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RESUMO 
 

 

O propósito desta pesquisa foi examinar a apropriação de valor gerado por certificações 

ambientais para edifícios de escritórios. Para responder a essa pergunta, primeiramente 

examinou-se o universo brasileiro desse tipo de selo por meio de pesquisa documental, que 

mostrou que o selo LEED é o mais utilizado em edificações de escritórios. Em seguida, 

entrevistas semi-estruturadas foram conduzidas com três grupos de stakeholders desse 

mercado: empresas usuárias, incorporadoras e gestores de fundos de investimentos 

imobiliário. Como ferramenta para triangular os dados primários, entrevistou-se um consultor 

especializado no processo de certificação de empreendimentos. Os resultados sugeriram que 

os três grupos apropriam o valor gerado pelo LEED por meio de menores despesas 

operacionais; empresas usuárias e incorporadoras identificaram que essa apropriação também 

se dá por meio de ganhos reputacionais; e incorporadores e gestores de fundos de 

investimentos apontaram o acesso a locatários que exigem essa certificação. Além disso, as 

incorporadoras citaram maior taxa de ocupação dos empreendimentos; e as empresas usuárias 

mencionaram acesso a novos conhecimentos, vantagens advindas de uma melhor qualidade 

ambiental interna e gestão mais profissional do edifício. Esse último fator, não identificado na 

literatura, constitui uma contribuição relevante dessa pesquisa, já que acrescenta à literatura 

de green buildings um novo aspecto a ser investigado. 

 

Palavras-chave: Iniciativas Ambientais Voluntárias, Clubes Verdes, Valor Empresarial, 

LEED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

The purpose of this research was to examine the appropriation of value generated by 

environmental certifications for office buildings. To answer this question, we first examined 

the Brazilian universe of this type of certification through documentary research, which 

showed that LEED is the most used certification in office buildings. Then, semi-structured 

interviews were conducted with three groups of stakeholders: user companies, real estate 

investment fund managers and developers. As a tool to triangulate the primary data, a 

consultant specialized in the process of this type of certification was interviewed. The results 

suggested that the three groups appropriated the value generated by LEED through lower 

operating expenses; User and incorporating companies have identified that this appropriation 

also takes place through reputational gains; And developers and fund managers pointed out 

access to renters who require this certification. In addition, the developers cited a higher rate 

of occupation of the projects; And the user companies mentioned access to new knowledge, 

advantages resulting from a better internal environmental quality and more professional 

management of the building. This last factor, not identified in the literature, constitutes a 

relevant contribution of this research, since it adds to the green buildings literature a new 

aspect to be investigated. 

 

Keywords: Voluntary Environmental Initiatives, Green Clubs, Corporate Value, LEED.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1.  Problema de pesquisa 

 

 

A noção de que empresas tem responsabilidades sociais além da maximização de lucros para 

os acionistas existe há muito tempo (CARROL; SHABANA, 2010). Essa discussão, no 

entanto, se intensificou a partir do final do século XX, quando a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável se tornou uma das principais questões globais (AMBEC; 

LANOIE, 2008). Diversos stakeholders passaram a questionar o business as usual e a exigir 

que as corporações contribuíssem para mitigar os mais diversos problemas sociais e 

ambientais (MARGOLIS; WALSH, 2003).  

 

Dentro desse cenário, o paradigma vigente – em que se parte do pressuposto que a proteção 

ambiental obrigatoriamente traz custos adicionais para a empresa – também passou a ser 

debatido. Autores como Porter e Linde (1995) argumentaram, inclusive, que melhorias na 

performance ambiental de uma organização poderiam levar a uma melhor performance 

financeira. Assim, a década de 1990 foi marcada pelo debate da pergunta “vale a pena ser 

verde?” (ORSATO, 2006). Embora os defensores dessa tese afirmassem haver inúmeras 

oportunidades para que as empresas lucrassem com investimentos ambientais, permanecia a 

indagação “(…) se existem tantas vantagens para os negócios, porque o comportamento 

corporativo proativo não é amplamente difundido?” (ORSATO, 2009, p. 3, tradução nossa). 

 

Segundo Reinhardt (1999), em vez de buscar uma resposta para essa pergunta, seria mais 

proveitoso questionar em quais circunstâncias faz sentido que uma empresa invista em 

performance ambiental. Afinal, assim como em outros aspectos da estratégia corporativa, não 

existe um único tipo de estratégia ambiental que se adeque a todas as organizações. Tais 

políticas precisam ser baseadas em fatores como a estrutura da indústria em que a empresa 

atua, sua posição dentro dessa estrutura e suas habilidades organizacionais. Ao considerar 

esses aspectos, as organizações podem buscar aliar os resultados econômicos aos ambientais 

por meio de investimentos ambientais apropriados ao seu potencial. Dessa maneira, se tais 

investimentos forem escolhidos e executados adequadamente, a empresa, ao menos em tese, 

pode alcançar uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes.  
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Um tipo de estratégia ambiental disponível para empresas que buscam investir nessa área são 

as iniciativas ambientais voluntárias (IAVs), também chamadas de programas ambientais 

voluntários ou de clubes verdes. As IAVs são programas em que as organizações participantes 

se voluntariam para atingir padrões de performance ambiental que vão além dos exigidos por 

lei, frequentemente em troca do direito de exibir um selo verde em seus produtos (VELD; 

KOTCHEN, 2011) ou a certificação de seus processos. Tais iniciativas são, em geral, 

formadas por associações comerciais ou organizações não governamentais (ONGs).  

 

Existem dois tipos de iniciativa considerados clubes verdes: os sistemas de gerenciamento 

ambiental – dos quais os mais reconhecidos são os certificados pela Organização 

Internacional de Normalização (ISO) 14001 – e as certificações ambientais, denominadas por 

Cashore (2002) como iniciativas “não estatais orientadas para o mercado” (NSMD, no 

original em inglês). Embora os dois tipos sejam instrumentos utilizados tanto para proteger a 

reputação da empresa, quanto para legitimar seus esforços rumo à proteção ambiental, os 

sistemas de gerenciamento ambiental focam nos processos da organização, enquanto que as 

certificações são padrões voltados aos produtos ou serviços (ORSATO, 2009). Contudo, 

independentemente do caso, a maioria proporciona incentivos implícitos ou explícitos para 

que os participantes se envolvam em ações ambientais além do que é exigido legalmente 

(EVANS; LIU; STAFFORD, 2015). 

 

Diversos autores discutiram se as IAVs geram valor, tendo chegado a resultados discrepantes 

(LANGE, 2009). Lyon e Maxwell (2007) e Darnal e Sides (2008), por exemplo, analisaram 

quantitativamente a performance desses programas e obtiveram resultados que sugerem que 

esse tipo de iniciativa é ineficiente. Contrariando essas pesquisas, no entanto, outros trabalhos 

mostraram que IAVs melhoram a conformidade às regulamentações governamentais 

(POTOSKI; PRAKASH, 2005); favorecem inovações (LIM; PRAKASH, 2014) e contribuem 

para a performance financeira (MOON et al, 2014). Matisoff (2015) argumenta que muitos 

dos benefícios gerados por programas ambientais voluntários podem não ser capturados pelos 

métodos quantitativos normalmente utilizados para avaliar tais iniciativas, o que poderia 

explicar essas divergências. 

 

Existem inúmeras eco-certificações – ou eco-selos – voltadas aos mais diversos mercados. 

Um setor importante tanto pelo seu impacto ambiental, quanto econômico é o de edificações. 

Embora exista uma extensa literatura a respeito de certificações para edifícios – especialmente 
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que compara e quantifica os retornos econômicos dos Green Buildings certificados versus os 

dos edifícios convencionais (EICHHOLTZ; KOK; QUIGLEY, 2010; EICHHOLTZ; KOK; 

QUIGLEY, 2013; FUERST; McALLISTER, 2008; MILLER; SPIVEY; FLORANCE, 2008; 

WILEY; BENEFIELD; JOHNSON, 2008.) – no Brasil tais estudos ainda são pouco 

numerosos. Ainda que as certificadoras atestem que seus selos trazem inúmeros benefícios – 

tangíveis e intangíveis – aos empreendimentos e às empresas adotantes, existem, 

compreensivelmente, reservas em relação a tais afirmações, já que conflitos de interesses 

estão envolvidos (EICHHOLTZ; KOK e QUIGLEY, 2009). Portanto, estudos independentes 

que demonstrem quando tais instrumentos geram valor, tornam-se importantes para analisar 

essa relação no contexto nacional. 

 

 

1.2. Pergunta de pesquisa e objetivos  

 

 

Dado o cenário apresentado, essa pesquisa procura responder a seguinte pergunta: 

 

Quais são os valores gerados por uma certificação ambiental para edifícios de escritórios no 

Brasil? 

 

Para responder à pergunta de pesquisa o estudo tem os seguintes objetivos: 

 

• Investigar o universo brasileiro das certificações ambientais para edifícios, 

apresentando os selos existentes, o número de edificações certificadas por selo, sua 

distribuição por ano, por estado, por macrorregião brasileira e por uso. 

• Identificar a certificação ambiental mais relevante, com base no número de 

empreendimentos de escritórios prontos e certificados.  

• Identificar e analisar quais são os valores apropriados por empresas usuárias de 

edifícios de escritórios certificados com selo ambiental. 

• Identificar e analisar quais são os valores apropriados por incorporadoras de edifícios 

de escritórios certificados com selo ambiental. 
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• Identificar e analisar quais são os valores apropriados por gestoras de fundos de 

investimentos imobiliários que investem em edifícios de escritórios certificados com 

selo ambiental. 

 

 

1.3.  Relevância e Justificativa  

 

 

Empiricamente este estudo é relevante porque o setor de edificações é responsável por 32% 

do consumo energético mundial e por 19% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

relacionadas a ele em 2010. Além disso, devido a uma série de fatores – como aumento 

demográfico, urbanização crescente e expansão de mercados nos países em desenvolvimento 

– a expectativa é que esses valores continuem crescendo substancialmente (IPCC, 2014). Tal 

cenário pode significar tanto um risco, quanto uma ferramenta para alcançar uma economia de 

baixo carbono, já que o setor conta com várias opções tecnológicas e comportamentais – que 

podem ser incentivadas com o uso dos eco-selos – para minimizar seus impactos ambientais. 

 

Do ponto de vista teórico, a motivação principal para a realização desse trabalho foi entender 

os valores gerados por certificações ambientais para edifícios de escritórios e quais desses 

valores são apropriados por diferentes grupos de stakeholders. Para isso, primeiramente a 

pesquisa contextualiza o debate Pays to be green, iniciado na década de noventa, discutindo 

as duas principais correntes teóricas (Hipótese de Porter e NRBV) e as iniciativas ambientais 

voluntárias. A parte empírica do trabalho fundamenta-se em pesquisa documental e coleta de 

dados primários por meio de entrevistas semi-estruturadas.  

 

Essa pesquisa tem a intenção de trazer uma contribuição teórica, por meio da instersecção 

entre a literatura relacionada aos edifícios sustentáveis e a literatura relativa aos Programas 

Ambientais Voluntários (situados no campo das Estratégias Socioambientais Competitivas). 

Até onde se pôde observar, as certificações ambientais para green buildings não foram 

estudadas sob essa ótica, o que faz com que esse trabalho apresente um novo ponto de vista 

dentro desse campo teórico. Além disso, conhecer a apropriação de valor desse tipo de selo 

por diferentes stakeholders permite que empresas usuárias, incorporadoras e gestoras de 

fundos de investimentos entendam mais claramente quais são os possíveis benefícios 

atrelados a esse tipo de investimento, o que poderia levar a uma maior disseminação desse 
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tipo de estratégia socioambiental. Isso é importante, uma vez que o setor de edificações é um 

importante ator no consumo energético mundial e nas emissões de GEE, representando, 

também, um grande potencial rumo a uma economia de baixo carbono. 

 

 

1.4. Estrutura da pesquisa 

 

 

A pesquisa está estruturada da seguinte forma: a seção 1 aborda a contextualização do campo 

estudado, a delimitação da questão de pesquisa, sua justificativa e objetivos específicos. A 

seção 2 apresenta a revisão de literatura, que foi estruturada em duas partes: a primeira parte 

aborda o debate Pays to be green e inclui uma discussão sobre a Hipótese de Porter e a 

Natural Resource Based View. A segunda parte da seção 2 apresenta as iniciativas ambientais 

voluntárias, a visão de clube verde e as motivações para que uma empresa se associe a 

programas desse tipo. Em seguida, discorre-se sobre os programas voltados ao setor de 

edificações e seus benefícios. A seção 3 detalha a metodologia de pesquisa utilizada e a seção 

4 apresenta os resultados com a discussão. A seção final conclui o trabalho, apontando 

limitações, definindo futuras direções de pesquisa e mostrando as contribuições para a teoria, 

para a prática e para as políticas públicas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1.  Contextualização do debate Pays to be green 

 

 

Uma das grandes questões atuais encaradas pelos países é o desenvolvimento de uma 

economia global sustentável; ou seja, uma economia que o planeta seja capaz de manter 

indefinidamente (HART, 1996). A redução da carga ambiental provocada pelas atividades 

empresariais  é um dos desafios principais para alcançar esse objetivo (RYSZKO, 2016). 

Dessa maneira, organizações são cada vez mais pressionadas por diversos stakeholders para 

que assumam maior responsabilidade ambiental e social (ORLITZKY; SIEGEL; 

WALDMAN, 2011). Assim, o comprometimento ambiental das corporações tornou-se uma 

variável importante em inúmeros cenários competitivos, levando pesquisadores a identificar 

duas atitudes extremas: reatividade ambiental – característica de empresas que implementam 

apenas mudanças mínimas para atingir as legislações – e pro-atividade ambiental – típica de 

empresas que assumem medidas voluntárias (além do exigido por lei) para reduzir seus 

impactos (BENITO; BENITO, 2005). 

 

No entanto, segundo a visão econômica tradicional, para melhorar sua performance 

ambiental, as empresas incorrem em custos, que não são compensados. Sob esse ponto de 

vista, a única responsabilidade social da organização é a maximização de lucros 

(FRIEDMAN, 1970). Portanto, investir em ações ambientais além do compliance é um erro, 

pois sempre existirá um tradeoff entre ecologia e economia (AMBEC et al., 2013). Sob essa 

ótica, regulamentações ambientais também são prejudiciais, já que aumentam custos e 

reduzem a competitividade (JAFE et al., 1995). 

 

Porém, na década de 1990 esse paradigma tradicional passou a ser contestado e a literatura 

conhecida como pays to be green (PTBG) – que investiga se as empresas podem proteger o 

meio ambiente e, ao mesmo tempo, competir com mais sucesso – começou a ser formatada 

(BERCHICCI; KING, 2007). Dessa maneira, estudos teóricos e empíricos investigaram a 

relação entre estratégias ambientais proativas e performance econômica (ORLITZKY; 

SCHMIDT; RYNES, 2003; BENITO; BENITO, 2005; AMBEC; LANOIE, 2008). 
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Com a evolução desse campo de estudo, autores como Reinhardt (1998, 1999) argumentaram 

que a questão não deveria ser se vale a pena (ou não) ser verde; mas sim, em quais 

circunstâncias pode valer a pena. Afinal, “(…) como em qualquer outro aspecto da estratégia 

corporativa, o comportamento ambiental deveria ser considerado conforme (…) a estrutura da 

indústria (…), sua posição nessa indústria e suas capabilities organizacionais internas” 

(REINHARDT, 1998, p. 42, tradução nossa). Esse debate foi fortemente influenciado pela 

Hipótese de Porter e pela Resource Based View (ORSATO, 2006; BERCHICCI; KING, 

2007), que serão descritas mais detalhadamente nas próximas seções. 

 

 

2.1.1. A  Hipótese de Porter 
 

 

A economia tradicional considera que regulamentações ambientais, como padrões 

tecnológicos e impostos ambientais, impactam negativamente as empresas. A principal 

justificativa para essa hipótese é que tais normas quase sempre farão com que organizações 

destinem recursos (força de trabalho ou capital) para reduzir poluição – algo improdutivo do 

ponto de vista corporativo (AMBEC; BARLA, 2006). Padrões tecnológicos restringirão a 

escolha de tecnologias ou de recursos nos processos produtivos. Impostos tributarão empresas 

sobre suas emissões – uma externalidade que anteriormente era gratuita. Essas taxas desviarão 

obrigatoriamente o capital de investimentos produtivos (AMBEC et al., 2013). 

 

Esse paradigma foi contestado em 1991 por Porter e posteriormente (1995 a, b) desenvolvido 

por Porter e van der Linde. A premissa básica defendida pela Hipótese de Porter (HP) 

(WAGNER, 2003) é que legislações ambientais mais estritas não atrapalham 

obrigatoriamente a vantagem competitiva contra rivais estrangeiros. Ou seja, que essa visão 

clássica – em que existe um tradeoff fixo entre ecologia e economia – não corresponde à 

realidade (MERLINI, 2014). Segundo os autores, os defensores dessa perspectiva 

convencional assumem incorretamente que o cenário competitivo é estático e que, portanto, 

quaisquer mudanças em legislações ambientais elevam inevitavelmente custos e reduzem a 

competitividade (DIEDERICH, 2016). No entanto, como organizações operam em 

circunstâncias dinâmicas, quando forem confrontadas com a possibilidade de um aumento nas 

despesas, investirão em soluções inovadoras para atender aos requisitos regulatórios. Em 

muitos casos, tais inovações podem compensar ou, até mesmo, exceder os custos inicialmente 
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impostos pelas regulamentações (AMBEC; BARLA, 2006) e, assim, levar ao que se 

denominou como situações “ganha-ganha”. 

 

As inovações resultantes de regulações ambientais podem pertencer a duas categorias 

(PORTER; VAN DER LINDE, 1995b): a primeira engloba as novas tecnologias e abordagens 

que minimizam os custos de se lidar com a poluição, uma vez que ela ocorra. As empresas 

podem desenvolver maneiras de transformar resíduos tóxicos em produtos de valor, reciclar 

fragmentos ou aperfeiçoar tratamentos secundários. O segundo tipo de inovação aborda 

causas da poluição, por meio de melhorias no processo produtivo, como utilização mais 

eficiente de recursos específicos, melhor rendimento de produtos ou melhores produtos. 

