico	
da	Sustentabilidade.	
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6.4.	Integração	com	os	usuários	 6.4.1	 [3]	Entrega	do	Manual	do	Proprietário	e	Guia	
do	Usuário	com	capítulo	referente	à	
sustentabilidade	do	edifício	e	à	certificação	
NRE-Poli.	.	

	 	

6.4.2	 	 [3]	Programa	de	educação	e	conscientização	
dos	usuários	sobre	a	sustentabilidade	do	
edifício	e	seu	entorno,	bem	como,	sobre	o	uso	
racional	da	água,	do	consumo	de	energia	
elétrica,	redução	do	consumo	dos	recursos	
naturais.	

	

6.4.3	 [3]	Instalar	monitores/displays	nos	
elevadores	e	totem	no	hall	do	edifício	com	o	
intuito	de	conscientizar	o	público	interno	e	
externo	sobre	assuntos	relacionados	à	
sustentabilidade,	à	certificação	e	aos	
atributos	do	edifício.	

[3]	Disponibilizar	informações	e	alertas	do	
consumo	do	usuário	remotamente.	
	

[3]	Disponibilizar	infraestrutura	e	displays	na	
unidade	privativa	para	divulgação	do	
desempenho	privativo.	
	
Possibilitar	o	uso	da	mesma	programação		
utilizada	no	condomínio	para	conscientizar	o	
público	interno	e	externo	sobre	assuntos	
relacionado	à	sustentabilidade,	à	certificação	
e	aos	atributos	do	edifício.	

Legenda	
	
Estágio	do	ciclo	de	vida	em	que	se	encontra	o	edifício	
[0]	Escolha	do	Terreno	
[1]	Concepção	e	Projeto	
[2]	Lançamento	e	Obra	
[3]	Uso	
[4]	Revitalização	
	
	
Os	dados	fornecidos	para	o	NRE-Poli	serão	mantidos	em	sigilo	na	Plataforma	de	Monitoramento	Operacional.	O	NRE-Poli	irá	compilar	todos	os	dados	do	PMO	dos	Edifícios	de	Escritórios	Corporativos	
certificados	para	criar	BENCHMARKS	do	desempenho	deste	segmento	de	mercado.	
	
	
Observações:	
	
(1*)	O	BENCHMARK	do	CUSTO	DE	CONDOMÍNIO	–	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	3.1.5	-	será	definido	na	medida	em	que	houver	dados	suficientes	dos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	
SUSTENTABILIDADE–ECC.		
Enquanto	não	houver	indicadores	próprios	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–ECC	–	a	avaliação	se	dará	pelo	levantamento	de	amostra	a	partir	de	dados	disponíveis	no	mercado,	como	por	exemplo:	
Buildings,	JLL,	CB	Richard	Ellis	etc.	Tal	amostra	será	dividida	em	4	faixas	de	valores	para	poder	classificar	o	desempenho	do	edifício,	conforme	critério	abaixo:	
1a.	Faixa	de	Menor	de	valor	–	O	edifício	nesta	banda	será	considerado	como	desempenho	Diamante	
2a.	Faixa	de	valor	–	Os	edifícios	nesta	faixa	serão	classificados	como	Safira	
3a.	Faixa	de	valor	–	Os	edifícios	nesta	faixa	serão	classificados	como	Esmeralda	
4a.	Faixa	de	valor	–	Esta	faixa	será	desprezada,	pois	representam	edifícios	com	os	valores	mais	elevados	do	mercado	de	Edifícios	de	Escritórios	Corporativos.	
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(2*)	O	BENCHMARK	do	DESEMPENHO	ENERGÉTICO	–	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	3.2.2	-	será	definido	na	medida	em	que	houver	dados	suficientes	dos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	
SUSTENTABILIDADE	–	ECC.		
Enquanto	não	houver	indicadores	de	desempenho	próprios	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–ECC	–	a	avaliação	se	dará	por	meio	do	Desempenho	Energético	Operacional	em	Edificações	(DEO)	
desenvolvido	pelo	CT	Energia	do	Conselho	Brasileiro	de	Construção	Sustentável.	
	