Embora nem sempre as organizações possam inovar para reduzir impactos ambientais a um 

custo baixo, a HP defende que existem inúmeras oportunidades para reduzir a poluição 

através de novos projetos de produtos, processos e métodos operacionais. 

 

A Hipótese de Porter apresentou dois conceitos inovadores (BERCHICCI; KING, 2007): o 

primeiro foi a noção de que organizações não têm consciência de todas as oportunidades 

lucrativas, pois elas ainda não foram descobertas devido a sistemas de gerenciamento 

imperfeitos (CERIN, 2006). O segundo pressuposto foi a ideia de que stakeholders externos 

poderiam fornecer informações ou incentivos que melhorariam a eficiência da maioria das 

empresas. Afinal  

 
(…) a convicção de que empresas buscarão oportunidades lucrativas 
sem um empurrão regulatório parte de uma premissa competitiva falsa; 
isto é que todas as oportunidades de lucro já foram descobertas, que 
todos os gestores têm acesso às informações perfeitas sobre elas, e que 
os incentivos organizacionais estão alinhados com o processo de inovar 
(PORTER; VAN DER LINDE, 1995b, p. 127, tradução nossa). 

 

Portanto, as regulações seriam necessárias pelos seguintes motivos (PORTER; VAN DER 

LINDE, 1995b, AMBEC et al., 2013): 1) criar pressões que motivem as inovações 

empresariais; 2) alertar e instruir as organizações sobre possíveis ineficiências e potenciais 

campos de melhorias tecnológicas; 3) aumentar a probabilidade de que inovações de produtos 

e processos sejam ambientalmente corretas; 4) criar demanda por melhorias ambientais na 

fase de transição de mercado; 5) nivelar as condições competitivas durante essa fase de 

transição para soluções ambientalmente corretas. 
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A Hipótese de Porter apresentou uma teoria sobre como nações e indústrias podem ganhar 

vantagem competitiva. Outra corrente teórica importante no debate pays to be green é a 

Natural Resource Based View (NRBV), que aborda como uma empresa individual pode obter 

vantagem competitiva ao se tornar “verde” (BERCHICCI; KING, 2007). A próxima seção 

abordará essa teoria. 

 

 

2.1.2. A Natural Resource Based View 
 

 

A conexão entre o debate pays to be green e a Resource Based View (RBV, ou “Visão 

Baseada em Recursos”, em português) foi denominada como Natural Resource Based View 

(NRBV). Concebida por Stuart Hart em 1995, a NRBV foi definida como “(…) uma teoria de 

vantagem competitiva baseada na relação entre empresa e meio ambiente” (HART, 1995, p. 

986, tradução nossa). Porém, para entendê-la melhor, é necessário voltar alguns passos e 

revisar sua teoria de origem: a RBV. 

 

Diferentemente da perspectiva de Porter, a RBV não restringiu as escolhas disponíveis à 

estrutura da indústria, mas ressaltou a influência dos processos organizacionais internos na 

competitividade (ORSATO, 2006). O elemento chave dessa teoria, portanto, é a ênfase no 

papel dos fatores internos da corporação – recursos e capabilities – na construção da fundação 

das vantagens competitivas. Recursos podem ser definidos como algo que a firma possui 

(ativos físicos e financeiros, processos organizacionais e habilidades dos funcionários) 

(HART; DOWELL, 2010). Já capabilities são os antecedentes organizacionais e rotinas 

estratégicas utilizadas para alcançar novas configurações desses recursos (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). 

 

Tais recursos podem ser definidos como ativos tangíveis ou intangíveis, vinculados à empresa 

(WERNERFELT, 1984).  Eles podem ser classificados em três categorias (BARNEY, 1991): 

recursos físicos, humanos e organizacionais. Recursos físicos incluem tecnologias utilizadas, 

plantas e equipamentos, localização geográfica e acesso a insumos. Recursos humanos 

incluem treinamento, experiência, julgamento, inteligência, relacionamentos e discernimento 

de gestores e funcionários. Por fim, os recursos organizacionais incluem estrutura de 

relatórios, planejamento formal ou informal, sistemas de controle e coordenação, e 
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relacionamentos formais e informais dentro da empresa e entre a empresa e aqueles em seu 

ambiente. Uma organização pode ter atributos com características que poderiam qualificá-los 

como fontes de vantagem competitiva, mas tais atributos só se tornam recursos quando 

exploram oportunidades ou neutralizam ameaças em um ambiente corporativo. 

 

A RBV ressalta que, para gerar vantagens competitivas sustentáveis, os recursos devem ser 

valiosos, raros, difíceis de copiar e não substituíveis. São valiosos quando permitem que a 

empresa implemente estratégias que melhorem sua eficiência e efetividade, possibilitando a 

redução de custos ou aumento de preços. Esse valor, entretanto, não fará com que o recurso 

seja fonte de vantagem competitiva, caso ele esteja disponível para um grande número de 

competidores. A raridade possibilita o potencial de cobrar um valor prêmio e evitar um 

mercado perfeitamente competitivo. Além do valor e da raridade, esses recursos não podem 

ser obtidos facilmente pelas organizações que já não os possuem. Por fim, para que um 

recurso seja fonte de vantagem competitiva sustentável é necessário que não exista um 

equivalente que possa ser explorado em separado, permitindo a implementação das mesmas 

estratégias por concorrentes (BARNEY, 1991). 

 

Assim, antes de investir, os gestores precisam estimar o valor futuro desses recursos. Como 

cada indivíduo fará um julgamento, as empresas efetuarão investimentos diferentes. Porém, 

depois de investir, a falta de mobilidade dos fatores de produção, bem como barreiras 

impostas a produtos e serviços substitutos impedem o ajuste daqueles que tomaram decisões 

inferiores. Dessa maneira, algumas organizações podem alcançar uma vantagem competitiva 

sustentável (BERCHICCI; KING, 2007). 

 

A RBV enfatizou aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos do ambiente, 

excluindo a natureza. O objetivo da NRBV, portanto, foi inserir mais um elemento nessa 

equação: o ambiente natural. Afinal, dada a magnitude dos problemas ecológicos existentes, 

os recursos naturais poderiam criar sérias restrições para a busca de vantagens sustentáveis, 

(HART, 1995, HART; DOWELL, 2010). Portanto, “(…) é provável que estratégia e 

vantagem competitiva  (…) estejam enraizadas em capabilities que facilitem a atividade 

econômica ambientalmente sustentável” (HART, 1995, tradução nossa, p. 991). 

 

A NRBV também tem um aspecto normativo. Apresenta três estágios de estratégia ambiental, 

que devem ser perseguidos pelas empresas: prevenção da poluição, gestão da cadeia de 
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produtos e desenvolvimento sustentável (HART, 1991, 1997, 2010). Cada um deles tem 

diferentes forças motrizes ambientais, recursos fundamentais e fontes de vantagem 

competitiva. A prevenção da poluição, que busca prevenir resíduos e emissões, ao invés de 

tratá-los apenas no fim dos processos, está associada com custos mais baixos. A gestão da 

cadeia de produtos inclui a cadeia de valor ou ciclo de vida dos produtos, criando o potencial 

para vantagem competitiva através de estratégias de preempção ou estabelecendo normas 

vantajosas à empresa. O último estágio é o desenvolvimento sustentável, que visa produzir de 

uma forma que possa ser mantida indefinidamente, além de incluir aspectos sociais e 

econômicos. 

 

Deste modo, a NRBV propôs que desafios sociais e ambientais podem levar ao 

desenvolvimento de recursos organizacionais intangíveis (como tecnologia, capital humano e 

reputação), que por sua vez, podem ser fontes de vantagem competitiva (SURROCA; TRIBÓ; 

WADDOCK, 2010). Como foi apresentado na seção 2.1.1, esses desafios podem estimular 

governos e instituições nacionais a prescreverem mudanças. Porém, tais mudanças também 

podem originar-se de iniciativas ambientais que vão além do compliance de uma organização, 

onde as próprias empresas podem assumir voluntariamente um papel importante em 

determinar regras que tornem a competição mais “verde” (BERCHICCI; KING, 2007). A 

seguir, a seção 2.2. apresentará esse tópico. 

 

 

2.2. As Iniciativas Ambientais Voluntárias  

 

 

As iniciativas ambientais voluntárias (IAVs) ou programas ambientais voluntários surgiram 

no final da década de 1980, em resposta às críticas feitas à natureza prescritiva, e muitas vezes 

ineficiente, da abordagem tradicional de comando e controle das regulamentações ambientais. 

Essas iniciativas apareceram como uma maneira de melhorar as condições ambientais sem 

depender de processos de desenvolvimento regulatório, frequentemente associados a conflitos 

complexos e dispendiosos (DARNALL; SIDES, 2008). Dessa maneira, a necessidade de 

legislações ambientais mais restritivas poderia ser reduzida, pois tais iniciativas ajudariam 

empresas a implantar programas ambientais, legitimando esse comprometimento, e, em troca, 

os participantes se disporiam a pagar para gerar benefícios ambientais (ORSATO, 2009). 
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Com base na Teoria dos Clubes, desenvolvida por James Buchanan em 1965, os autores 

Prakash (2000) e Potoski e Prakash (2005, 2010, 2013) definiram as IAVs como Clubes 

Verdes, conforme descrito na seção seguinte.  

 

 

2.2.1.  A Teoria dos Clubes e os Clubes Verdes 

 

 

Quando lançou seu artigo seminal em 1965, Buchanan almejava desenvolver uma teoria que 

preenchesse a lacuna entre os estudos dos bens públicos e dos bens privados. Os primeiros, 

originalmente descritos por Samuelson em 1954, caracterizam-se por serem bens (ou 

serviços) cujo consumo por um indivíduo não afeta o consumo desse mesmo bem (ou serviço) 

por qualquer outro indivíduo, porque todos são favorecidos pela produção. Assim, quando um 

bem público é produzido, todos os indivíduos são beneficiados, não importando sua 

participação na divisão dos custos. Pode-se dizer, portanto, que os bens públicos puros são 

não-excludentes e não-rivais (McNUTT, 1999). Em contrapartida, os bens privados puros 

caracterizam-se pelo princípio da exclusão (que, em geral, elimina o consumo de quem não 

pagar) e da rivalidade (quando o consumo de um bem ou serviço diminui a quantidade 

acessível a outros indivíduos) (McNUTT, 1999; ATM, 2017). 

 

Além dos bens públicos e privados, produtos podem ser classificados em outras duas 

categorias (OSTROM & OSTROM, 1977): bens comuns (não excludentes e rivais) e bens 

públicos impuros (excludentes e não rivais) (Quadro 1). Segundo Prakash (2000), os bens 

públicos impuros dividem-se em dois grupos: bens sob pedágio e bens de clube. Os bens sob 

pedágio, como cinemas, por exemplo, são fornecidos por meio de uma taxa de cobrança ao 

consumidor, que, por sua vez, tem a escolha de pagar por cada unidade adicional que deseje 

obter. Já os bens de clube são financiados coletivamente por meio de taxas de adesão, pois 

não é possível precificar suas unidades de consumo, uma vez que é difícil estimar seus custos 

marginais. 

 

ANDERSON et al (2004) definem três características principais para os bens de clube: 

exclusão (aqueles que não financiam o clube podem ser excluídos dos benefícios 

proporcionados aos membros); sobrecarga (embora o consumo desse bem não seja 

inteiramente excludente, cada novo membro diminui a qualidade dos benefícios consumidos 
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pelo grupo, o que significa uma restrição ao seu tamanho (SANDLER; TSCHIRHART, 

1995)) e divisibilidade (um novo clube pode ser formado por outros indivíduos que querem 

consumir o mesmo bem). 

 

 Exclusão Não exclusão 

Rivalidade 

Bens privados 
Pão, sapatos, automóveis, cortes de 
cabelo, livros etc. 

Bens comuns 
Água bombeada de uma bacia, peixes 
fisgados no oceano, petróleo extraído 
de um poço. 

Não rivalidade 

Bens públicos impuros  Bens públicos 
Campanha de combate à dengue, 
previsão do tempo, televisão aberta. 

Bens de Clube 
IAVs  

Bens sob pedágio 
Cinema, estrada 
com pedágio. 

Quadro 1: Tipos de bens e exemplos 
Fonte: elaboração própria com base em ANDERSON et al, 2004; PRAKASH, 2000; OSTROM; 

OSTROM, 1977. 

 

Um clube, portanto, pode ser definido como “(…) um grupo voluntário, que obtém vantagens 

a partir do compartilhamento de um ou mais dos seguintes itens: custos de produção, 

características dos membros ou um bem caracterizado por benefícios excludentes” 

(SANDLER; TSCHIRHART, 1997, p.336, tradução nossa). Dessa maneira, as IAVs podem 

ser conceitualizadas como clubes, pois fornecem benefícios excludentes e não rivais aos seus 

membros (POTOSKI; PRAKASH, 2005). Porém, ao contrário dos clubes conceituados por 

Buchanan que produzem bens de clube, essas iniciativas podem ser consideradas clubes 

verdes, cujo principal objetivo é a produção de bens ambientais públicos. Como recompensa, 

os participantes de tal programa se apropriam das vantagens geradas por meio da associação 

com a marca da IAV (POTOSKI; PRAKASH, 2013). 

 

Parte-se do princípio, portanto, de que algumas organizações estariam dispostas a investir 

recursos privados para produzir resultados ambientais positivos, caso seus esforços fossem 

reconhecidos. Da mesma forma, stakeholders, como ONGs, consumidores e instituições 

financeiras, também gostariam de reconhecer empresas que buscam melhorar sua 

performance ambiental. Não o fazem por não terem informações necessárias para diferenciar 

essas organizações das outras. Logo, pode-se dizer que o fornecimento de resultados 

ambientais positivos é prejudicado, ao menos em parte, por uma falha de mercado, cujas 

raízes estão na falha de comunicação entre corporação e stakeholders. 
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Portanto, a marca de um clube verde eficiente comprovaria os esforços ambientais de seus 

membros, permitindo sua diferenciação dos não membros. Tais programas voluntários passam 

a ser encarados como esforços para moderar assimetrias de informação entre empresas e seus 

stakeholders, buscando corrigir uma falha de mercado referente às externalidades ambientais. 

 

Os benefícios provenientes de uma IAV assemelham-se a bens de clube, pois são não-rivais e 

excludentes (POTOSKI; PRAKASH, 2013). Não-rivais, porque os stakeholders podem 

demonstrar apreciação a vários participantes ao mesmo tempo, embora, em último caso, tal 

participação possa transforma-se em uma licença para operar, já que o programa está aberto a 

todos os atores do mercado (ORSATO, 2009). Excludentes, porque somente os membros do 

clube podem disfrutar dos benefícios gerados (POTOSKI; PRAKASH, 2013), impedindo 

quem busca alcançar as vantagens do clube sem ser membro (conhecidos como free riders) 

(PRAKASH, 2000).  

 

Orsato (2009) identifica dois tipos de clubes verdes: sistemas de gerenciamento ambiental 

(sendo que os mais reconhecidos são os certificados pela Organização Internacional de 

Normalização (ISO) 14001) e certificações ambientais, denominadas por Cashore (2002) 

como iniciativas “não estatais orientadas para o mercado” (non-state-market-driven, no 

original em inglês). Embora ambos sejam instrumentos utilizados tanto para proteger a 

reputação da empresa, quanto para legitimar seus esforços rumo à proteção ambiental, os 

sistemas de gerenciamento ambiental concentram-se nos processos da organização, enquanto 

que as certificações são padrões voltados aos produtos ou serviços (ORSATO, 2009). 

 

Esses programas podem ser verificados por uma terceira parte ou depender de auto-

monitoramento. Embora a validação por uma parte independente não seja obrigatória, a 

ausência de fiscalização externa facilita a negligência de compromissos subjacentes ao 

programa por parte de alguns participantes (DARNALL; SIDES, 2008). Por isso, diversas 

empresas aliam-se a clubes verdes, pois a legitimidade de seus esforços está diretamente 

relacionada à verificação e confirmação de um terceiro independente (ORSATO, 2009). A 

participação de uma organização em um programa ambiental voluntário, no entanto, pode ser 

tanto para responder às pressões externas e obter legitimidade institucional, quanto como 

estratégia para aumentar sua competitividade (MOON; deLEON, 2007). Essas motivações 

serão discutidas nas próximas secções. 
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2.2.2.  Pressões institucionais 

 

 

A Teoria Neo-institucional sustenta que a estabilidade e, até mesmo, a sobrevivência das 

organizações dependem de sua conformidade aos valores e expectativas institucionais. Com o 

tempo, organizações que atuam em setores de atividades já estruturados são levadas, por 

forças diversas, a se assemelharem. Empresas que adotam inovações em primeiro lugar 

normalmente buscam melhor performance e, consequentemente, vantagens competitivas. No 

entanto, conforme essa inovação se propaga, a adoção de tal inovação passa a fornecer 

legitimidade ao invés de melhorar a performance (DIMAGGIO; POWELL, 1983).  

 

DiMaggio e Powell (1983) nomearam esse processo de homogeneização das organizações de 

isomorfismo, que se divide em dois tipos: o competitivo, que assume um sistema racional, 

com ênfase na competição de mercado; e o institucional. Os autores sugerem que o 

isomorfismo competitivo é mais relevante para mercados livres e competitivos, podendo 

explicar a adoção prematura de uma inovação. Essa visão, no entanto, pode ser 

complementada pelo isomorfismo institucional, que irá discutir, também, as pressões sobre 

uma organização rumo à conformação ao mundo externo. 

 

Existem três mecanismos pelos quais as mudanças institucionais isomórficas ocorrem 

(DiMAGGIO; POWELL, 1983): coercitivo, que ocorre em decorrência de mandatos legais 

(como padrões regulatórios) ou de regras informais; mimético, gerado quando organizações se 

deparam com incertezas e são forçadas a imitar ações bem sucedidas tomadas anteriormente 

por outras organizações; e normativo, originado normalmente de processos educacionais, 

como treinamentos acadêmicos e profissionais, ou de redes profissionais, como associações 

comerciais. Segundo King e Lenox (2000), iniciativas autorregulatórias podem utilizar esses 

mecanismos institucionais para encorajar determinados comportamentos. Por meio de forças 

coercitivas, como revelar a performance ruim de determinado participante e ameaçar sua 

reputação, esses programas podem pressionar empresas a agirem conforme as normas. Além 

de mudar o comportamento coletivo por meio de mecanismos de coerção informais, eles 

também podem utilizar forças normativas, difundindo valores e normas através de princípios e 

códigos de práticas. Por fim, as redes sociais criadas por meio dessas iniciativas podem servir 

como condutores por meio dos quais as empresas aprendem a melhorar sua performance. 

 



 29 

É importante notar que é esperado que cada um desses processos de mudança isomórfica 

continue, mesmo no caso da ausência de evidências de que eles aumentem a eficiência 

organizacional. Isso porque frequentemente a organização será recompensada por ser similar 

às outras organizações de seu campo por meio de: transações mais simples com outras 

organizações; reputação e legitimidade; oportunidade de entrada em categorias 

administrativas que definem elegibilidade para contratos e bolsas públicas e privadas 

(DiMAGGIO; POWELL, 1983); além de redução de sanções de stakeholders por meio de um 

maior engajamento com a divulgação e comunicação (BARNETT; KING, 2008). 

 

 

2.2.3. Escolhas estratégicas, criação de valor e vantagem competitiva 

 

 

Segundo Porter (1985), uma empresa possui uma vantagem competitiva quando consegue 

criar valor acima da média de seus competidores. O conceito de valor pode ser encarado sob 

diferentes perspectivas, enfatizando a performance financeira ou aspectos sociais (CORTE; 

GAUDIO, 2014). Nesse trabalho, utiliza-se o conceito de valor não apenas relacionado à 

performance financeira, mas também à competitividade, ao envolvimento de recursos 

humanos (como lealdade e vantagens advindas de talentos diversos) e à reputação. 

 

A criação de valor e a apropriação de valor devem ser encaradas como processos diferentes, 

uma vez que quem cria o valor pode ou não apropriar e manter esse valor ao longo do tempo 

(LEPAK et al, 2007). Dois conceitos principais determinam quais partes conseguirão capturar 

o valor criado: competição, que pode explicar como o valor criado pode escapar de seu 

criador para ser compartilhado com outros competidores e consumidores; e mecanismos de 

isolamento, que podem limitar a competição por meio de qualquer tipo de conhecimento ou 

barreira física ou legal, que possam prevenir a replicação da criação de valor por um 

competidor (LEPAK et al, 2007). 

 

Brandenburger e Stuart (1996) identificam quatro tipos de estratégias baseadas em valor que 

uma organização pode utilizar: diferenciação (aumentando a disposição dos consumidores em 

pagarem pelo produto da empresa); diminuição do custo de oportunidade para os fornecedores 

providenciarem recursos para a companhia; diminuição da disposição dos consumidores em 

pagar pelos produtos de concorrentes; e aumento do custo de oportunidade para os 
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fornecedores providenciarem recursos para outras empresas. No caso de estratégias voltadas à 

responsabilidade socioambiental empresarial, podem ser criados valores de diferentes 

maneiras e com foco em diversos alvos, incluindo lucro para acionistas, pagamentos para 

funcionários, benefícios para consumidores e para a sociedade (LEPAK et al, 2007). 

 

Segundo Orsato (2015), ao buscar vantagens competitivas, as empresas apresentam cinco 

motivações estratégicas para incorporar questões ambientais: influenciar o ambiente 

regulatório, ganhos de reputação, pioneirismo e inovação, acesso ao conhecimento e 

mitigação de risco. Essas motivações serão discutidas nas próximas seções.  

 

 

2.2.3.1. Influenciar o ambiente regulatório 
 

 

Incertezas regulatórias podem motivar dois tipos de resposta por parte das empresas 

(HOFFMANN et al, 2009): a estratégia de “esperar para ver” em que se posterga 

investimentos até que seja possível traçar um planejamento mais confiável; e a estratégia de 

buscar oportunidades para atuar tanto no desenvolvimento de regras emergentes, moldando o 

ambiente regulatório a seu favor, quanto para buscar oportunidades de ganhos financeiros 

(KOLK; MULDER, 2011). Hoffman et al (2009) identificaram três motivações de empresas 

que investem mesmo enfrentando um alto nível de incerteza regulatória: assegurar recursos 

competitivos (quando um recurso competitivo está em risco, as organizações tendem a 

acelerar seus investimentos), alavancar recursos complementares (possibilitando uma 

oportunidade de ganhos) e aliviar pressões institucionais (assegurando uma “licença para 

operar”). 

 

Dessa maneira, organizações podem se voluntariar para exceder demandas ambientais legais, 

buscando antecipar e reduzir riscos relativos a futuras regulações mais exigentes, além de 

induzir autoridades regulatórias a tornar os padrões da indústria mais rígidos aumentando o 

custo de conformidade para outras empresas e limitando a competição (AMBEC; LANOIE, 

2008). Nesse caso, a participação em uma IAV pode permitir que organizações antecipem e 

moldem futuras regulamentações. Delmas e Terlaak (2001) exemplificam esse tipo de atuação 

com o programa Energy Star para equipamentos de escritório, promovido pela Agência de 

Proteção Ambiental (APA) dos Estados Unidos. Ao encorajar os fabricantes a produzirem 
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peças mais eficientes, o programa visa reduzir o consumo energético dos equipamentos de 

escritório. Assim, a APA e a indústria desenvolvem em conjunto critérios de performance 

energética, permitindo que os participantes do programa exibam o logo da Energy Star em 

qualquer produto que atinja ou ultrapasse os critérios. Esse desenvolvimento em conjunto 

com a APA pode permitir que empresas participantes influenciem e aprendam a respeito de 

regulamentações futuras, conquistando uma vantagem frente a seus competidores. 

 

Pode-se dizer, portanto, que esse tipo de iniciativa tem o potencial de fazer com que 

determinadas empresas alterem seu comportamento reativo face a regulamentações 

ambientais e passem a assumir um comportamento mais proativo por meio de uma melhor 

integração com os stakeholders (BANERJEE, 2002). No entanto, uma vez que os custos de 

compliance variam conforme o setor industrial, o nível de interesse das empresas em 

influenciar o ambiente regulatório irá depender do tipo de indústria em que atuam 

(BANERJEE, 2002). 

 

 

2.2.3.2. Ganhos reputacionais 
 

 

A reputação corporativa pode ser definida como o conjunto de conhecimentos e emoções que 

diferentes grupos de stakeholders tem em relação a aspectos e atividades de uma empresa 

(ZYGLIDOPOULOS, 2001). Embora não seja possível estabelecer uma correlação simples 

entre a performance social empresarial (PSE) e a performance financeira empresarial (PFE), 

atividades que levam a PSE afetam o “capital reputacional” dessas empresas (FOMBRUN et 

al, 2000). Isso é importante, porque a reputação pode ser um dos mais valiosos recursos 

intangíveis de uma organização (BARNEY, 1991). Portanto, demonstrar um maior 

envolvimento sócio-ambiental sinaliza aos stakeholders um comportamento de acordo com 

suas expectativas, aumentando, consequentemente, a reputação corporativa (SURROCA; 

TRIBÓ; WADDOCK, 2010).  

 

Fombrum et al (2000) descrevem cinco motivações voltadas ao aumento de reputação para 

que organizações se engajem em ações sócio-ambientais: 

 



 32 

1) Construir laços com a comunidade e preservar a licença para operar: organizações que 

participam das comunidades em que estão inseridas se beneficiam por meio de sua proteção, 

caso a empresa seja ameaçada por algum grupo. Fombrum et al (2000) cita o exemplo da 

Coca-Cola que, em 1999, foi processada por racismo por um grupo de funcionários 

insatisfeitos. A empresa recebeu o apoio de líderes da comunidade negra que demonstraram o 

histórico de comprometimento da companhia com ações a favor do grupo. Como resultado, a 

publicidade aumentou a visibilidade dos programas de cidadania da empresa, gerando uma 

disposição favorável à companhia. 

 

2) Aumentar a disposição e o envolvimento dos funcionários e 3) Preparar e atrair 

funcionários potenciais: os colaboradores de uma empresa tem um alto potencial de impacto 

em sua reputação. A qualidade do trabalho afeta a qualidade dos produtos e serviços que serão 

oferecidos aos consumidores. Da mesma maneira, quando interagem com consumidores, 

colegas, vizinhos e amigos podem transmitir os méritos da organização para a qual trabalham, 

ajudando a espalhar uma opinião mais ou menos favorável. As empresas, por sua vez, se 

beneficiam por meio de uma maior motivação e comprometimento entre os funcionários, 

reduzindo o turnover e, portanto, os custos de admissão e treinamento, além de aumentar seu 

atrativo para potenciais contratados.  

 

4) Desenvolver clientes potenciais: o engajamento sócio-ambiental demonstrado por meio de 

programas atua como uma propaganda que divulga uma imagem positiva da empresa. Alguns 

segmentos de consumidores podem favorecer produtos e serviços de companhias que 

demonstram esse envolvimento, recompensando a organização com lealdade (demonstrada 

por compras repetidas), recomendação e, até mesmo, pagando um prêmio.  

 

5) Legalizar um ambiente em que a empresa possa prosperar: algumas evidências sugerem 

que legisladores e reguladores reagem mais favoravelmente às companhias que “fazem o 

bem”. Empresas com ações sócio-ambientais sólidas podem obter maior boa vontade de 

reguladores, moldando legislações a seu favor, reduzindo regulamentações estritas e, de 

maneira geral, criando condições favoráveis para os seus negócios.  

 

Assim, uma das estratégias que organizações podem adotar é o engajamento em uma 

iniciativa voluntária, que irá sinalizar ao público externo seu empenho em aumentar a 

performance ambiental, por exemplo. Pode-se esperar, entretanto, que ao longo do tempo 
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muitos clubes verdes transformem-se apenas em uma “licença para operar”, deixando de gerar 

vantagem competitiva para seus participantes, já que tais programas são abertos para todos os 

competidores da indústria (ORSATO, 2009). 

 

 

2.2.3.3. Pioneirismo e inovação 
 

 

“Uma inovação é a implantação de um produto ou serviço significativamente aperfeiçoado, 

uma nova ferramenta de mercado ou um novo método organizacional nas práticas 

corporativas” (OECD, 2005, p.46, tradução nossa). Existem quatro tipos de inovação: 

inovações em produtos, inovações processuais, inovações em marketing e inovações 

organizacionais (OECD, 2005). Uma organização inovadora é aquela que incorpora 

novidades de qualquer espécie de maneira sistemática, colhendo os resultados esperados 

(BARBIERI et al, 2010). 

 

Conforme descrito na seção 2.1.1., as regulamentações ambientais adequadamente 

desenvolvidas podem fomentar inovações que diminuam o impacto ambiental, ao mesmo 

tempo em que reduzem custos menores ou gerem maior valor para a empresa, compensando 

os custos de compliance (PORTER; VAN DER LINDE, 1995b). Esse tipo específico de 

inovação pode ser denominado eco-inovação, que é definida por Kemp e Pearson (2008) da 

seguinte maneira: 

 
Eco-inovação é o desenvolvimento ou adoção de produção, assimilação 
ou exploração de um produto, processo produtivo, serviço, 
gerenciamento ou método de negócios que seja novo para a organização 
e que resulte, ao longo do ciclo de vida, em uma redução do risco 
ambiental, poluição e outros impactos negativos advindos do uso de 
recursos (incluindo o consumo energético), comparado com alternativas 
relevantes (KEMP; PEARSON, 2007, p.7, tradução nossa). 

 

Quando uma empresa consegue visualizar perspectivas além das suas atividades principais, 

ela pode obter novas perspectivas sobre o desenvolvimento de seus produtos, suas atividades 

e seus processos (HART, 2011). Além disso, como a capacidade de gerar novas tecnologias, 

produtos e processos mais eficientes é dispendiosa, a imitação por parte de competidores 

torna-se difícil (SURROCA; TRIBÓ; WADDOCK, 2010). Portanto, empresas que possuam 

as capabilities que possibilitem novas formas de fornecer produtos e serviços de qualidade, 
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podem impor sua visão de futuro em seus mercados e atrair e reter talentos que viabilizem a 

continuação de seu sucesso inicial (REINHARDT, 1999). 

 

 

2.2.3.4. Acesso ao conhecimento 
 

 

Um grande desafio para qualquer organização é a criação de conhecimento a partir da 

integração de informações advindas de diferentes fontes (CARLILE; REBENTISCH, 2003). 

A transferência de conhecimento é o processo em que uma unidade (grupo, departamento ou 

divisão) é afetada pela experiência de outra (ARGOTE; INGRAM, 2000). O aprendizado 

contínuo é necessário para a implementação de uma estratégia empresarial que inclua 

questões complexas como sustentabilidade, sendo que diversos processos podem ser 

utilizados para isso, como: integração de metas de curto prazo em processos existentes; 

formalização de comunicação; formação de grupos de trabalho ou publicação de diretrizes 

(SIEBENHÜNER; ARNOLD, 2007). 

 

Diversas empresas escolhem trabalhar em conjunto com parceiros para identificar abordagens 

benéficas para a companhia, ao mesmo tempo em que lidam com questões relativas à 

sustentabilidade (ORSATO et al, 2015). O acesso ao conhecimento, portanto, também pode 

ser um motivo para a participação corporativa em iniciativas ambientais voluntárias. Afinal, 

para conseguirem responder às demandas crescentes por melhor performance socioambiental, 

diversas organizações também estão dispostas a investir no aprendizado da gestão de 

sustentabilidade (ORSATO et al., 2015). Por meio da participação em programas ambientais 

voluntários, empresas podem trocar informações úteis, além de negociar ações conjuntas 

(KING; LENOX, 2000), pois participando desses programas, elas podem esclarecer quais são 

suas responsabilidades socioambientais, desenvolver novos conhecimentos e soluções 

inovadoras para problemas complexos, aumentar a compreensão mútua e construir a 

confiança necessária para ações colaborativas (SVENDSEN; LABERGE, 2005). 
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2.2.3.5. Mitigação de risco 
 

 
As organizações frequentemente enfrentam pressões advindas de diversos grupos. Essas 

pressões podem resultar de questões relativas ao capital, aos mercados de trabalho ou de 

consumidores e, também, a assuntos sociais e políticos (BOWIE; DUNFEE, 2002). Uma 

empresa pode escolher incorporar questões ambientais para reduzir custos e riscos, uma vez 

que demandas de stakeholders podem ser ameaças potenciais à viabilidade da organização 

(KURUCZ et al., 2008). No entanto, para que a resposta seja avaliada positivamente, é 

necessário que as soluções tomadas sejam reconhecidamente alinhadas à visão e missão 

corporativa (GODFREY, 2005).  

 

Godfrey (2005) identifica três princípios necessários para que esses processos de resposta 

sejam considerados legítimos: transparência, estabilidade e responsividade. O princípio da 

transparência argumenta que as empresas devem divulgar publicamente detalhes do seu 

portfólio socio ambiental, permitindo a formação antecipada de capital moral, pois quando 

uma organização precisa desse capital, já é muito tarde para construí-lo. A estabilidade nas 

atividades socio ambientais demonstra o comprometimento da organização e evita uma 

imagem oportunista. Essa estabilidade pode ser demonstrada por meio de investimentos 

regulares nesse tipo de ação, pela consistência nas atividades desenvolvidas e pela constância 

nos processos em que as decisões relativas a esse tema são tomadas. 

 

Dessa maneira, os interesses econômicos corporativos são atendidos por meio da mitigação 

dessas ameaças a resposta dada pela organização pode prevenir ou aumentar boicotes de 

consumidores, processos legais e responsabilidades trabalhistas (KURUCZ et al., 2008). 

Portanto, a mitigação de riscos é considerada como um seguro contra dificuldades 

regulatórias, relacionamentos complexos com comunidades, interrupção de operações e custos 

relacionados (REINHARDT, 1999). 
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2.2.4. Certificações ambientais para edifícios 

 

 

Esse trabalho concentra-se no estudo de um tipo específico de IAV: as certificações 

ambientais voltadas para edifícios. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, atualmente a 

indústria da construção civil é uma das esferas de atividade humana que mais produz 

impactos ambientais, provenientes tanto do consumo de grandes quantidades de recursos 

naturais e de energia, quanto da geração de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Em 2010, o 

setor de edificações foi responsável por 32% do consumo energético mundial e por 19% das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) relacionadas a ele (IPCC, 2014). Consequentemente, 

edifícios tem grande potencial para serem uma ferramenta rumo a uma economia de baixo 

carbono (NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). Dentro desse cenário, legisladores, 

empresas e investidores passaram a considerar esse tipo de investimento como um veículo 

para atingir não só eficiência energética e redução de GEE, mas também responsabilidade 

social empresarial (CHEGUT; EICHHOLYZ; KOK; 2013). 

 

Dessa maneira, no início da década de 1990 no Reino Unido, surgiram os selos ambientais 

para edificações. Sua principal finalidade é estabelecer critérios objetivos para avaliar e 

atestar a condição verde dos empreendimentos (NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). 

Edifícios verdes são aqueles que apresentam algumas (ou várias) das características a seguir 

(NELSON, 2008): uso eficiente dos recursos naturais; redução de resíduos; utilização de 

materiais sustentáveis; atenção às condições climáticas locais; diminuição do consumo 

energético no transporte de materiais; atenuação de impactos (como ruídos, cheiros e 

emissões de gases) nas vizinhanças; consideração dos custos do ciclo de vida; saúde; 

localização próxima a centros populacionais e a meios de transporte; gerenciamento eficiente 

das operações; conforto dos usuários e alta qualidade ambiental interna. Tais edificações 

recebem diversos nomes, como edifícios de alta performance, verdes ou sustentáveis 

(NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). 