Considerando	que:	

i. EDIFÍCIO	DE	ESCRITÓRIO	CORPORATIVO	com	boa	prática	sustentável	é	na	ordem	de	17%	mais	eficiente	que	um	edifício	típico,	conforme	CBCS	(2015,	p.	102);	
ii. Com	base	em	60	edifícios	americanos	certificados	pelo	LEED,	KATS	(2003,	p.19)	demonstrou	que	os	edifícios	de	escritórios	mais	sustentáveis	quando	comparados	aos	edifícios	de	escritórios	

convencionais	são	em	média	de	25%	a	30%	mais	eficientes	em	energia	elétrica.	
iii. A	literatura	recorrente	sita	que	o	desempenho	do	edifício	mais	sustentável	pode	ser	até	30%	mais	eficiente	em	relação	ao	edifício	típico.	

	
O	indicador	de	desempenho	energética	se	dará	da	seguinte	forma:	

	
1a.	Faixa	–	Diamante	-	superior	a	30%	de	eficiência	em	relação	ao	edifício	típico	proposto	pelo	CBCS	(2015),	em	kWh/m2/ano	
2a.	Faixa	–	Safira	–	entre	17%	e	30%	de	eficiência	em	relação	ao	edifício	típico	proposto	pelo	CBCS	(2015),	em	kWh/m2/ano	
3a.	Faixa	–	Esmeralda	–	entre	0%	e	16,9%	de	eficiência	em	relação	ao	edifício	típico	proposto	pelo	CBCS	(2015),	em	kWh/m2/ano	
	
(3*)	A	temperatura	será	medida	da	estação	meteorológica	instalada	no	edifício,	caso	o	dado	não	esteja	disponível	por	alguma	falha,	o	dado	poderá	ser	compilado	por	informações	de	edifícios	próximos	ou	
até	mesmo	de	bases	meteorológicas	oficiais.	
	
	
(4*)	O	BENCHMARK	do	DESEMPENHO	ENERGÉTICO	–	CRITÉRIO	DE	DESEMPENHO	3.3.1.	-	será	definido	na	medida	em	que	houver	dados	suficientes	dos	EDIFÍCIOS	DE	ESCRITÓRIOS	CORPORATIVOS	com	a	CERTIFICAÇÃO	DA	
SUSTENTABILIDADE	–	ECC.	
Enquanto	não	houver	indicadores	de	desempenho	próprios	da	CERTIFICAÇÃO	DA	SUSTENTABILIDADE–ECC	–	a	avaliação	se	dará	por	meio	da	redução	de	no	consumo	de	água	potável	do	edifício,	considerando	
práticas	correntes	de	dimensionamento.	
	
Considerando	que:	

i. O	estudo	realizado	pelo	US-EPA;	DWR	(1997),	com	base	no	monitoramento	de	741	consumidores	comerciais	americanos	por	um	período	de	12	meses,	entre	1994	e	1995,	constatou	que	o	
uso	mais	eficiente	da	água	pode	reduzir	o	seu	consumo	em	aproximadamente	22%.	Quando	se	analisam	os	17	edifícios	de	escritórios	mais	eficientes	a	redução	média	é	de	cerca	de	28%.	

ii. O	Selo	Procel	Edificações	bonifica	algumas	ações,	dentre	elas	o	uso	racional	da	água,	desde	que	proporcione	uma	economia	mínima	de	40%	no	consumo	anual	de	água	do	edifício,	utilizando	
práticas	correntes	de	dimensionamento.	

iii. O	estudo	de	caso	realizado	por	BARBOSA	(2013)	demonstra	que	um	edifício	com	certificação	Leed	Platinum	desenvolvido	no	Brasil	reduz	o	consumo	de	água	potável	em	38%	em	relação	à	
Baseline	da	United	States	Environmental	Protection	Agency	(EPA);	

iv. A	possibilidade	de	redução	de	60%	no	consumo	de	água	potável	em	um	edifício	com	certificação	Leed	Gold,	demonstrado	no	Capítulo	6.2.2	–	Consumo	de	Água;	
v. As	práticas	recorrentes	de	dimensionamento	podem	ser	modeladas	pela	NBR-5626	–	Instalação	Predial	de	Água	Fria	-	e	por	EPA	(2012).	