 

Embora as definições desses termos sejam diferentes entre si (abrangendo desde 

empreendimentos voltados apenas à conservação de energia até aqueles que consideram 

aspectos ambientais, sociais e econômicos), muitas vezes, elas são utilizadas de forma 

intercambiável. Nesse trabalho, utilizaremos o termo edifícios verdes ou edifícios sustentáveis 

para designar aqueles empreendimentos que foram certificados por um selo ambiental. 
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Por meio dessas certificações, assim como em outros clubes verdes, busca-se reduzir 

assimetrias de informação sobre aspectos de sustentabilidade entre proprietário e inquilino, ou 

entre vendedor e comprador (REICHARDT et al., 2012). Para que as empresas estejam 

dispostas a se engajar em seus clubes, as certificadoras também buscam assegurar diversos 

benefícios decorrentes do investimento em edifícios verdes. Desde o surgimento desses selos, 

diversos autores buscaram comprovar a existência de vantagens derivadas de 

empreendimentos certificados. O quadro abaixo apresenta os benefícios identificados pela 

literatura e seus autores. Em seguida, tais benefícios serão discutidos. 

 

Benefícios Autores 

1. Subsídios e benefícios fiscais; Fuerst; McAllister (2011). 

2. Despesas operacionais 
reduzidas; 

Eiccholtz; Kok; Quigley (2010), Fowler et al., (2011), Katz 
(2003), Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), Pivo; Fischer 
(2010), Reichardt (2013). 

3. Prêmios financeiros; Chegut; Eichholtz; Kok, 2013, Deng; Quigley (2012), 
Eiccholtz; Fuerst; McAllister (2011), Katz (2003), Kok; 
Jennen (2012), Kok; Quigley (2010, 2013), Miller; Spivey; 
Florance (2008), Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), Pivo; 
Fischer (2010), Reichardt, Fuerst, Rottke, Zietz (2012), 
Wiley; Benefield; Johnson (2010). 

4. Melhor qualidade ambiental 
interna; 

Eiccholtz; Kok; Quigley (2010), El Asmar; Chokor; Srour 
(2014), Katz (2003), Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), 
Newsham et al. (2012), Singh, Syal, Grady, Korkmaz, 
(2010). 

5. Maior índice de ocupação; Katz (2003), Pivo; Fischer (2010), Wiley; Benefield; 
Johnson (2010). 

6. Ganhos reputacionais; Eiccholtz; Kok; Quigley (2010), Fuerst; McAllister (2011), 
Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010). 

7. Acesso a locatários; Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010) 

8. Acesso a novas tecnologias; Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), 

9. Mitigação de riscos relacionados 
à volatilidade de preços de 
energia; 

Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), 

10. Antecipação a leis mais rígidas. Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), 

Quadro 2: Benefícios associados a edifícios verdes comparados a edifícios convencionais 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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1) Subsídios e benefícios fiscais: os autores Fuerst e McAllister (2011) apontam subsídios e 

incentivos fiscais como um dos benefícios advindos da adoção de empreendimentos verdes. 

Nos Estados Unidos, as edificações certificadas pelo programa voluntário Energy Star – cujo 

objetivo principal é certificar os 25% dos edifícios mais eficientes no quesito de consumo 

energético – podem receber diversos tipos de créditos fiscais. No Brasil, um exemplo é a 

certificação ambiental Qualiverde. Para incentivar a adoção desse programa, foi criada a Lei 

de Benefícios Fiscais (em tramitação na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro) que busca 

conceder benefícios fiscais aos projetos certificados. Além disso, no final de 2016 a Prefeitura 

de São Paulo assinou o Decreto no 57.565, que regulamenta os procedimentos de fiscalização 

da quota ambiental e o incentivo de certificação da nova lei de zoneamento da cidade (Lei no 

16.402/2016). A lei e o decreto possibilitarão um desconto no valor da outorga generosa para 

prédios residenciais com certificação de construção sustentável (GBC Brasil, 2017). 

 

2) Despesas operacionais reduzidas: uma das grandes vantagens econômicas associadas a 

edifícios verdes, tanto para locatários, quanto para proprietários, é a redução no consumo 

energético (REICHARDT et al., 2012). Segundo Eichholtz, Kok e Quigley (2010), a energia 

corresponde a 30% das despesas operacionais de uma edificação de escritórios típica, 

representando o maior e mais facilmente administrável custo desse tipo. Diversos estudos 

mostraram que edificações certificadas utilizam uma parcela de energia consideravelmente 

menor do que os convencionais (PIVO; FISCHER, 2010; FOWLER et al., 2011; 

REICHARDT, 2013). Outros estudos, no entanto, argumentam que empreendimentos verdes 

não apresentam um consumo energético necessariamente menor, já que, em muitos casos, o 

sistema possui créditos referentes à energia que não estão relacionados à performance medida 

(NEWSHAN; MANCINI; BIRT, 2009, SCOFIELD, 2009). 

 

3) Prêmios financeiros: muitos autores estudaram o efeito das certificações de edifícios verdes 

sobre os valores de aluguel e venda (por metro quadrado), em comparação a edificações 

convencionais. Na maioria dos casos, utilizaram-se modelos estatísticos para calcular o valor 

da transação imobiliária em função de diversas variáveis independentes (como localização, 

tamanho do empreendimento, números de andares, entre outras características). A maioria 

desses trabalhos concentrou-se nos Estados Unidos e utilizou empreendimentos certificados 

com Energy Star ou LEED como amostra. Miller, Spivey e Florance (2008) concluíram que 

edifícios com o LEED tem um valor de venda aproximadamente 10% maior do que os que 

não tem, enquanto que os que tem Energy Star alcançam um prêmio de 5,76% sobre os 
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convencionais. O estudo de Eiccholtz, Kok e Quigley (2010) demonstrou um prêmio de 6% 

no aluguel de edifícios certificados com o LEED ou Energy Star, e de 16% no preço de venda 

desses empreendimentos. 

 

4) Melhor qualidade ambiental interna: a qualidade ambiental interna de um edifício pode 

afetar tanto a saúde física, quanto a saúde psicológica de seus ocupantes. Condições como 

asma, bronquite e alergias respiratórias relacionam-se a qualidade de ar ruim, temperaturas 

extremas, excesso de umidade e ventilação insuficiente. Aspectos como iluminação 

inadequada, acústica e ergonomia podem ser associados a estresse e depressão (SINGH et al, 

2010). Dessa maneira, existem características, frequentes em edifícios sustentáveis, que 

normalmente são associadas a uma melhor qualidade ambiental interna (HEERWAGEN, 

2000). Entre elas, destacam-se: sistemas de ventilação natural e mecânicos que aumentam o 

fluxo de ar, reduzindo o contato do usuário com agentes microbianos; seleção de materiais 

construtivos e mobiliários que tenham baixo nível de toxicidade; maior utilização de 

iluminação natural que reduz demandas energéticas e aumentam a qualidade de iluminação 

interior; inclusão de iluminação eficiente que reduz o ofuscamento e aumenta o conforto 

visual; maior contato com o ambiente externo e natural, por meio de aberturas e inclusão de 

paisagismo no ambiente interno, tanto por razões psicológicas, quanto para uma melhor 

qualidade do ar; maior cuidado com a construção, manutenção e operação dos edifícios para 

reduzir a proliferação de micróbios, especialmente nos sistemas de ar condicionado e nos 

materiais construtivos. Segundo Miller et al (2008), diversos estudos correlacionaram 

positivamente uma melhor qualidade ambiental interna de um edifício com aumento de 

produtividade dos funcionários (ALTOMONTE; SCHIAVON, 2013; ORSATO ET AL, 

2006) e, consequentemente, com a redução de turnover e de taxas de absenteísmo (FUERST; 

MCALLISTER, 2011). Singh et al. (2010) demonstrou que, quando comparados aos índices 

de edifícios convencionais, usuários de edifícios verdes apresentaram taxas de absenteísmo 

menores e maior produtividade. 

 

5) Maior índice de ocupação: o índice de ocupação de um empreendimento reflete sua 

habilidade em responder às necessidades do mercado. Para um determinado aluguel, esse 

índice será determinado conforme os atributos da propriedade. Se o mercado não estiver 

saturado com edifícios verdes, o espaço disponível pode ser alugado ou vendido em um 

mercado segmentado e com excesso de demanda (WILEY; BENEFIEL; JOHNSON, 2010). 

Wiley, Benefiel e Johnson (2010) indicaram que prédios com LEED apresentaram uma 
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ocupação 16,2% a 17,9% maior, e que os com Energy Star exibiram um índice entre 10-11% 

maior. 

 

6) Ganhos reputacionais: edifícios verdes podem ser encarados como uma maneira de 

demonstrar responsabilidade social empresarial, enviando ao público um sinal claro de 

consciência ambiental (EICCHOLTZ; KOK; QUIGLEY, 2010) e contribuindo para a 

construção da reputação corporativa da organização. Afinal, a sustentabilidade tornou-se 

importante para o público em geral, fazendo com que empresas fossem obrigadas a encará-la 

como um elemento diferenciador (NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). Como 

consequência do aumento reputacional, podem advir consequências favoráveis como prêmios 

financeiros, e atração e retenção dos melhores funcionários.  

 

7) Acesso a locatários:  segundo Nelson, Rakau e Dörrenberg (2010), a demanda de locatários 

por espaços de trabalho mais “verdes” é um dos principais fatores que influenciam o mercado 

imobiliário em uma direção mais sustentável. Ambec e Lanoie (2008) indicam que estratégias 

socioambientais podem aumentar os ganhos financeiros de uma empresa por meio de acesso a 

determinados mercados que não seriam alcançados sem esse tipo de preocupação. 

 

8) Acesso a novas tecnologias, 9) Mitigação de riscos relacionados à volatilidade de preços de 

energia e 10) Antecipação a leis mais rígidas: além de motivações financeiras, incorporadores 

e proprietários podem optar por empreendimentos sustentáveis buscando estratégias que 

evitem riscos. Dessa maneira, optar por construir edificações sustentáveis pode ser tanto uma 

maneira de diminuir gastos com consumo energético em caso de variações no custo da 

energia, quanto uma forma de preceder possíveis regulamentações mais exigentes. Além 

disso, investir nesse tipo de edifício pode propiciar a utilização de tecnologias mais eficientes 

(NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). 

 

No próximo capítulo será apresentado o método utilizado para conduzir a presente pesquisa, 

indicando as técnicas e ferramentas empregadas na condução do trabalho de campo. 
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3.  METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho buscou responder à seguinte pergunta: quais são os valores gerados por 

uma certificação ambiental para edifícios de escritórios no Brasil? Para isso, utilizou-se um 

estudo de caso único. Segundo Yin (2003), um estudo de caso busca investigar um fenômeno 

dentro de seu contexto e é adequado principalmente quando os limites entre fenômeno e 

contexto não estão bem definidos. O estudo de caso se distingue por permitir uma melhor 

compreensão de questões complexas e por tornar conhecimentos previamente adquiridos em 

pesquisas anteriores mais robustos (DOOLEY, 2002). 

 

No entanto, para que uma pesquisa se caracterize como estudo de caso, ela deve apresentar as 

seguintes características (ELLINGER et. al, 2005): limitação analítica, contextualização, 

multiplicidade de variáveis, multiplicidade de métodos, multiplicidade de disciplinas e 

multiplicidade de objetos. O quadro abaixo relaciona esses aspectos com o presente trabalho. 

   

Características Estudo 
Limitação analítica: um estudo de caso é uma 
pesquisa que envolve um ou mais indivíduos, 
uma ou mais organizações, decisões, programas, 
processos de implantação, mudanças 
organizacionais, entre outros. O fenômeno de 
interesse é delimitado por meio da escolha do 
problema e das perguntas de pesquisa.  

As unidades de análise dessa pesquisa são três 
diferentes grupos de stakeholders que atuam no 
mercado de certificações ambientais para 
edificações: empresas usuárias, incorporadoras e 
gestores de fundos de investimentos imobiliários. 

Contextualização: os casos sempre estão 
inseridos em contextos mais amplos. Ou seja: são 
microcosmos de uma entidade maior. O contexto 
do caso pode ser uma organização, sua indústria 
ou até mesmo um determinado conjunto de 
organizações. 

Nesse trabalho, o contexto imediato é o universo 
de certificações ambientais para edifícios no 
Brasil. 

Multiplicidade de variáveis: os estudos de caso 
geralmente examinam a interação de diversas 
variáveis para fornecer o melhor entendimento 
possível de um evento ou situação. 

Além das unidades de análise identificadas na 
primeira linha, também se coletaram dados de 
uma consultoria especializada em certificações 
ambientais para edifícios.  

Multiplicidade de métodos: os estudos de caso 
podem ilustrar um fenômeno, explorá-lo como 
preparação para outros estudos ou apresentar 
exemplos contrastantes ou comparativos de tal 
fenômeno. Diversos métodos de coleta de dados 
são utilizados, como: entrevistas, análise 
documental, observação participante, observação 
etnográfica, surveys etc. 

O estudo utilizou pesquisa documental e 
entrevistas semiestruturadas, apresentando dados 
qualitativos e quantitativos. 
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Características Estudo 
Multiplicidade de disciplinas: os estudos de 
caso frequentemente necessitam de perspectivas 
teóricas diferentes para melhor entender o 
fenômeno de interesse. Esses estudos podem ser 
descritivos, históricos, biográficos, explorações 
temáticas de um fenômeno, exploratórios ou 
explanatórios, construção ou confirmação de 
teorias e assim por diante. 

Essa pesquisa tem elementos exploratórios e 
descritivos, e busca confirmar dois grupos 
teóricos previamente escolhidos. 

Multiplicidade de objetos: o estudo pode ser de 
caso único ou de casos múltiplos, sendo possível, 
nessa última situação, fazer comparações entre os 
casos. Geralmente a análise se inicia com uma 
comparação dentro do caso, mas segue como 
comparações entre casos. 

O trabalho caracteriza-se como um estudo de 
caso único. 

Quadro 3: características de um estudo de caso 
Fonte: desenvolvimento próprio a partir de Ellinger (2005) e Ramos (2013). 
 

Assim sendo, o estudo foi norteado por uma pesquisa documental baseada em dados 

secundários, seguida de entrevistas semiestruturadas. Seu caráter é exploratório, pois se 

propôs a esclarecer a compreensão de determinada questão (Saunders; Lewis & Thornhill, 

2011), buscando aprimorar ideias (Gil, 2002). A pesquisa foi dividida em duas etapas distintas 

(Figura 1): a primeira parte envolveu o levantamento e descrição do universo das certificações 

ambientais para edifícios no Brasil, permitindo a identificação do selo a ser utilizado como 

objeto de estudo na etapa seguinte. A segunda parte se constituiu do estudo mais detalhado do 

selo escolhido, bem como da definição da amostra dos entrevistados e das entrevistas 

propriamente ditas. As próximas seções detalharão cada uma dessas etapas. 
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Fonte: desenvolvimento próprio. 
 

 

3.1. Etapa 1: universo de certificações ambientais para edifícios no Brasil 

 

 

O objetivo da primeira fase da pesquisa foi traçar o universo das certificações ambientais para 

edifícios no mercado brasileiro, definindo a contextualização do trabalho. Isso foi importante, 

porque era necessária maior familiaridade com esses selos para que se pudesse optar por um 

deles como objeto do estudo na segunda etapa do trabalho. Por isso, foi feita uma pesquisa 

documental, que utiliza materiais de naturezas diversas que não receberam tratamento 

analítico, ou que podem ser reexaminados e reelaborados, procurando-se interpretações novas 

ou complementares, conforme seus objetivos (GIL, 2002; GODOY, 1995). Este trabalho foi 

feito durante o segundo semestre de 2016 e utilizou o website de busca Google, onde foram 

inseridos os termos “certificação ambiental para edifícios”, “certificação ambiental construção 

Etapa 1-fase A: Pesquisa 
documental: universo das 
certificações ambientais para 
edifícios no Brasil 
 

Etapa 1-fase B: Pesquisa 
documental: análise dos 
dados das certificações 
identificadas na fase A 
 

Etapa 1-fase C: Pesquisa 
documental: escolha da 
certificação e Estado 
utilizados na Etapa 2 
 

Etapa 2A-fase 1: Pesquisa 
documental: análise de dados 
da certificação escolhida, 
chegando à lista de edifícios 
que cumprem os critérios 
determinados 
 

Etapa 2A-fase 1: Pesquisa 
documental: lista de 
incorporadoras e empresas 
usuárias dos edifícios 
levantados 
 

Etapa 2A-fase 1: contato 
por telefone e/ou e-mail 
com representantes de 
todas as empresas 
identificadas 
 

Etapa 2A-fase 2: Pesquisa documental: lista 
das 10 instituições com maior patrimônio 
líquido em fundos de investimento do mercado 
imobiliário 
 
 

Etapa 2A-fase 2: contato por telefone e/ou 
e-mail com representantes de todas as 
empresas identificadas  
 

Etapa 2A-fase 3: Pesquisa documental: 
levantamento das consultorias envolvidas nos 
processos de certificação dos edifícios listados 
na fase 1 
 
 

Etapa 2A-fase 3: contato por telefone e/ou 
e-mail com representante da consultoria 
participante no maior número de 
certificações 
 

Etapa 2B: entrevistas semiestruturadas com a 
consultoria e com os três grupos de 
stakeholders: empresas usuárias, incorporadores 
e gestores de fundos de investimentos 
imobiliários 
 
 

Etapa 2B: análise dos dados colhidos nas 
entrevistas segundo Ruona (2005): 
preparação, familiarização, codificação e 
geração de conhecimento 
imobiliários 
 
 Figura 1: desenho de pesquisa 

Estudo de caso único 
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civil”, “selo ambiental edifícios” e “selo ambiental construção civil”. Como resultado dessa 

pesquisa, descobriram-se as certificações para edifícios presentes no Brasil (a lista de websites 

obtidos encontra-se no Anexo A). 

 

Em seguida, por meio de nova pesquisa nos websites de cada certificação identificada 

anteriormente (Anexo B), elaborou-se uma descrição sintética de cada uma, apresentando 

características como país de origem, critérios de avaliação, tipo de empreendimento a que se 

destina, entre outras. Nessa segunda etapa da coleta de dados, se objetivou identificar o 

número de edificações certificadas por cada selo, sua distribuição por ano, por estado, por 

macrorregião brasileira e por uso. Esses dados foram trabalhados no programa Excel e 

consolidados em quadros comparativos. 