	
O	indicador	de	DESEMPENHO	DOS	RECURSOS	HÍDRICOS	se	dará	da	seguinte	forma:	

	
1a.	Faixa	–	DIAMANTE	-	superior	a	40%	do	consumo	de	água	potável,	considerando	práticas	correntes	de	dimensionamento;	
2a.	Faixa	–	SAFIRA	–	entre	30%	e	39,9%	do	consumo	de	água	potável,	considerando	práticas	correntes	de	dimensionamento;	
3a.	Faixa	–	ESMERALDA	–	entre	20%	e	29,9%	do	consumo	de	água	potável,	considerando	práticas	correntes	de	dimensionamento.	
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ANEXO	2 PESOS	DOS	CRITÉRIOS	DE	DESEMPENHO	
	



Empreendimento

[0] [1] [2] [3] [4] Esmeralda Safira Diamante 	Esmeralda	 	Safira	 	Diamante	
Peso		

Atributo
	Nota	 	DSA	

1.	Ambiental 23,1% 23,1% 										-			
1.1	Terreno 6,9% 																	-			 6,9% 										-			

1.1.1.1 [0] [1] 100% 2,5% 																	-			
1.1.1.2 [1] 100% 1,0% 																	-			
1.1.1.3 [1] 100% 1,0% 																	-			
1.1.1.4 [1] 100% 1,0% 																	-			
1.1.2.1 [1] 100% 0,7% 																	-			
1.1.2.2 [1] 100% 0,7% 																	-			

1.2.	Materiais 2,7% 																	-			 2,0% 										-			
1.2.1.1 [1] [2] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.2.1.2 [1] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.2.1.3 [2] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.2.1.4 [1] [2] [3] 25% 25% 50% 0,7% 																	-			
1.2.1.5 [1] 100% 0,7% 																	-			
1.2.1.6 [1] [2] [3] [4] 100% 0,1% 																	-			
1.2.1.7 [1] [4] 100% 0,1% 																	-			
1.2.1.8 [1] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.2.2.1 [2] [3] 100% 0,5% 																	-			
1.2.2.2 [2] [3] 100% 0,2% 																	-			

1.3.	Gestão	dos	Recursos	hídricos 3,4% 																	-			 3,4% 										-			
1.3.1.1 [1] [2] [3] 100% 1,1% 																	-			
1.3.1.2 [1] [2] [3] 100% 0,3% 																	-			
1.3.1.3 [1] [2] [3] 100% 0,3% 																	-			

1.3.2.	Reaproveitamento	de	Águas	Cinzas 1.3.2.1 [1] [3] 100% 0,7% 																	-			 0,7% 											-			 										-			
1.3.3.1 [1] [2] [3] 100% 0,6% 																	-			
1.3.3.2 [1] [2] [3] 100% 0,4% 																	-			

1.4.	Gestão	da	Energia 4,5% 																	-			 4,5% 										-			
1.4.1.1 [1] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.4.1.2 [1] [3] 100% 1,0% 																	-			
1.4.1.3 [1] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.4.1.4 [1] [2] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.4.1.5 [1] [3] 100% 0,7% 																	-			
1.4.2.1 [1] [2] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.4.2.2 [1] [2] [3] 100% 0,1% 																	-			
1.4.2.3 [1] [3] 25% 25% 50% 0,5% 																	-			
1.4.2.4 [1] [3] 25% 75% 1,8% 																	-			

1.5.	Gestão	dos	Resíduos	Sólidos 1,9% 																	-			 1,9% 										-			
1.5.1.1 [1] [2] [3] 100% 0,3% 																	-			
1.5.1.2 [1] [2] [3] 100% 0,3% 																	-			
1.5.1.3 [1] [2] [3] 100% 0,3% 																	-			
1.5.1.4 [1] [2] [3] 100% 0,4% 																	-			
1.5.1.5 [1] [2] [3] [4] 100% 0,3% 																	-			

1.5.1.	Gestão	de	Resíduos	Sólidos 1,9% 											-			 										-			

1.4.1.	Monitoramento	e	Controle	do	Consumo	de	Energia 2,0% 											-			 										-			

1.4.2.	Sistemas	Economizadores 2,5% 											-			 										-			

1.3.1.	Consumo	racional	de	Água	Potável 1,7% 											-			 										-			

1.3.3.	Aproveitamento	de	Águas	Pluviais 1,0% 											-			 										-			

1.2.1.	Seleção	de	materiais 2,0% 											-			 										-			

1.2.2.	Recebimento	de	materiais 0,7% 											-			 										-			

1.1.1.	Análise	da	Localização 5,5% 											-			 										-			

1.1.2.	Análise	Ambiental 1,4% 											-			 										-			

Atributos Item
Ciclo	de	Vida Peso	do	Critério 	Nota	do	Critério	

Peso	do	
Critério

	DSC	
Atributo



Empreendimento

[0] [1] [2] [3] [4] Esmeralda Safira Diamante 	Esmeralda	 	Safira	 	Diamante	
Peso		

Atributo
	Nota	 	DSA	

Atributos Item
Ciclo	de	Vida Peso	do	Critério 	Nota	do	Critério	

Peso	do	
Critério

	DSC	
Atributo

1.5.1.6 [2] 100% 0,3% 																	-			

1.6	Gestão	de	Ruídos 1,8% 										-			
1.6.1.1 [1] 100% 0,9% 																	-			
1.6.1.2 [2] [3] 100% 0,9% 																	-			

										-			
1.7.	Planos	de	Emergência	e	Contingência 1,9% -								
1.7.1	Planos	de	Emergência	e	Contingência 1.7.1.1 [1] [2] [3] 100% 1,9% 																	-			 1,9% 											-			 										-			

2.	Social 8,0% 8,0% 										-			
2.1.	Priorizar	o	trabalho	local 2.1.1 [1] [2] [3] 25% 75% 3,8% 																	-			 3,8% 											-			 										-			
2.2.	Educação	ambiental	e	Programa	de	alfabetização	dos	funcionários 2.1.2 [1] [2] [3] 25% 25% 50% 4,2% 																	-			 4,2% 											-			 										-			

3.		Econômico 28,3% 28,3% 										-			
3.1.1 [1] 100% 1,0% 																	-			
3.1.2 [1] [2] 100% 1,0% 																	-			
3.1.3 [1] 100% 1,0% 																	-			
3.1.4 [3] 100% 1,0% 																	-			
3.1.5 [1] [3] 25% 25% 50% 11,6% 																	-			
3.2.1 [1] [3] 100% 3,6% 																	-			
3.2.2 [1] [3] 25% 25% 50% 3,6% 																	-			
3.3.1 [1] [3] 100% 1,5% 																	-			
3.3.2 [1] [3] 25% 25% 50% 4,0% 																	-			

4.	Legal 12,8% 12,8% 										-			
4.1.1 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 0,3% 																	-			
4.1.2 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 0,3% 																	-			
4.1.3 [2] [3] 100% 0,3% 																	-			
4.1.4 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 0,3% 																	-			
4.1.5 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 0,7% 																	-			
4.2.1 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 1,1% 																	-			
4.2.2 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 1,1% 																	-			
4.3.1 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 1,4% 																	-			
4.3.2 [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			
4.3.3 [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			

4.4.	Combate	a	Informalidade	e	Sonegação	Fiscal 4.4.1 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 2,3% 																	-			 2,3% 											-			 										-			
4.5.1 [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			
4.5.2 [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			
4.5.3 [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			

5.	Ambiente	Construído 15,5% 15,5% -								
5.1.	Acústica 5.1.1 [2] [3] 100% 3,6% 																	-			 3,6% 											-			 										-			

5.2.1 [2] 100% 0,9% 																	-			
5.2.2 [2] [3] 100% 0,9% 																	-			
5.2.3 [3] 100% 0,9% 																	-			
5.2.4 [3] 100% 0,9% 																	-			

5.3.	Higrotémico 5.3.1 [3] 100% 4,4% 																	-			 4,4% 											-			 										-			

4.5	Saúde	e	segurança	dos	funcionários 3,0% 											-			 										-			

5.2.	Qualidade	do	ar 3,6% 											-			 										-			

4.2.	Gestão	das	Leis,	normas	e	requisitos	subscritos 2,2% 											-			 										-			

4.3.	Gestão	de	Documentos	Legais 3,4% 											-			 										-			

3.3.	Desempenho	dos	Recursos	Hídricos 5,5% 											-			 										-			

4.1.	Gestão	de	Aspectos	e	Impactos	Ambientais 1,9% 											-			 										-			

3.1.	Desempenho	Operacional 15,6% 											-			 										-			

3.2.	Desempenho	Energético 7,2% 											-			 										-			

1.5.1.	Gestão	de	Resíduos	Sólidos 1,9% 											-			 										-			

1.6.1	Gestão	de	Ruídos 1,8% 											-			 										-			



Empreendimento

[0] [1] [2] [3] [4] Esmeralda Safira Diamante 	Esmeralda	 	Safira	 	Diamante	
Peso		