 

A análise desses dados possibilitou a escolha da certificação utilizada na segunda etapa da 

pesquisa. O critério para essa seleção foi o número de edifícios comerciais de escritórios 

prontos (i. e.: não em fase de projeto) certificados pelo selo. O selo com o maior número de 

empreendimentos com tais características foi escolhido por conter uma amostra maior e, 

portanto, representativa do universo das certificações ambientais para edifícios comerciais. Da 

mesma maneira, o estado brasileiro com o maior número desse tipo de empreendimento foi 

escolhido como localização a ser estudada. Assim, foi possível passar à segunda etapa desse 

trabalho, que será descrita a seguir. 

 

 

Fonte: desenvolvimento próprio 

 

 

Etapa 1 – fase A: Pesquisa documental 
*sites pesquisados no Anexo A 
 
 

Universo das certificações para edifícios no 
Brasil 

Análise de dados: edifícios certificados; edifícios 
certificados por ano; edifícios certificados por estado; 
edifícios certificados por macrorregião; edifícios 
certificados por uso. 
 
 
 

Etapa 1 – fase B: Pesquisa documental 
*sites pesquisados no Anexo B 
 
 

Etapa 1 – fase C 
 

Escolha da certificação e estado utilizados na Etapa 2 

Figura 2: desenho de pesquisa (etapa 1)	
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3.2. Etapa 2: certificação escolhida, definição de entrevistados e entrevistas 

 

 

A Etapa 2 do trabalho subdividiu-se em duas partes: a primeira aprofundou o estudo da 

certificação que serviu como objeto dessa pesquisa e possibilitou determinar a escolha dos 

entrevistados; a segunda parte constituiu-se das entrevistas propriamente ditas, sua 

preparação, execução e interpretação dos dados. 

 

 

3.2.1. Etapa 2-A: selo utilizado como objeto de estudo e escolha de entrevistados 

 

 

Após a escolha da certificação e do estado brasileiro onde os respectivos empreendimentos 

certificados se localizam, realizou-se mais uma etapa da pesquisa documental, buscando-se no 

site desse selo, dados relativos à distribuição desses edifícios, agora por cidade. Com isso, foi 

possível afunilar mais uma vez a amostra, escolhendo-se a cidade com o maior número de 

edificações que cumprissem os critérios especificados na seção 1.1. Por fim, foram 

selecionados os edifícios com os melhores resultados dentro dos critérios de avaliação da 

mostra escolhida. Ao escolher aqueles que foram mais bem avaliados, esperou-se chegar a 

uma amostra de empresas que fossem mais engajadas com o processo da certificação. 

 

Gerou-se, então, a lista final de edifícios, cujas características consideradas foram: edificações 

comerciais de escritórios, prontas, certificadas pelo selo adotado, localizadas na cidade com o 

maior número desse tipo de empreendimento e com os melhores resultados dentro dos 

critérios de avaliação do selo eleito. Essa lista foi exportada para o programa Excel e a partir 

dos nomes dos empreendimentos foram pesquisadas online as incorporadoras e empresas 

usuárias de cada uma dessas edificações. Com essa listagem pronta, contataram-se por 

telefone e/ ou e-mail representantes de todas as incorporadoras e empresas usuárias (Figura 

3). 

 

Com relação aos gestores dos fundos de investimentos imobiliários, optou-se por entrar em 

contato com representantes das instituições financeiras com o maior patrimônio líquido 

voltado à classe dos investimentos imobiliários. A pesquisa dessas organizações foi feita no 

site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 
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(ANBIMA) e utilizou-se documento do mês de setembro de 2016, disponível no site < 

http://www.anbima.com.br>. Das 64 instituições listadas no documento, foram escolhidas as 

10 primeiras, responsáveis por 80% do capital desse tipo de investimento. Em seguida, foram 

contatados por telefone e/ ou e-mail representantes dessas dez entidades (Figura 4). 

 

 

Fonte: desenvolvimento próprio 

 

Fonte: desenvolvimento próprio  
 

Além de incorporadoras, empresas usuárias e gestoras de fundos de investimentos 

imobiliários, optou-se por entrevistar, também, um representante de uma consultoria 

especializada no processo de certificação ambiental para edifícios. Esse tipo de instituição 

presta serviços auxiliando quaisquer organizações que desejem certificar uma edificação, 

tendo, portanto, contato com todos atores envolvidos nesse mercado. Com isso, procurou-se 

aumentar o grau de confiabilidade dos dados obtidos com as outras entrevistas, pois utilizar 

múltiplas fontes de dados é uma das maneiras de confirmar descobertas por meio da 

triangulação (MERRIAM, 1998). A consultoria a ser contatada foi escolhida com base em sua 

maior participação nos processos de certificação da lista final de edifícios obtida nos passos 

anteriores (Figura 5). 

 

Os grupos de entrevistados foram escolhidos por atuarem no mercado de edificações de 

escritórios, desempenhando diferentes funções e, consequentemente, relacionando-se de 

formas diferentes com as certificações ambientais. 

Etapa 2A – fase 1: Pesquisa documental 
*site do selo escolhido 
 
 

Análise de dados: cidade com mais edifícios; edifícios 
com melhores avaliações. 
 

Pesquisa documental *sites pesquisados 
no Anexo C 
 
 

Lista de empreendimentos que cumprem os critérios 
determinados. 
 

Lista de incorporadoras e empresas 
usuárias dos empreendimentos 
escolhidos. 
 
 

Contato por telefone e/ ou e-mail para representantes de 
todas as empresas. 
 
 

Etapa 2A – fase 2: 
Pesquisa documental no 
site da ANBIMA 
 
 
 

Lista das 10 instituições com maior 
patrimônio líquido em fundos de 
investimento do mercado imobiliário  
*sites pesquisados no Anexo D 
 

Contato por telefone e/ ou e-
mail para representantes de 
todas as empresas. 
 

Figura 3: desenho de pesquisa (Etapa 2A - fase 1) 

  Figura 4: desenho de pesquisa (Etapa 2A - fase 2) 
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Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

 

3.2.2. Etapa 2-B: estruturação das perguntas, entrevistas e análise dos dados 

	

 

Uma vez que o presente estudo possui elementos exploratórios, foram utilizadas entrevistas, 

que são instrumentos que permitem explorar respostas e obter um conjunto de dados rico e 

detalhado (SAUDERS et al, 2009). Portanto, a segunda parte da Etapa 2 se iniciou pela 

elaboração de um protocolo de entrevista utilizado com cada representante dos grupos de 

stakeholders (incorporadores, usuários de escritórios certificados, gestores de fundos de 

investimentos imobiliários e consultor). Esse protocolo foi utilizado como referência, já que o 

formato utilizado foi a entrevista semiestruturada (técnica comum em estudos exploratórios, 

como essa pesquisa). Esse tipo de procedimento deve combinar estrutura e flexibilidade; ou 

seja: a estrutura deve permitir que os temas sejam discutidos conforme a conveniência do 

entrevistado, que as respostas sejam bem desenvolvidas e que o entrevistador seja receptivo a 

assuntos levantados espontaneamente pelo entrevistado (LEGARD et al, 2003). 

 

Foi desenvolvido, portanto, um protocolo de entrevista para cada grupo de stakeholder e para 

o consultor, totalizando quatro documentos, que podem ser visualizados abaixo. Neles, é 

possível visualizar a relação entre autores do referencial teórico, questões teóricas relevantes e 

pergunta(s) feita(s) aos entrevistados. As perguntas foram elaboradas com base no 

levantamento prévio de literatura sobre Iniciativas Ambientais Voluntárias e Green Buildings. 

As entrevistas foram conduzidas entre novembro de 2016 e janeiro de 2017 e tiveram duração 

entre 19 e 63 minutos cada uma. Todas foram gravadas com consentimento do entrevistado, 

totalizando 9 horas e 48 minutos de material. As conversas foram realizadas presencialmente, 

com exceção de duas: uma foi feita por telefone, pois o entrevistado residia em outro país e a 

outra foi feita via Skype, pois o entrevistado residia em outra cidade. Depois de cada 

Etapa 2A – fase 3: 
Pesquisa documental 
* Sites pesquisados no 
Anexo E 
 

Levantamento das consultorias 
envolvidas nos processos de 
certificação dos edifícios listados na 
fase 1.  

Contato com a consultoria 
participante no maior número 
de certificações. 
 

Figura 5: desenho de pesquisa (Etapa 2A - fase 3) 
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entrevista, a gravação do áudio foi transferida para o computador e arquivada com o nome de 

cada entrevistado. Assim foi possível avançar para a fase seguinte: a análise dos dados. 

 

Empresas usuárias 
Referência do artigo Pergunta 

Perguntas introdutórias 

Qual é o seu cargo? Pode descrever 
brevemente suas atividades? 
Qual é o contrato da empresa com relação ao 
edifício (próprio, alugado ou outro tipo de 
contrato)? 

Why join a carbon club? A study of the 
banks participating in the Brazilian 
“Business for Climate Platform” (Orsato et 
al., 2015) 
 
O artigo identifica 5 motivações 
empresariais para incorporar questões 
ambientais nas práticas corporativas: 
influenciar o ambiente regulatório, ganhos 
reputacionais, pioneirismo e inovação, 
acesso ao conhecimento e mitigação de 
risco. 
 

1- Quais motivos levaram sua empresa 
escolher esse edifício como sede (ou 
escritório)? 
2- A certificação LEED existente do edifício 
foi um fator determinante para essa escolha? 
Porque? 
3- Porque sua empresa decidiu buscar a 
certificação LEED para interiores? 
4- Quem decidiu certificar com o LEED? 
 
Obs: Identificar quais das motivações 
principais citadas na literatura foram levadas 
em conta para adoção do LEED.   

Operating Expenses and the Rent Premium 
of Energy Star and LEED Certified 
Buildings in the Central and Eastern U.S. 
(Reichardt, 2013) 
 
O artigo relaciona despesas operacionais 
reduzidas em edifícios comerciais com 
LEED com o prêmio obtido no valor do 
aluguel. Conclusão de que não é apenas a 
redução nessas despesas que influenciam 
no prêmio (benefícios intangíveis parecem 
determinar grande parte do prêmio). 
 

5- O edifício certificado reduz custos com 
manutenção? Porque? Como essas despesas 
influenciaram na decisão de escolher um 
prédio com LEED? Você tem uma estimativa 
da economia alcançada com os custos de 
manutenção? 
 
Obs: Identificar o tipo de contrato para 
determinar se as despesas operacionais 
podem ser benefício da empresa ou do dono 
do empreendimento; e verificar se esse fator 
influenciou na decisão de obter o (ou de 
ocupar um empreendimento com) LEED e se 
houve uma percepção de economia de gastos. 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 

6- (Se a empresa arca com os custos de 
manutenção do edifício) A volatilidade dos 
preços de energia foi uma preocupação na 
busca por edifícios? Esse foi um incentivo 
para adotar um prédio com o LEED? Já 
passou por alguma situação em que isso se 
refletisse? 

 

 

 



 49 

 

Empresas usuárias 
Referência do artigo Pergunta 

Supply, Demand and the Value of Green 
Buildings (Chegut; Eichholtz e Kok, 2013) 
 
Documentação de prêmios financeiros nos 
valores de aluguel e venda de edifícios 
comerciais. 
 

7- A certificação influenciou na negociação 
do contrato? Como? A empresa se dispôs a 
pagar mais para ocupar um espaço com 
LEED?  Se sim, tem uma estimativa da 
porcentagem? Porque se dispôs a pagar mais? 
 
Obs: Identificar se incorporadoras buscam 
um prêmio adicional nos valores de aluguel/ 
venda e se as empresas se dispõe a pagar 
mais pelo LEED. 

Effects of Green Buildingson Employee 
Health and Productivity (Singh; Syal; 
Grady e Korkmaz, 2010) 
 
O artigo mostra redução em abstenteísmo 
como resultado de melhorias percebidas em 
saúde e bem-estar. Percepção de 
funcionários no aumento de produtividade 
como efeito do ambiente de trabalho. 

9- O ambiente certificado influencia seus 
funcionários? Como? 
 
Obs: Verificar se foram identificados 
aumento de produtividade, menor 
absenteísmo e retenção de funcionários. 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 
 
A demanda por edifícios verde pode surgir 
por motivações externas à empresa. 

10- Como surgiu a iniciativa de escolher um 
empreendimento com LEED? 
 
Obs: Verificar se a iniciativa surgiu na 
própria empresa, se foi uma exigência externa 
(acionistas, matriz etc.), demandas de clientes 
ou de investidores. 

Quadro 4: Perguntas para empresas usuárias de empreendimentos com LEED 
Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Incorporadoras 
Referência do artigo Pergunta 

Perguntas introdutórias Qual é o seu cargo? Pode descrever 
brevemente suas atividades? 

Why join a carbon club? A study of the 
banks participating in the Brazilian 
“Business for Climate Platform” (Orsato et 
al., 2015) 
 
O artigo identifica 5 motivações 
empresariais para incorporar questões 
ambientais nas práticas corporativas: 
influenciar o ambiente regulatório, ganhos 
reputacionais, pioneirismo e inovação, 
acesso ao conhecimento e mitigação de 
risco. 
 

1- Como sua empresa escolhe os 
empreendimentos de que irá participar? 
2- Você considera a certificação LEED como 
um elemento importante em seus 
empreendimentos? Porque? Com que 
frequência seus empreendimentos buscam 
obter o LEED? Existe um custo inicial maior 
para obter essa certificação? Se sim, tem uma 
estimativa da porcentagem em relação ao 
custo total do empreendimento? 
 
Obs: Identificar quais das motivações 
principais citadas na literatura foram levadas 
em conta para adoção do LEED.   

Operating Expenses and the Rent Premium 
of Energy Star and LEED Certified 
Buildings in the Central and Eastern U.S. 
(Reichardt, 2013) 
 
O artigo relaciona despesas operacionais 
reduzidas em edifícios comerciais com 
LEED com o prêmio obtido no valor do 
aluguel. Conclusão de que não é apenas a 
redução nessas despesas que influenciam 
no prêmio (benefícios intangíveis parecem 
determinar grande parte do prêmio). 
 

3- Quais são os tipos de negociação mais 
comuns (build to suit, locação, venda)? Em 
geral, quem arca com as despesas de 
manutenção do edifício (luz, água, 
manutenção corretiva e preventiva)? 
4- Um edifício certificado reduz custos com 
manutenção? Porque? Esse é um motivo forte 
para buscar essa certificação? Você tem uma 
estimativa da economia alcançada com os 
custos de manutenção? 
 
Obs: Identificar o tipo de contrato para 
determinar se as despesas operacionais 
podem ser benefício da empresa ou do dono 
do empreendimento; e verificar se esse fator 
influenciou na decisão de obter o LEED e se 
houve uma percepção de economia de gastos. 

Supply, Demand and the Value of Green 
Buildings (Chegut; Eichholtz e Kok, 2013) 
 
Documentação de prêmios financeiros nos 
valores de aluguel e venda de edifícios 
comerciais. 
 

5- Existe um custo inicial maior para 
certificar com o LEED? Se sim, tem uma 
estimativa da porcentagem? 
6- A certificação influencia na negociação do 
contrato? Como? A empresa se dispõe a 
pagar mais para ocupar um espaço com 
LEED?  Se sim, tem uma estimativa da 
porcentagem? Porque você acredita que ela 
se dispõe a pagar mais? 
 
Obs: Identificar se incorporadoras buscam 
um prêmio adicional nos valores de aluguel/ 
venda e se as empresas se dispõe a pagar 
mais pelo LEED. 
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Incorporadoras 
Referência do artigo Pergunta 
Green Design and the Market for 
Commercial Office Space (Wiley; 
Benefield e Johnson, 2010) 
 
Evidências sugerem que edifícios verdes 
atingem alugueis maiores e taxas de 
ocupação mais altas. 

7- Você observa que a taxa de ocupação de 
empreendimentos com LEED é diferente das 
dos edifícios convencionais? Porque? 
 
Obs: Verificar se as incorporadoras 
identificam taxas de ocupação como um dos 
benefícios alcançados. 

Corporate social responsibility and 
financial performance: the role of 
intangible resources (Surroca; Tribó e 
Waddock, 2010) 
 
O artigo sugere que o engajamento em 
questões socio-ambientais auxilia as 
empresas a ampliar a marca e a imagem 
corporativa e à retenção (ou contratação) de 
funcionários. 

8- Você acha que existem benefícios além 
dos financeiros em desenvolver e incorporar 
empreendimentos com LEED? Quais? Esses 
benefícios compensam o custo adicional (Se 
a empresa disser que existe esse custo)? 
 
Obs: Identificar se existem questões relativas 
à imagem da empresa. 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 
 
Motivações para investidores/ 
incorporadores adotarem prédios verdes. 
A demanda por edifícios verde pode surgir 
por motivações externas à empresa. 

9- Você acredita que as regulamentações 
aplicadas à construção (ou reforma) de 
edifícios podem se tornar mais rígidas em 
curto/ médio prazo? Nesse sentido, investir 
em uma certificação como o LEED pode 
representar uma vantagem? Tem algum 
exemplo? 
10- A volatilidade dos preços de energia é 
uma preocupação? Esse é um incentivo para 
adotar o LEED? Tem algum exemplo? 
11- Você acredita que investir nessa 
certificação faz com que sua empresa busque 
novas tecnologias? Porque? Tem algum 
exemplo? 
12- Como surgiu a iniciativa de buscar o 
LEED para os seus empreendimentos? 
 
Obs: A empresa usa o LEED como 
ferramenta para reduzir riscos e se proteger 
de um possível ambiente regulatório mais 
rígido? 
Verificar se a iniciativa surgiu na própria 
empresa, se foi uma exigência externa 
(acionistas, matriz etc.), demandas de clientes 
ou de investidores. 

Quadro 5: Perguntas para empresas incorporadoras de empreendimentos com LEED 
Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Gestoras de investimentos 
Referência do artigo Pergunta 

Perguntas introdutórias Qual é o seu cargo? Pode descrever 
brevemente suas atividades? 

Why join a carbon club? A study of the 
banks participating in the Brazilian 
“Business for Climate Platform” (Orsato et 
al., 2015) 
 
O artigo identifica 5 motivações 
empresariais para incorporar questões 
ambientais nas práticas corporativas: 
influenciar o ambiente regulatório, ganhos 
reputacionais, pioneirismo e inovação, 
acesso ao conhecimento e mitigação de 
risco. 
 