Atributo
	Nota	 	DSA	

Atributos Item
Ciclo	de	Vida Peso	do	Critério 	Nota	do	Critério	

Peso	do	
Critério

	DSC	
Atributo

5.4.	Acessibilidade 5.4.1 [1] [2] [3] 100% 3,9% 																	-			 3,9% 											-			 										-			

6.	Integração 12,3% 12,3% 										-			
6.1.1 [0] [1] [2] [3] [4] 100% 1,0% 																	-			
6.1.2 [1] 100% 0,5% 																	-			
6.1.3 [1] [2] [3] 100% 0,5% 																	-			
6.1.4 [0] [1] [2] [3] 100% 0,5% 																	-			
6.2.1 [1] [2] [3] [4] 50% 50% 1,3% 																	-			
6.2.2 [1] [2] [3] [4] 100% 0,5% 																	-			
6.2.3 [1] [2] [3] 100% 1,3% 																	-			
6.3.1 [1] [2] 100% 0,5% 																	-			
6.3.2 [3] 100% 0,5% 																	-			
6.3.3 [3] 100% 0,5% 																	-			
6.3.4 [3] 100% 1,5% 																	-			
6.4.1 [3] 100% 0,5% 																	-			
6.4.2 [3] 100% 1,1% 																	-			
6.4.3 [3] 25% 25% 50% 2,1% 																	-			

Desempenho	da	Sustentabilidade	do	Empreendimento 100,0% 100% 																										-			

6.3.	Integração	com	o	Operador 3,0% 											-			 										-			

6.4.	Integração	com	os	Usuários 3,7% 											-			 										-			

6.1.Gestão	dos	stakeholders	-	relacionamento	com	a	comunidade 2,5% 											-			 										-			

6.2.	Gestão	de	Projetos	(empreendimento) 3,1% 											-			 										-			
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ANEXO	3 AS	ETAPAS	PARA	APLICAÇÃO	DO	AHP	
	

Estruturação	dos	objetivos,	critérios	e	alternativas	

Estruturar	um	problema	hierarquicamente	significa	dividi-lo	em	uma	série	de	níveis	de	

atributos,	de	forma	que	cada	atributo	individualmente	componha	um	pequeno	grupo	de	

atributos	 do	 mesmo	 nível,	 todos	 eles	 relacionados	 a	 um	 atributo	 único	 no	 nível	

imediatamente	superior.	Então,	o	problema	de	decisão	pode	ser	descrito	graficamente	

na	 forma	de	 uma	hierarquia	 de	 atributos,	 em	que,	 partindo-se	 do	 topo,	 no	 nível	mais	

estratégico,	esteja	a	decisão	a	ser	tomada	(objetivo	principal),	e	nos	níveis	intermediário	

e	 de	 base,	 respectivamente,	 estejam	 os	 critérios	 e	 as	 alternativas,	 que	 deverão	 ser	

classificados	 dentre	 atributos	 do	 mesmo	 nível	 e	 conforme	 o	 grau	 de	 importância	

percebido	pelos(s)	decisor(es).	

Os	 elementos	 básicos	 que	 compõem	 a	 estrutura	 hierárquica	 do	 método	 AHP	 são	

formados	pelo	objetivo	principal,	 critérios	e	 as	 alternativas.	 Iniciando-se	pelo	objetivo	

principal,	que	deve	ser	bem	definido	e	hierarquizado	em	apenas	um	nível.	Os	critérios	

podem	 ser	 compostos	 por	 vários	 itens	 e	 ainda	 podem	 estar	 encadeados	 em	 níveis,	

desdobrando-se	na	medida	em	que	desce	para	base.	No	último	nível	da	hierarquia,	após	

o	último	nível	dos	critérios,	estão	as	alternativas	a	serem	ordenadas	pelo	método	AHP,	

as	quais	devem	estar	em	um	único	nível	hierárquico.	

	
Elementos	básicos	de	uma	estrutura	hierárquica	do	método	AHP	

Segundo	SAATY	(1990,	p.9),	a	tarefa	mais	importante	na	análise	de	decisão	é	a	escolha	

dos	 fatores	 relevantes	 para	 a	 decisão.	 No	 AHP,	 organizam-se	 estes	 fatores	 numa	

estrutura	hierarquizada,	começando	com	o	objetivo	global	e	descendo	para	os	critérios,	

Alterna(vas	

Critérios	

Obje(vo	Principal	 Obje(vo	

Critério	1	

Critério	
1.1	

A	
1.1.1	

A	
1.1…	

A	
1.1.n	

Critério	
1…	

A								
1...	