1- Como sua empresa escolhe os 
empreendimentos em que irá investir 
(genericamente)? 
2- A certificação LEED é um fator levado em 
consideração ao fazer essa escolha? Porque? 
3- No caso de investimentos que são feitos 
logo no início do empreendimento, você - 
como investidor - exige o LEED? Porque? 
 
Obs: Identificar quais das motivações 
principais citadas na literatura foram levadas 
em conta para adoção do LEED.   

Operating Expenses and the Rent Premium 
of Energy Star and LEED Certified 
Buildings in the Central and Eastern U.S. 
(Reichardt, 2013) 
O artigo relaciona despesas operacionais 
reduzidas em edifícios comerciais com 
LEED com o prêmio obtido no valor do 
aluguel. Conclusão de que não é apenas a 
redução nessas despesas que influenciam 
no prêmio (benefícios intangíveis parecem 
determinar grande parte do prêmio). 
 

4- Quais são os tipos de negociação mais 
comuns (build to suit, locação, venda)? Em 
geral, quem arca com as despesas de 
manutenção do edifício (luz, água, 
manutenção corretiva e preventiva)? 
5- Um edifício certificado reduz custos com 
manutenção? Porque? Esse é um motivo forte 
para investir em um empreendimento 
certificado (ou para exigir a certificação)? 
Você tem uma estimativa da economia 
alcançada com os custos de manutenção? 
 
Obs: Identificar o tipo de contrato para 
determinar se as despesas operacionais 
podem ser benefício da empresa ou do dono 
do empreendimento. 
Verificar se esse fator influenciou na decisão 
de obter o LEED e se houve uma percepção 
de economia de gastos. 

Supply, Demand and the Value of Green 
Buildings (Chegut; Eichholtz e Kok, 2013) 
Documentação de prêmios financeiros nos 
valores de aluguel e venda de edifícios 
comerciais. 
 

6- Existe um custo inicial maior para investir 
em um empreendimento com o LEED? Se 
sim, tem uma estimativa da porcentagem? 
7- A certificação influencia o retorno dos 
acionistas? Como? Se sim, tem uma 
estimativa da porcentagem? 
 
Obs: Identificar se existem benefícios 
financeiros relacionados ao LEED. 
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Gestoras de investimentos 
Referência do artigo Pergunta 

Green Design and the Market for 
Commercial Office Space (Wiley; 
Benefield e Johnson, 2010) 
Evidências sugerem que edifícios verdes 
atingem alugueis maiores e taxas de 
ocupação mais altas. 

8- A taxa de ocupação de empreendimentos 
com LEED é diferente das dos edifícios 
convencionais? Porque? 
 
Obs: Verificar se os investidores identificam 
taxas de ocupação como um dos benefícios 
alcançados. 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 
Motivações para investidores/ 
incorporadores adotarem prédios verdes. 
A demanda por edifícios verde pode surgir 
por motivações externas à empresa. 

10- Você acredita que as regulamentações 
aplicadas à construção (ou reforma) de 
edifícios podem se tornar mais rígidas em 
curto/ médio prazo? Nesse sentido, investir 
em um empreendimento com o LEED pode 
representar uma vantagem? Tem algum 
exemplo? 
11- A volatilidade dos preços de energia é 
uma preocupação? Esse é um incentivo para 
investir em edifícios com o LEED? Tem 
algum exemplo? 
12- Como surgiu a iniciativa de investir em 
empreendimentos com LEED? 
 
Obs: A empresa usa o LEED como 
ferramenta para reduzir riscos e se proteger 
de um possível ambiente regulatório mais 
rígido? 
Verificar se a iniciativa surgiu na própria 
empresa, se foi uma exigência externa 
(acionistas, matriz etc.), demandas de clientes 
ou de investidores. 

Quadro 6: Perguntas para gestoras de fundos de investimentos imobiliários 
Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Consultoria 
Referência do artigo Pergunta 

Perguntas introdutórias 

Qual é o seu cargo? Pode descrever 
brevemente suas atividades? 
Quais são as empresas que mais buscam a 
certificação LEED (empresas usuárias, 
incorporadoras, fundos de investimentos 
etc.)? 
Quem dentro de uma empresa normalmente é 
responsável pela decisão de buscar o LEED? 

Why join a carbon club? A study of the 
banks participating in the Brazilian 
“Business for Climate Platform” (Orsato et 
al., 2015) 
 
O artigo identifica 5 motivações 
empresariais para incorporar questões 
ambientais nas práticas corporativas: 
influenciar o ambiente regulatório, ganhos 
reputacionais, pioneirismo e inovação, 
acesso ao conhecimento e mitigação de 
risco. 

1- Porque uma empresa busca a certificação 
LEED? Essa motivação varia conforme o 
cliente? Ou seja, se é um usuário, 
incorporador ou gestor de fundo? 
2- Existem empresas que escolhem ocupar 
um determinado edifício porque este tem a 
certificação LEED? Porque? Nessa mesma 
linha: existem investidores que escolhem os 
edifícios de seus portfólios porque esses têm 
o LEED? Porque?  

Operating Expenses and the Rent Premium 
of Energy Star and LEED Certified 
Buildings in the Central and Eastern U.S. 
(Reichardt, 2013) 
 
O artigo relaciona despesas operacionais 
reduzidas em edifícios comerciais com 
LEED com o prêmio obtido no valor do 
aluguel. Conclusão de que não é apenas a 
redução nessas despesas que influenciam 
no prêmio (benefícios intangíveis parecem 
determinar grande parte do prêmio). 

3- Um edifício certificado reduz seus custos 
com manutenção? Porque? Como essas 
despesas influenciam na decisão de escolher, 
incorporar ou investir em um prédio com 
LEED? Você tem uma estimativa da 
economia alcançada com os custos de 
manutenção? 
 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 

4- A volatilidade dos preços de energia e/ ou 
água costuma ser uma preocupação para a 
empresa que busca o LEED? Essa 
certificação serve como seguro contra esse 
tipo de oscilação? Tem algum exemplo (que 
deu certo)? 
5- Investir em uma certificação como o 
LEED pode representar uma vantagem contra 
possíveis regulamentações mais rígidas? Se 
sim, tem algum exemplo? 
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Consultoria 
Referência do artigo Pergunta 

Supply, Demand and the Value of Green 
Buildings (Chegut; Eichholtz e Kok, 2013) 
 
Documentação de prêmios financeiros nos 
valores de aluguel e venda de edifícios 
comerciais. 
 

6- A certificação LEED influencia na 
negociação de contratos entre proprietários e 
locatários? Como? A empresa se dispõe a 
pagar mais para ocupar um espaço com 
LEED?  Se sim, tem uma estimativa da 
porcentagem? Porque se dispõe a pagar mais? 
No caso de investidores, o LEED influencia o 
retorno dos acionistas? Como? Se sim, tem 
alguma estimativa da porcentagem? 

Green Design and the Market for 
Commercial Office Space (Wiley; 
Benefield e Johnson, 2010) 
Evidências sugerem que edifícios verdes 
atingem alugueis maiores e taxas de 
ocupação mais altas. 

7- A taxa de ocupação de edifícios com 
LEED é diferente da dos edifícios 
convencionais? Quanto? 

Green Buildings – A niche becomes 
mainstream (Nelson; Rakau, 2010) 
 
A demanda por edifícios verde pode surgir 
por motivações externas à empresa. 
 

10- Os clientes que buscam o LEED tem 
acesso a novos conhecimentos durante o 
processo de certificação? Que tipo de 
conhecimento? Pode me dar algum exemplo? 
E com relação a buscar novas tecnologias? O 
LEED faz com que as empresas busquem 
isso? 
11- Acredita que adotar o LEED está 
relacionado a uma posição de pioneirismo e 
inovação da empresa (que incorpora, investe 
ou ocupa)? Porque? 

Quadro 7: Perguntas para consultoria 
Fonte: desenvolvido pela autora. 

 

A análise dos dados colhidos nas entrevistas foi feita com base no método descrito por Ruona 

(2005), que se estrutura em quatro estágios: preparação dos dados, familiarização, codificação 

e geração de significado. Cada uma dessas fases será descrita a seguir.  

 

 

3.2.2.1.  Preparação dos dados 
 

 

O principal objetivo da preparação dos dados é convertê-los em um formato com que seja 

mais fácil trabalhar. Portanto, iniciou-se essa fase com a transcrição das entrevistas 

utilizando-se o software Microsoft® Word for Mac 2011. Em seguida, para cada entrevista, 

foram reproduzidas as seguintes etapas descritas por Ruona (2005, p.252-254): 
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1. Formatação das transcrições mantendo as falas do entrevistado em texto simples e 

as do entrevistador, em texto itálico. 

2. Designação de um código numérico para o entrevistado. Essa relação entre o 

código e o nome foi arquivada em uma listagem separada. 

3. Arquivamento da transcrição original, que, por sua vez, não foi mais alterada. 

4. Criação de um novo arquivo, onde foram feitas pequenas edições com a intenção 

de assegurar uma maior “limpeza” dos dados. Nomes e outros materiais identificáveis 

também foram removidos para garantir a confidencialidade do entrevistado e 

empresas. 

5. Conversão do arquivo de texto para tabela, de forma que a transcrição fosse inserida 

em uma coluna, que recebeu o nome "Dado". Em seguida, adicionaram-se mais seis 

colunas, tornando o formato da tabela, conforme o exemplificado pelo Quadro 3 

abaixo: 

 

Código ID Q# Trecho Dado Anotações 
      

Quadro 8: exemplo de formato da tabela utilizada para análise dos dados 
Fonte: RUONA, 2005. 

 

A coluna "Código" foi utilizada na etapa de codificação; "ID" refere-se ao código atribuído 

aos entrevistados; "Q#" relaciona-se ao número da questão que gerou a resposta do 

entrevistado na mesma linha; "Trecho" pode ser uma linha, uma sentença, uma passagem ou 

um parágrafo e  nessa coluna, o pesquisador numera o texto em sequência, facilitando a 

localização da informação dentro da entrevista; “Dados” contém o texto transcrito, dividido 

em segmentos significativos; e, por fim, a coluna "Anotações” permite que o pesquisador 

anote qualquer tipo de observação que julgue necessária. 

 

 

3.2.2.2. Familiarização 
 

 

Apesar da familiarização iniciar-se na preparação dos dados, o próximo estágio exige que o 

pesquisador aprofunde seu entendimento sobre os dados coletados. Assim, as entrevistas 

foram ouvidas novamente, as transcrições relidas e, quando necessário, observações foram 

escritas. A concretização dessa fase foi feita seguindo os passos descritos por Ruona (2005): 
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1. Início da análise das respostas e preenchimento das colunas (com exceção da 

“Código” que foi preenchida no estágio 3) da seguinte maneira: 

• Código do entrevistado na coluna “ID” indicando o interlocutor no momento. 

Quando o texto se referia ao entrevistador, o código constituiu-se de suas 

iniciais seguidas do código do entrevistado, possibilitando relacionar tal trecho 

com a entrevista em que ele foi realizado, mesmo após junção dos dados, em 

etapa posterior. 

• Número da questão que gerou a resposta do entrevistado na coluna “Q#”. 

• Análise dos dados da coluna “Dado”, com o objetivo de começar a vislumbrar 

significados e padrões no conteúdo e gerar uma análise inicial. O propósito 

desse passo é identificar frases, sentenças, parágrafos ou passagens 

significativas. Para cada segmento de dado, inseriu-se uma nova linha na tabela 

• Número do conteúdo analisado na coluna “Trecho”. 

• Escrita de observações e insights sobre o conteúdo da linha. 

2. Preenchimento das colunas “ID” e “Q#” (se for o caso) para cada nova linha. 

3. Repetição dos passos 1 e 2 para todo o texto. 

4. Limpeza do documento, conforme necessário e posterior arquivamento. 

 

Repetição de todo o processo com mais uma entrevista, avançando, em seguida, para o estágio 

3. Depois de completar o estágio 3, realizar os passos 1 até 4 deste estágio em todas as 

entrevistas que precisam ser analisadas, gerando uma tabela por entrevista. 

 

 

3.2.2.3. Codificação 
 

 

Na codificação procede-se com a segmentação dos dados em categorias ou temas, que 

posteriormente receberão um código numérico. Tais categorias podem ser derivadas tanto dos 

dados obtidos, quanto da literatura utilizada (SAUDERS et al., 2009). Neste trabalho criou-se 

uma lista prévia de temas a partir da literatura, mantendo-se, porém, a possibilidade de novas 

categorias emergirem com a análise dos dados. Os passos utilizados para execução dessa 

etapa foram os seguintes (RUONA, 2005): 
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1. Compilação da lista de temas pré-existentes: no presente trabalho, esses temas 

foram derivados das teorias dos Clubes Verdes, Iniciativas Ambientais Voluntárias e 

Green Buildings. 

2. Criação de um sistema de codificação designando um código numérico de quatro 

dígitos para cada categoria. Esse sistema permite gerar categorias e subcategorias, 

deixando espaço para categorias múltiplas. 

3. Utilização do sistema de codificação inicial para codificar todas as linhas das duas 

primeiras entrevistas, preenchendo o respectivo código numérico para cada segmento 

de dado na coluna “Código”. Quando necessário, foi feita uma nova segmentação dos 

dados, que seguiu o mesmo procedimento indicado no passo 1 da etapa 

“Familiarização”. Conforme os novos temas emergiram, o sistema de codificação 

evoluiu, exigindo uma recodificação dos dados. 

4. Codificação das demais entrevistas seguindo os passos 1 até 3. 

 

 

3.2.2.4. Geração de conhecimento 
 

 

Depois da codificação de todas as entrevistas, os dados de cada grupo de stakeholder foram 

unidos em quatro tabelas, com o propósito de conduzir uma análise entre os casos. Os passos 

seguidos para cumprir essa última etapa do processo foram os seguintes: 

 

1. Criação de um novo documento em que foram inseridos todos os dados 

segmentados e codificados nas etapas anteriores, dando origem a uma tabela por grupo 

de stakeholder entrevistado (uma para empresas usuárias, uma para incorporadoras, 

uma para gestoras de fundos de investimentos imobiliários e uma para a consultoria); 

2. Classificação automática dos dados dessa tabela conforme a coluna de interesse: 

“Código”, “ID” e “Q#”. Esse agrupamento permitiu análise cruzada entre as 

entrevistas, comparando-se os temas, as fontes e as questões, além de possibilitar o 

resgate rápido de citações chave na fase seguinte: apresentação e discussão dos 

resultados. 
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3.3. Qualidade dos dados: confiabilidade, validade e generalização 

 

 

Três tipos de questões podem ser levantados em relação à qualidade dos dados obtidos por 

meio de entrevistas semi-estruturadas: confiabilidade, validade e generalização (SAUDERS et 

al., 2009). A falta de uniformização nesse tipo de entrevista pode levantar preocupações a 

respeito da confiabilidade. A confiabilidade geralmente é compreendida como a preocupação 

com a replicabilidade dos resultados da pesquisa e se tais resultados se repetiriam caso outro 

estudo que utilizasse os mesmos métodos fosse conduzido (LEWIS; RITCHIE, 2013). No 

entanto, ao contrário do que ocorre em pesquisas quantitativas (em que se exige que outros 

pesquisadores cheguem aos mesmo resultados obtidos), as pesquisas qualitativas deveriam ser 

julgadas com base no quanto outros pesquisadores concordam que os resultados de um 

trabalho são consistentes e confiáveis, dados seus objetivos, métodos, análises e informações 

coletadas (RUONA, 2005). Para lidar com esse tema, Sauder et al (2009) sugerem que o 

pesquisador utilize e mantenha notas relativas ao desenho da pesquisa, as razões subjacentes à 

escolha da estratégia e métodos, bem como dos dados obtidos. Assim, outros pesquisadores 

poderão entender os processos utilizados e os dados obtidos, possibilitando uma nova análise 

desses dados, quando apropriado.  

 

A segunda questão se refere à validade dos resultados e se relaciona à precisão da pesquisa 

(LEWIS; RITCHIE, 2013). A validade apresenta duas dimensões: validade interna, que 

concerne o quanto os resultados encontrados fazem sentido e são verossímeis, tanto para as 

pessoas estudadas, quanto para os leitores (RUONA, 2005); e validade externa, que diz 

respeito às preocupações acerca da generalização, uma vez que esse tipo de estudo é baseado 

em poucos (e, portanto, não representativos) casos (SAUDERS et al., 2009). No entanto, esse 

conceito deve ser reformulado para que seja possível refletir as intenções de uma pesquisa 

qualitativa, uma vez que esse tipo de pesquisa busca entender e não generalizar (RUONA, 

2005). Yin (20xx) afirma que esse tipo de pesquisa não representa uma amostragem e que seu 

objetivo é expandir e generalizar teorias e não enumerar frequências (2004). 

Ruona (2005) sugere diversas táticas para aumentar a confiabilidade dos dados. Nesse 

trabalho as seguintes estratégias foram utilizadas: triangulação (por meio das entrevistas dos 

três grupos de stakeholders e do consultor, já que as respostas de um grupo poderiam 

corroborar – ou não – as respostas de outro grupo); pesagem das evidências (avaliação crítica 

das conclusões advindas dos resultados); procura de padrões discrepantes e verificação se os 
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resultados apresentados por esses padrões são diferentes dos temas convencionais e exame de 

explicações concorrentes. Além disso, foram utilizados memorandos escritos ao longo do 

processo de entrevistas e análises, com a intenção de reconstruir e entender o processo de 

pesquisa; descrição detalhada da coleta dos dados, derivação das categorias e tomada de 

decisões; avaliação durante o processo das entrevistas, bem como da análise dos dados. Na 

próxima seção serão apresentados os resultados e discussão dessa pesquisa. 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados desse trabalho dividem-se em duas etapas. A primeira apresenta o universo das 

certificações ambientais para edifícios no Brasil. O traçado desse panorama possibilitou 

identificar tanto o selo, quanto o estado de localização dos empreendimentos utilizados na 

segunda etapa da pesquisa. A segunda etapa subdivide-se em duas: a primeira parte aprofunda 

o estudo sobre a certificação que serviu como objeto dessa pesquisa; e a segunda parte retrata 

as características dos entrevistados e apresenta os dados obtidos nas entrevistas realizadas. 