Critério	
1.n	

A				
1.n	

Critério	2	

Critério	
2.1	

A	
2.1.1	

Critério	
2.2	

A	
2.2.1	

A	
2.2…	

A	
2.2.n	
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sub-critérios,	 e	 em	 sucessivos	 níveis	 até	 as	 alternativas.	 O	 estruturador	 do	 problema	

deve	incluir	detalhes	relevantes	como:	

i. Representar	 o	 problema	 do	modo	mais	 realista	 possível,	 mas	 até	 um	 limite	 que	

permita	sentir	as	mudanças	de	valor	ou	estado	dos	elementos;	

ii. Considerar	o	contexto	do	problema;	

iii. Identificar	os	fatores	ou	atributos	que	afetam	a	solução;	

iv. Identificar	os	participantes	relacionados	com	o	problema.	

Determinação	dos	julgamentos	comparativos	

A	comparação	entre	os	atributos	só	poderá	ocorrer	no	mesmo	nível	de	hierarquia,	aos	

pares,	iniciando	com	os	critérios	e	em	seguida	pelas	alternativas.	

	
Critérios	para	nível	1	
	

	
Critérios	para	nível	2	
	

	
Alternativas	
Julgamento	comparativo	no	Nível	dos	Critérios	e	das	Alternativas	

Para	 um	 conjunto	 de	 alternativas,	 definido	 como	 C1,	 C2,	 ...,	 Cn,	 com	 julgamentos	

quantificados	dos	pares	Ci,	Cj,	representados	por	uma	matriz	n	x	n.	Os	elementos	aij	são	

definidos	pelas	seguintes	regras:	

Regra	1:	Se	aij	=	1/aji,	aij	diferente	de	0.	

Critério 1 Critério 2 Critério 3
Critério 1 1
Critério 2 1
Critério 3 1

Critério 1.1 Critério 1.2 Critério 1.3
Critério 1.1 1
Critério 1.2 1
Critério 1.3 1

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Alternativa 1 1
Alternativa 2 1
Alternativa 3 1
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Regra	2:	Se	Ci	é	julgado	como	de	igual	importância	em	relação	à	Cj,	então	aij=1,	aji=1;	e	

portanto	aii=1	para	todo	1.	

Assim	a	matriz	A	terá	a	seguinte	forma:	

	 	
Matriz	A:	Julgamento	dos	Atributos	

Determinar	as	prioridades	relativas	

Após	o	julgamento	comparativo	para	cada	nível,	é	necessário	determinar	as	prioridades	

relativas	dos	pesos	dos	fatores	de	decisão.	Para	isso,	basta	converter	a	escala	de	valores	

em	 peso,	 de	 acordo	 com	 seu	 percentual	 de	 importância,	 conforme	 demonstrado	 na	

tabela	 abaixo	 (colunas	 “d”,	 “e”	 e	 “f”).	 A	 média	 dos	 pesos	 possibilita	 identificar	 as	

ponderações	dos	fatores	de	decisão.	

	
Determinação	da	Matriz	de	Comparação	Paritária	para	as	alternativas	

Consistência	do	resultado	

Para	testar	a	consistência,	é	preciso	determinar	o	Vetor	dos	Pesos,	que	é	o	resultado	da	

multiplicação	da	Matriz	A	com	o	Vetor	Prioridade	Relativa.	

	

1 1/a2 1/an
a2 1 1/bn
an bn 1

A =

a b c d e f g

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3
Prioridade
Relativa

(PR)

1 Alt. 1 a1 b1 c1 a1/a4 b1/b4 c1/c4 PR1 = média (d1:f1)

2 Alt. 2 a2 b2 c2 a2/a4 b2/b4 c2/c4 PR2 = média (d2:f2)

3 Alt. 3 a3 b3 c3 a3/a4 b3/b4 c3/c4 PR3 = média (d3:f3)

4 Total Σ(a1:a3) Σ(b1:b3) Σ(c1:c3) 1 1 1 1

a b c g h

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3
Prioridade
Relativa

(PR)

Vetor Pesos
(VP)

1 Alt. 1 a1 b1 c1 PR 1 VP1

2 Alt. 2 a2 b2 c2 X PR 2 = VP2

3 Alt. 3 a3 b3 c3 PR 3 VP3
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Vetor	Pesos	

Posteriormente,	é	necessário	calcular	o	Vetor	Consistência	dado	pela	razão	entre	o	Vetor	

Pesos	e	o	Vetor	Prioridade	Relativa.	