 

 

4.1. Identificação do universo de certificações ambientais para edifícios no Brasil 

 

 

Para determinar o universo das certificações ambientais para edifícios no Brasil, inicialmente, 

foi feita uma investigação em websites (Anexo A), com o objetivo de identificar os selos 

existentes no mercado nacional. Foram identificadas as seguintes certificações: AQUA-HQE, 

BH Sustentável, BREEAM, Casa Azul, DGNB, LEED, PBE EDIFICA, PROCEL EDIFICA e 

QUALIVERDE. Em seguida, por meio de nova pesquisa nos websites de cada uma dessas 

certificações (Anexo B), foi possível descrever resumidamente cada um desses selos, 

conforme apresentado nas seções 4.1.1.1. até 4.1.1.9.. Essa segunda pesquisa também 

permitiu coletar dados para determinar o número de edificações certificadas por selo, sua 

distribuição por ano, por estado, por macrorregião brasileira e por uso. Esses dados serão 

apresentados na seção 4.1.2.. 

 

 

4.1.1. Descrição dos selos ambientais para edificações no Brasil 

 

 

4.1.1.1. AQUA-HQE 
 

 

O Processo AQUA-HQE foi lançado no ano de 2008, sendo o primeiro selo brasileiro para 

certificação de edifícios. Desenvolvido pela Fundação Vanzolini, o sistema foi baseado na 
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certificação francesa Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). A metodologia 

fundamenta-se em dois pilares: o Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) e a Qualidade 

Ambiental do Edifício (QAE). O SGE permite tanto o planejamento, quanto a 

operacionalização e controle das etapas de desenvolvimento do empreendimento. Já a QAE 

relaciona-se ao potencial do conjunto das características da edificação, de seus equipamentos 

e do terreno, de cumprir requisitos relacionados ao controle de impactos sobre o ambiente 

externo e à criação de ambientes internos salutares. A QAE é avaliada em 14 categorias de 

preocupação ambiental e classificada em: base, boas práticas ou melhores práticas. Para que o 

edifício receba a certificação AQUA-HQE, deve alcançar um perfil de desempenho mínimo 

de 3 categorias no nível “melhores práticas”, 4 no nível “boas práticas” e 7 no nível “base” 

(INOVATECH, s.d.; VANZOLINI, s.d.). 

 

 

4.1.1.2. BH Sustentável 
 

 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), por meio da Deliberação Normativa no 

66 (DN66) e da Portaria SMMA no 06/2012, instituiu o Programa de Certificação em 

Sustentabilidade Ambiental, voltado aos empreendimentos públicos e privados localizados no 

município de Belo Horizonte. A adesão ao programa é voluntária e as edificações podem 

receber uma das três modalidades de selo (bronze, prata ou ouro), conforme o número de 

dimensões contempladas em sua proposta (água, energia, gases de efeito estufa e/ou resíduos 

sólidos). Para receber o selo bronze, o empreendimento deve contemplar uma das dimensões; 

para receber o selo prata, deve atingir duas; e para receber o selo ouro, deve atender a três. 

Existe, ainda, a possibilidade de receber um Certificado de Boas Práticas Ambientais para 

aqueles que implementarem medidas de sustentabilidade, mas não alcançarem os índices 

mínimos estabelecidos para a certificação, em cada área temática (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, s.d.). 
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4.1.1.3. BREEAM 
 

 

O BREEAM é um Sistema de Certificação Britânico atualmente presente em 77 países e foi o 

primeiro selo ambiental para edificações do mundo. A sigla significa Método de Avaliação do 

Building Research Establishment (BRE), que é a instituição responsável pela criação do 

sistema. O processo de avaliação do BREEAM é baseado em pontuação e analisa a aquisição, 

projeto, construção e operação de um empreendimento, comparando esses aspectos com 

metas pré-estabelecidas, baseadas em performances de referência. As categorias que uma 

edificação pode obter são: Pass (30 pontos), Good (45 pontos), Very Good (55 pontos), 

Excellent (70 pontos) e Outstanding (85 pontos) (BREEAM, s.d.; INOVATECH, s.d.).  

 

 

4.1.1.4. Casa Azul 
 

 

O Selo Casa Azul é um sistema de certificação nacional e foi desenvolvido pela Caixa 

Econômica Federal no ano de 2010. A adesão ao programa é voluntária e é destinada aos 

projetos habitacionais financiados pela Caixa. O processo de avaliação é feito segundo 53 

critérios de avaliação, que se dividem em 6 categorias: qualidade urbana, projeto e conforto, 

eficiência energética, conservação de recursos materiais, gestão da água e práticas sociais. 

Para receber o selo, o empreendimento deverá cumprir 19 critérios obrigatórios e, conforme o 

número de critérios opcionais atendidos, receberá a classificação bronze (19 critérios 

obrigatórios), prata (critérios obrigatórios e mais 6 critérios de livre escolha) ou ouro (critérios 

obrigatórios e mais 12 critérios de livre escolha) (CAIXA, s.d.; INOVATECH, s.d.). 

 

 

4.1.1.5. DGNB 
 

 

O sistema DGNB foi desenvolvido pelo Conselho de Construção Sustentável da Alemanha 

em 2009 e foi introduzido no Brasil em 2013. O método se baseia em uma avaliação sistêmica 

do desempenho do projeto e da obra, cuja pontuação divide-se em três categorias: Bronze, 

Prata e Ouro. O diagnóstico é realizado por meio do desempenho obtido em cada grupo 

matriz (Nominal Performance Index (NPI)) – e por meio do desempenho obtido pelo conjunto 
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total da matriz (Total Performance Index (TPI)) (INOVATECH, s.d.). Atualmente, a 

certificação está presente na Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Bulgária, Chile, China, 

Dinamarca, Eslovênia, Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Polônia, República Checa, Rússia, 

Suíça, Tailândia, Turquia e Ucrânia (DGNB SYSTEM, s.d.). 

 

 

4.1.1.6. LEED 
 

 

A certificação estadunidense LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) foi 

lançada em 1998 pelo United States Green Building Council (USGBC) e introduzida no 

Brasil em 2006. O sistema de avaliação do programa possui 7 dimensões a serem examinadas 

nos empreendimentos: sustainable sites, water efficiency, energy & atmosphere, materials & 

resources, indoor environmental quality, innovation in design, regional priority.  Todas elas 

contém práticas obrigatórias (pré-requisitos) e créditos, que são orientações que, quando 

cumpridas, garantem pontos às edificações. O nível da certificação é conferido de acordo com 

a quantidade de pontos alcançada e pode ser: certificada (40-49 pontos), prata (50-59 pontos), 

ouro (60-79 pontos) e platina (a partir de 80 pontos). Atualmente o LEED é utilizado em 143 

países, sendo a certificação ambiental para edifícios mais utilizada ao redor do mundo (GBC 

Brasil, s.d.; INOVATECH, s.d.). 

 

 

4.1.1.7. PBE Edifica 
 

 

O PBE Edifica faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvido em 

parceria entre o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL Edifica em 2009. A Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE) é um selo de conformidade que evidencia o cumprimento de 

requisitos de desempenho estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. A ENCE do 

PBE Edifica considera 3 sistemas (iluminação, condicionamento de ar e envoltória) e avalia 

as edificações de A até E, conforme a performance em cada um deles, sendo que a 

classificação A demostra o melhor nível de eficiência energética e E o pior. A etiqueta pode 

ser obtida por empreendimentos comerciais, públicos, de serviços e residenciais, sendo estes 
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de 3 tipos: unidades habitacionais autônomas, edificações multifamiliares e áreas de uso 

comum (PBE EDIFICA, s.d.).  

 

 

4.1.1.8. Procel Edifica 
 

 

O Selo Procel Edificações foi estabelecido em 2014 e é um instrumento de adesão voluntária, 

que tem como objetivo identificar os empreendimentos que apresentem as melhores 

classificações de eficiência energética em cada uma das categorias informadas por meio da 

Etiqueta PBE Edifica. Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são avaliados os 

sistemas de envoltória, iluminação e condicionamento de ar. Nos residenciais são avaliados os 

sistemas de envoltória e o sistema de aquecimento da água. O selo pode ser concedido tanto 

na etapa de projeto (válido até a finalização da obra), quanto na etapa da edificação construída 

(PROCEL, s.d.).  

 

 

4.1.1.9. Qualiverde 
 

 

A qualificação Qualiverde foi criada pela prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria 

Municipal de Urbanismo (SMU), no dia 06 de junho de 2012. O selo é descrito como uma 

legislação de incentivo às construções sustentáveis, composta pelo decreto 35.745/2012, que 

qualifica os projetos que adotam práticas relativas à sustentabilidade (gestão de água, 

eficiência energética, desempenho térmico e projeto). A adesão é voluntária e pode ser 

requerida por empreendimentos residenciais, comerciais, mistos ou institucionais, novos ou 

existentes. A qualificação é concedida mediante um sistema de pontuação: a edificação que 

alcança, no mínimo, 70 pontos é classificado como Qualiverde e a que atinge 100 pontos 

recebe o selo Qualiverde Total. Como incentivo para a adoção da certificação, foi criada a Lei 

de Benefícios Fiscais – em tramitação na Câmara dos Vereadores – que busca possibilitar aos 

projetos Qualiverde a concessão de benefícios fiscais relativos a determinados tributos 

municipais (PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, 2013; ROLIM, n.d.). 
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A seguir, apresenta-se o número de edificações certificadas por selo, sua distribuição por ano, 

por estado, por macrorregião brasileira e por uso. Cabe ressaltar que as certificações DGNB e 

QUALIVERDE não foram incluídas nos indicadores mostrados nas próximas seções por não 

possuírem empreendimentos certificados no Brasil (DGNB) ou por não existirem dados 

disponíveis sobre empreendimentos certificados (QUALIVERDE). 

 

 

4.1.2. Indicadores das certificações para edifícios presentes no mercado nacional 

 

 

 
AQUA-

HQE 

BH 

Sustentável 
BREEAM 

Casa 

Azul 
LEED 

PBE 

EDIFICA 

PROCEL 

EDIFICA 

2009 7    12 5  

2010 15    11 107  

2011 20   1 17 18  

2012 76 9  4 41 893  

2013 141 7 2 3 53 979  

2014 73 17   83 108 16 

2015 50 15  2 96 1146 15 

2016 49 1   67 943 11 

Total 431 49 2 10 380 4199 42 

Quadro 9: Total de empreendimentos certificados por selo e por ano 
Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI. Disponível em: <http://vanzolini.org.br/aqua/indicadores>; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Disponível em: <http://cesa.pbh.gov.br>; 
BREEAM. Disponível em: <http://www.breeam.com>; CAIXA. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br>; GBC BRASIL. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br>; 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em: < 
http://www.inmetro.gov.br>; CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA. Disponível em: < http://www.procelinfo.com.br>. Acesso a todos os websites em 20 
de dez. 2016. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

Conforme dados do Quadro 4, os empreendimentos nacionais receberam as primeiras 

certificações ambientais a partir de 2009. A Etiqueta PBE-EDIFICA, que mede o desempenho 

energético dos edifícios, contou com o maior número de edifícios certificados, sendo seguida 

pelos selos AQUA-HQE e LEED. Cabe ressaltar, no entanto, que esses selos permitem a 

certificação em fases diferentes do empreendimento: o selo Casa Azul é concedido apenas 

para a fase projetual; os selos BH Sustentável, BREEAM e LEED permitem a certificação do 
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empreendimento pronto; os demais selos possibilitam a certificação tanto do empreendimento 

concluído, quanto do projeto (Quadro 5). 

 

Uso 
AQUA-

HQE 

BH 

Sustentável 
BREEAM 

Casa 

Azul 
LEED 

PBE 

EDIFICA 

PROCEL 

EDIFICA 

Projeto 391   10  2515 28 

Execução 84 49 2  380 1684 14 

Total 475 49 2 10 380 4199 42 

Quadro 10: Total de empreendimentos certificados por etapa 
Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI. Disponível em: <http://vanzolini.org.br/aqua/indicadores>; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Disponível em: <http://cesa.pbh.gov.br>; 
BREEAM. Disponível em: <http://www.breeam.com>; CAIXA. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br>; GBC BRASIL. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br>; 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em: < 
http://www.inmetro.gov.br>; CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA. Disponível em: < http://www.procelinfo.com.br>. Acesso a todos os websites em 20 
de dez. 2016. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

O total de empreendimentos certificados pelo AQUA-HQE mostrados no Quadro 5 é 

diferente dos exibidos pelo Quadro 4, porque essa certificação permite que um mesmo 

edifício possa ser certificado tanto na etapa de projeto, quanto na fase de execução, fazendo 

com que uma mesma edificação possa ter duas certificações. O Quadro 4.2 também mostra o 

número de empreendimentos construídos que foram certificados em território nacional. 

 

Abaixo, o Quadro 6 mostra que o estado de São Paulo compreende 80,74% dos 

empreendimentos certificados (tanto em fase projetual, quanto edifícios finalizados), seguido 

pelo Rio de Janeiro (4,17%), Minas Gerais (3,31%), Santa Catarina (2,25%) e Ceará (2,19%). 

Com relação à distribuição por macro-região brasileira, o Sudeste contém 88,34% dos 

empreendimentos certificados, sendo sucedido pelas regiões Sul (6,18%), Nordeste (4,44%), 

Centro-Oeste (0,68%) e Norte (0,35%). 
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Estado 
AQUA-

HQE 

BH 

Sustentável 
BREEAM 

Casa 

Azul 
LEED 

PBE 

Edifica 

PROCEL 

Edifica 

AL 2       

AM 2    3 2  

BA 6    13 33 7 

CE 7    6 98 1 

DF 7    7 7 3 

ES 3   1 1 2  

MT      4  

MG 10 49  1 10 93 6 

MS 3    1 2 1 

PA      5 1 

PB 3    2   

PE 1   1 4 1  

PR 7    28 71 4 

PI    1    

RJ 69  2 1 59 76 6 

RN     1 39  

RO     1  1 

RS 7    13 69 2 

RR      3  

SC 1   2 6 103 3 

SE      1  

SP 303   3 225 3590 7 

Total 431 49 2 10 380 4199 42 

Quadro 11: Total de empreendimentos certificados por selo e distribuídos por estado 
Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI. Disponível em: <http://vanzolini.org.br/aqua/indicadores>; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Disponível em: <http://cesa.pbh.gov.br>; 
BREEAM. Disponível em: <http://www.breeam.com>; CAIXA. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br>; GBC BRASIL. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br>; 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em: < 
http://www.inmetro.gov.br>; CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA. Disponível em: < http://www.procelinfo.com.br>. Acesso a todos os websites em 20 
de dez. 2016. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

Com relação ao uso, os empreendimentos certificados foram classificados em “Bairro” 

(certificação voltada ao desenvolvimento de bairros inteiros), “Residencial” ou “Não 

Residencial”. Dos 5113 empreendimentos certificados em território nacional, 4280 (83,71%) 
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são residenciais e 830 (16,23%) são não residenciais. Os 0,06% restantes incluem-se em 

bairros (Quadro 7). 

 

Uso 
AQUA-

HQE 

BH 

Sustentável 
BREEAM 

Casa 

Azul 
LEED 

PBE 

Edifica 

PROCEL 

Edifica 

Bairro     3   

Residencial 251 2 1 10 2 4012 2 

Não 

residencial 
180 47 1  375 187 40 

Total 431 49 2 10 380 4199 42 

Quadro 12: Total de empreendimentos certificados por uso 
Fonte: FUNDAÇÃO VANZOLINI. Disponível em: <http://vanzolini.org.br/aqua/indicadores>; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Disponível em: <http://cesa.pbh.gov.br>; 
BREEAM. Disponível em: <http://www.breeam.com>; CAIXA. Disponível em: 
<http://www.caixa.gov.br>; GBC BRASIL. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br>; 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Disponível em: < 
http://www.inmetro.gov.br>; CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA. Disponível em: < http://www.procelinfo.com.br>. Acesso a todos os websites em 20 
de dez. 2016. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

Após essa análise inicial, conclui-se que a etiqueta PBE Edifica, o selo LEED e o selo 

AQUA-HQE certificaram o maior número de edificações construídas. O LEED certificou o 

maior número de edifícios não residenciais e o estado de São Paulo concentra a grande 

maioria dos empreendimentos certificados (80,74%). Como planejou-se estudar apropriação 

de valor em edifícios comerciais de escritórios (não residenciais), optou-se por escolher a 

certificação LEED como objeto de estudo da segunda etapa de pesquisa e o estado de São 

Paulo como delimitação geográfica desse estudo. Isso porque ambos apresentam uma amostra 

maior, e, portanto, mais representativa do universo de análise. Assim, na próxima seção será 

apresentada a análise dos indicadores do LEED no estado de São Paulo. 

 

 

4.2. Indicadores do selo LEED, escolha de entrevistados e resultados das entrevistas 

 

 

Conforme descrito anteriormente, a segunda etapa da descrição dos resultados expõe os 

indicadores do selo LEED no estado de São Paulo, apresenta a amostra de empresas obtida 

para as entrevistas e, por fim, detalha os resultados das entrevistas realizadas. 
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4.2.1. Indicadores do selo LEED no estado de São Paulo 

 

 

A lista de empreendimentos com LEED no estado de São Paulo foi obtida no site do GBC 

Brasil. Da relação inicial de 225 edifícios, foram excluídos 21 que não puderam ser 

identificados, pois tanto o nome do projeto, quanto a cidade de localização estavam 

assinalados com o termo “confidencial”. Cabe ressaltar que 3 empreendimentos possuíam a 

identificação do projeto, mas não a da localização. Por meio de um levantamento online foi 

possível descobrir a cidade de cada um. Portanto, essas edificações foram mantidas na 

listagem. 

 

A primeira análise dos empreendimentos com LEED apresenta sua distribuição nas cidades 

do estado de São Paulo, conforme mostrado no Quadro 8. Como a cidade de São Paulo abriga 

a maior parte (65,20%) das edificações certificadas com LEED, decidiu-se fazer mais uma 

delimitação geográfica do estudo e trabalhar apenas com os edifícios localizados nessa cidade 

(133). 