	

	

EQ(1)	Vetor	Consistência	

	

	
A	estimativa	do	maior	autovalor	λmax.	da	matriz	paritária	é	obtida	pela	média	aritmética	

dos	elementos	do	Vetor	Consistência.	

𝜆!"# =
(𝑉𝐶! + 𝑉𝐶! +⋯+ 𝑉𝐶!)

𝑛 	 EQ	Maior	Autovetor	 	

O	índice	de	consistência	é	dado	pela	fórmula:	

1
max
−
−

=
η

ηλCI 	 EQ	(3)	Índice	de	Consistência	

Onde	η	é	o	número	de	critérios	considerados.	Para	η	=	2,	o	índice	é	desnecessário,	pois	

não	ocorre	a	inconsistência	da	matriz.	

A	Taxa	de	Consistência	CR	é	obtida	pela	fórmula:	

ACI
CICR = 	 EQ	(4)	Taxa	de	Consistência	

Onde	 ACI	 é	 o	 Índice	 de	 Consistência	 referente	 a	 um	 grande	 número	 de	 comparações	

paritárias	 efetuadas,	 ou	 seja	 é	 o	 resultado	 da	 média	 de	 CI	 em	 relação	 a	 um	 grande	

número	 de	matrizes	A	 aleatórias.	 O	 valor	 de	 ACI	 depende	 do	 número	 de	 critérios	 de	

decisão	(η=3)	e	é	dado	conforme	tabela:	

η	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	
ACI	 0,52	 0,89	 1,11	 1,25	 1,35	 1,40	 1,45	 1,49	 1,51	 1,54	 1,56	 1,57	 1,58	
Fonte:	MORITA	(1998)	
Valores	do	Índice	de	Consistência	(ACI)	

VC1 = (VP1 / PR1)

VC = VC2 = (VP2 / PR2)

VC3 = (VP3 / PR3)
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Para	 CR	 menor	 ou	 igual	 a	 0,10	 é	 normalmente	 considerada	 aceitável,	 por	 ser	 uma	

situação	 próxima	 à	 situação	 λmax	 =	 η,	 em	 que	 a	 matriz	 A	 de	 comparação	 pareada	 é	

totalmente	 consistente.	 Por	 esse	motivo,	 quando	 o	 valor	 de	 CR	 for	 superior	 a	 0,10,	 a	

matriz	de	comparação	paritária	original	deve	ser	reavaliada.	

Classificação	das	alternativas	de	decisão	

A	quinta	etapa	é	o	cálculo	de	obtenção	das	prioridades	consolidadas	das	alternativas,	ou	

seja,	a	classificação	final	das	alternativas	ordenadas	relativamente	ao	objetivo	global.	

	
Classificação	final	das	alternativas	

	 	

Critério 1 Critério 2 Critério 3
Prioridade 
Relativa

(PR)

Classificação
(Prioridade
Composta)

1 Alt. 1 c11 c21 c31 PR1 A1

2 Alt. 2 c12 c22 c32 x PR2 = A2

3 Alt. 3 c13 c23 c33 PR3 A3
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ANEXO	4 PARTICIPANTES	DA	PESQUISA	DA	MATRIZ	DE	ATRIBUTOS	
	

Participante	 Empresa	
Adriana	Rodrigo	 USP	
Alessandro	Luciano	de	Lima	 Cetip	
Alexandre	Fioratti	 Sony	
Andrea	Padilha	 JLL	
Arthur	Cursino	 USP	
Cibele	Romani	 Arup	
Diana	Csillag	 USP	
Edward	Borgstein	 Mitsidi	
Erika	Ferraz	de	Campos	 CBCS	
Fabio	Martins	 JLL	
Gerson	Rodrigues	 Buildings	
Gláucia	Esther	Sato	 Barigui	
Julio	Rings	 CBRE	
Luis	Fernando	Ciniello	Bueno	 Rocontec	
Marcia	Menezes	 CTE	
Marcos	Alves	 RealtyCorp	
Paola	Torneri	Porto	 VBI	
Paulo	Casoni	 Jll	
Pedro	Mallmann	Saldanha	 Tabet	
Priscila	de	França	Pinheiro	Gorino	 Gafisa	
Ricardo	Vasconcelos	 Iguatemi	
Simone	Victorino	 Sibelco	
Wagner	Oliveira	 CTE	
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