 

Com a lista de 133 edifícios localizados na cidade de São Paulo, identificaram-se os sistemas 

pelos quais cada empreendimento foi certificado: LEED for Commercial Interiors (LEED CI 

– para interiores comerciais); LEED Core & Shell (LEED CS – Envoltória e Estrutura 

Principal); LEED Existing Buildings – Operation and Maintenance (LEED EB-OM – para 

Edifícios Existentes – Operação e Manutenção); LEED New Construction & Major 

Renovation (LEED NC – Novas construções e Grandes reformas); LEED for Neighborhood 

Development (LEED ND – para Desenvolvimento de Bairros) e LEED Retail (LEED para 

lojas de varejo). Logo de início foram descartados os edifícios certificados pelos sistemas 

LEED ND e LEED Retail, uma vez que eles não se adequavam aos propósitos desse trabalho 

pois eram voltados para o desenvolvimento de bairros e para lojas de varejo. 
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Cidade Empreendimentos 
LEED Cidade Empreendimentos 

LEED 
Arujá 2 Itu 1 
Barueri 10 Itupeva 1 
Bertioga 1 Jundiaí 5 
Boituva 1 Louveira 3 
Bragança Paulista 1 Osasco 1 
Cabreúva 1 Pardinho 1 
Cajamar 5 Piracicaba 1 
Campinas 8 Pirituba 1 
Carapicuíba 3 Santana de Parnaíba 3 
Cotia 2 Santos 1 

Embu das Artes 1 São Bernardo do 
Campo 2 

Guarujá 1 São Caetano 1 
Guarulhos 1 São Carlos 2 
Hortolândia 1 São Paulo 133 
Indaiatuba 1 Sorocaba 3 

Itapevi 1 Vinhedo 1 

Itatiba 4   
Total de empreendimentos com LEED: 204 

Quadro 13: Total de empreendimentos certificados com o LEED por cidade 
Fonte: GBC BRASIL. Disponível em: <http://www.gbcbrasil.org.br>, acesso em 20 de dez. 
2016. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

Examinando os sistemas restantes, escolheram-se os empreendimentos certificados pelos 

sistemas LEED CI e LEED CS, pois estes destinam-se ao tipo de edifício que é o objeto de 

estudo desse trabalho (empreendimentos comerciais de escritórios). Isso porque, segundo o 

GBC Brasil, o LEED CI certifica escritórios de alto desempenho e o LEED CS destina-se 

especialmente a empreendimentos comerciais corporativos, voltando-se a edifícios que 

comercializarão os espaços internos, posteriormente certificando áreas comuns, sistema de ar 

condicionado e estrutura principal. Assim, as empresas que ocupam os escritórios com LEED 

CI foram utilizadas como amostra para se obter a visão do grupo de stakeholder “empresa 

usuária”. Já as incorporadoras responsáveis pelos edifícios com LEED CS foram utilizadas 

como amostra para se obter a visão do grupo de stakeholder “incorporadores”. 

 

Entretanto, como LEED CS pode certificar outros tipos de edifícios (como centros de 

distribuição e bancos), além dos de escritórios, fez-se uma nova filtragem da lista, mantendo-

se apenas o tipo de edificação desejado. Além disso, para buscar as incorporadoras e empresas 

usuárias mais engajadas com o processo de certificação, escolheram-se apenas os 
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empreendimentos que atingiram os níveis mais altos de pontuação, alcançando os níveis Gold 

ou Platinum (em uma escala de Certified, Silver, Gold e Platinum). 

 

Dessa maneira, foram geradas duas listas finais: uma com 41 edificações comerciais de 

escritórios com LEED CS (Anexo F) e outra com 16 escritórios com LEED CI (Anexo G). O 

Quadro 9 apresenta a distribuição geográfica por distrito de São Paulo de 56 

empreendimentos, pois não foi possível identificar o endereço de um dos escritórios com 

LEED CI. É possível perceber uma concentração maior desses edifícios nos distritos do Itaim 

Bibi (53,57%) e Santo Amaro (19,64%). 12 dos 16 escritórios certificados localizam-se em 

edifícios identificados com LEED CS Gold. 

 

Distrito e subprefeitura Empreendimentos LEED CS Empreendimentos LEED CI 

Bela Vista (Sé) 2 1 

Butantã (Butantã) 1  

Campo Belo (Santo Amaro) 1 1 

Campo Grande (Santo 

Amaro) 

2  

Consolação (Sé) 2  

Itaim Bibi (Pinheiros) 20 10 

Liberdade (Sé) 1  

Morumbi (Butantã) 1  

Pinheiros (Pinheiros) 3  

Santo Amaro (Santo 

Amaro) 

8 3 

Total 41 15 
Quadro 14: Distribuição dos empreendimentos por distrito 
Fonte: Prefeitura de São Paulo. Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. 
Acesso em 27 de mar. 2017. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

O perfil das edificações identificadas nas duas listas citadas anteriormente foi definido 

conforme a classificação da consultoria de pesquisa imobiliária Buildings. Essa divisão 

inicialmente é feita separando os empreendimentos em Corporate e Office, segundo o 

tamanho médio dos conjuntos comerciais (corporate ³ 100m2; office £ 100m2). Em seguida, 

os empreendimentos podem ser categorizados em uma classificação macro (A, B e C, sendo 
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que a classe C corresponde à base da escala) e, por fim, existe uma classificação fina, que 

subdivide mais detalhadamente cada uma das divisões amplas. Essa divisão é feita de acordo 

com critérios objetivos (área útil da laje, área locável total e idade da edificação) e subjetivos 

(padrão das especificações técnicas – elevadores, sistema de catracas, segurança, entre outros 

– imagem corporativa e padrão da ocupação)1. O Anexo H traz uma descrição mais detalhada 

desse sistema de catalogação. 

 

Classificação Empreendimentos LEED CS Empreendimentos LEED CI 

AAA 16 (39,02%) 11 (73,33%) 

AA 13 (31,71%) 3 (20,00%) 

A 9 (21,95%) 1 (6,67%) 

B 3 (7,32%)  

Total 41 15 
Quadro 15: Classificação dos empreendimentos 
Fonte: Buildings. Disponível em: < http://www.buildings.com.br/>. Acesso em 27 de mar. 
2017. 
Nota: Dados trabalhados pela autora. 
 

O Quadro 10 (acima) mostra que, do total de 56 empreendimentos, 48,21% foram 

classificados como AAA; 28,57% como AA; 17,86% como A e 5,36% como B.  

 

Após a análise dos empreendimentos, conduziu-se uma nova pesquisa em websites e foram 

encontradas as 28 incorporadoras responsáveis pelos 41 edifícios com LEED CS e 15 

empresas usuárias dos esritórios com LEED CI (Anexo C – não foi possível identificar uma 

das empresas citadas na lista). Com essa relação pronta, contataram-se por telefone e/ ou e-

mail representantes de todas as incorporadoras e empresas usuárias.  

 

Com relação aos gestores dos fundos de investimentos imobiliários, optou-se por entrar em 

contato com representantes das instituições financeiras com o maior patrimônio líquido 

voltado à classe dos investimentos imobiliários. A pesquisa dessas organizações foi feita no 

site da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA) e utilizou-se documento do mês de setembro de 2016, disponível no site 

<http://www.anbima.com.br>. Das 64 instituições listadas no documento (Anexo D), foram 
                                                
1 O Núcleo de real state da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo disponibiliza uma classificação para 
edifícios de escritórios. Tal sistema não foi utilizado neste trabalho, pois não foi possível identificar a 
classificação de todos os empreendimentos levantados nas etapas prévias da pesquisa. 
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escolhidas as 10 primeiras, responsáveis por 80% do capital desse tipo de investimento. Em 

seguida, foram contatados por telefone e/ ou e-mail representantes dessas dez entidades. 

 

Por fim, uma nova investigação foi feita em websites (Anexo E) para determinar a consultoria 

que participou do maior número de processos de certificação da lista final de edifícios obtida 

nos passos anteriores. A empresa identificada foi responsável por 30 dos 41 empreendimentos 

certificados com LEED CS (73%) e por 7 dos 16 escritórios certificados com LEED CI 

(44%). Portanto, essa organização foi contatada via e-mail. 

 

O contato com todas as empresas foi feito nos meses de novembro e dezembro por telefone e/ 

ou e-mail. A taxa de resposta dos três grupos de stakeholders com quem foi feito contato 

encontra-se no Quadro 11. 

 

Stakeholder 
Empresas 

identificadas 

Empresas 

participantes 

Número de 

entrevistados 

Número de 

entrevistas 

Empresas usuárias 15 5 7 6 

Incorporadoras 28 5 5 5 

Gestoras 10 4 4 4 

Consultoria 1 1 1 1 

Total 55 15 17 16 

Quadro 16: Empresas contatadas, empresas participantes, entrevistados e entrevistas 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Chegaram-se, então, aos resultados que permitiram passar para a segunda parte dessa etapa: as 

entrevistas com os três grupos de stakeholders: empresas usuárias (escolhidas a partir da lista 

de escritório certificados com LEED CI Gold ou Platinum localizados na cidade de São 

Paulo), incorporadoras (escolhidas com base na lista dos edifícios comerciais certificados com 

LEED CS Gold ou Platinum) e gestores de fundos de investimentos imobiliários (escolhidos 

com base no ranking fornecido no site da ANBIMA). Além desses, apresenta-se, também, os 

resultados da entrevista com a consultoria. 
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4.2.2. Apropriação de valor gerado pelo LEED por empresas usuárias 

 

 

Das 16 empresas usuárias de escritórios certificados com o LEED CI nos níveis Platinum ou 

Gold identificadas na seção anterior, 5 aceitaram participar desse trabalho. O Quadro 12 

apresenta as áreas de atuação de cada organização, o número de entrevistas realizadas, a 

quantidade de entrevistados, bem como seus cargos. A empresa EU1 foi a única em que dois 

representantes distintos se ofereceram para ser entrevistados, sendo que, no dia da entrevista 

com o coordenador de facilities (ID1), solicitou-se, também, a presença do analista de 

facilities (ID2). 

 

Código da 
empresa Segmento Número de 

entrevistas 
Número de 

entrevistados 
Código dos 

entrevistados Cargo 

EU1 Financeiro 2 3 

ID1 Coordenador de 
facilities 

ID2 Analista de 
facilities 

ID8 Analista de 
sustentabilidade 

EU2 Consultoria 1 1 ID3 Diretor de 
infraestrutura 

EU3 Saúde 1 1 ID4 Gerente de 
facilities 

EU4 Financeiro 1 1 ID6 Gerente de 
facilities e projeto 

EU5 Construção 1 1 ID17 Gerente de gestão 
e planejamento 

Quadro 17: Códigos e segmento das empresas, códigos e cargos dos entrevistados 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

O Quadro 13 apresenta a posição de cada entrevistado sobre valores apropriados pela empresa 

usuária por meio da certificação LEED. O sinal “+” foi utilizado quando o entrevistado 

reconheceu a apropriação do respectivo valor. O sinal “-” foi utilizado quando o entrevistado 

não identificou a apropriação do valor em questão2. Quando o entrevistado não emitiu 

comentários explícitos sobre o assunto, o espaço foi deixado em branco. Os temas foram 

divididos em três blocos: no Bloco 1 encontram-se aqueles derivados da literatura sobre 

Investimentos Ambientais Voluntários; no Bloco 2 estão os temas derivados da literatura 

sobre Green Buildings. A categoria “Ganhos na reputação” aparece nas duas literaturas e, por 

                                                
2 Os sinais “+” e “-“ do Quadro 17 foram utilizados como elementos gráficos e não como forma de análise 
quantitativa. 
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isso, foi assinalada nos dois blocos. Porém, apenas um código numérico foi destinado a ela. 

Por fim, no Bloco 3 estão os temas que emergiram espontaneamente dos dados durante o 

processo de análise.  

 

 Tema ID1 ID2 ID3 ID4 ID6 ID8 ID17 

1 

Influenciar o ambiente regulatório     +   

Pioneirismo e inovação -  +    + 

Acesso ao conhecimento +  + + + + + 

Ganhos reputacionais + + + - + + + 

2 

Ganhos reputacionais + + + - + + + 

Melhor qualidade ambiental interna   + + +  + 

Despesas operacionais reduzidas + + + + + + + 

Mitigação de riscos associados à 

volatilidade de preços de energia 
+  - - +  + 

Antecipação a leis mais rígidas -  + - + + - 

Acesso a novas tecnologias   + + +   

3 Gestão profissional do edifício   + +  +  

Quadro 18: Posicionamento dos entrevistados sobre apropriação de valor pela empresa 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Os valores apropriados pelas empresas usuárias, em ordem de importância (dos mais 

reconhecidos para os menos) foram os seguintes: “Despesas operacionais reduzidas” (7+); 

“Acesso ao conhecimento” (6+); “Ganhos reputacionais” (6+; 1-); “Melhor qualidade 

ambiental interna” (4+); “Oportunidades relacionadas a novas tecnologias e fontes de energia 

mais acessíveis” (3+); “Gestão profissional do edifício” (3+); “Mitigação de riscos associados 

à volatilidade de preços de energia” (3+; 2-); “Pioneirismo e inovação” (2+; 1-); “Antecipação 

à leis mais rígidas” (2+; 2-) e “Influenciar o ambiente regulatório” (1+). 

 

“Despesas operacionais reduzidas” foi considerado um valor apropriado por todas as 

empresas usuárias. Apesar disso, o entrevistado ID6 não relacionou essas reduções 

diretamente ao LEED, mas sim, às outras estratégias ambientais realizadas pela organização. 

O Quadro 14 apresenta as respostas mais representativas sobre essa categoria. 
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Entrevistado Resposta 

ID1 (+) O ar condicionado aqui já foi concebido pra ter um uso mais racional, então 
nos finais de semana ele já é projetado pra não usar. 

ID2 (+) 

Água nós temos muito por causa do processo da estação de tratamento. Tem 
captação de água de chuva. E tem, recentemente, o poço artesiano, que nós 
conseguimos uma volumetria considerável. De energia, passamos também 
por uma auditoria de energia, onde constaram uma série de ações pra poder 
trabalhar e conseguir diminuir o consumo das ações. (...) Se for listar lá, já 
tem uma série de ações que foram feitas. A regulagem dos medidores, 
instalação de medidores onde não tinha, sistema de purga das águas, torre de 
resfriamento, tem uma série de coisas. 

ID3 (+) 

Recentemente preparamos os dados para os nossos relatórios de 
sustentabilidade, a gente apurou menos 30% de consumo de energia e se, não 
me engano, menos 20% no consumo de água comparado com os prédios 
antigos. Isso ao longo do tempo vai, sem dúvida nenhuma, gerar um 
payback. (…) Mas sim (…) é um dia a dia mais barato, tá? 

ID4 (+) 

Então, assim, a gente começou com 200.000 kW/hora e terminou com, sei lá, 
120. E a gente veio mantendo isso daí. Então comparando com outros 
prédios, comparando com os prédios que a própria consultoria tinha de 
consumo, o nosso prédio era mais eficiente, é o mais eficiente 
energeticamente (…). 

ID6 (+) 

You know, we don’t really tie; we don’t really have percentages that are tied 
to the specific CI build outs. What we do though is we do as part of our 
ISO14001 program, we set energy reduction targets, we set these targets 
every three years and those are tracked in a lot of detail. So we do know, 
based on different investments we make within our operations, we do track 
the energy savings and the environment foot for those. 

ID8 (+) 

A gente vê que os prédios que são certificados, eles têm desempenhos 
ambientais melhores, tanto na questão de eficiência, quanto regulatório (…). 
Lá no prédio a eficiência energética foi de 30% de redução do que era 
previsto pra obra, que aconteceu de operação e manutenção, então o 
consumo menor de 30% de água e de energia.  

ID17 (+) 

Principalmente com a questão das nossas torneiras, que a gente teve uma 
redução absurda (…). Com arejador, sensor, então isso nos trouxe uma 
redução. Isso na época foi calculado, hoje eu não tenho esses dados, mas na 
época foi calculado e a gente chegou a essa conclusão (…). Essas pequenas 
alterações, a gente introduziu também nessas reformas… então as torneiras 
também são com sensores, as luminárias são com automação, então isso a 
gente manteve, porque realmente a gente teve comprovado que isso nos 
trouxe um ganho pro escritório de uma forma geral, no custo direto. 

Quadro 19: Principais respostas sobre o tema "Despesas operacionais reduzidas" 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Seis entrevistados reconheceram o tema “Acesso ao conhecimento” como um dos maiores 

valores apropriados. As respostas mais expressivas sobre essa categoria foram reproduzidas 

nos Quadros 15. 
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Entrevistado Resposta 
ID1 (+) (…) O que garante pra gente a certificação? É que o processo, quando a 

gente fez a contratação (…) dos fornecedores, ele já veio no formato que a 
gente chama, o controle, saber as evidências de que a gente tem que 
controlar a energia, controlar consumo, qual é o uso racional dos recursos 
que a gente tem instalado, então isso já veio no conceito que veio lá no 
momento em que a gente contratou as empresas terceirizadas. Então as 
empresas hoje, elas têm uma orientação, aqui como referência, até com os 
outros prédios que não tem a certificação, usam isso como uma referência. 
Por exemplo: tem uma empresa que faz a conservação de limpeza aqui, ela 
entra já num treinamento aqui pra depois replicar pros demais. 

ID3 (+) Mas sem dúvida nenhuma, você obtém muito conhecimento, muito, muito. 
Talvez uma das coisas mais valiosas dum processo de certificação (…). Eu 
me lembro de um dia, a gente estava discutindo a quantidade de 
equipamentos que nós tínhamos em nosso parque de mudança, com ou sem 
selo de certificação Energy Star ou Procel. A gente tinha um limite de coisas 
a reaproveitar nesse sentido e a gente viu o quanto a gente tinha de coisas 
sem nenhum tipo de certificação e a gente viu que, poxa, não dá pra comprar 
coisas sem, pelo menos exigir isso. Então isso passou a ser procedimentos 
nossos. 

ID4 (+) Então, a consultoria foi fundamental, porque eles certificam muitos prédios, 
então a gente tinha muito presente (…) a equipe que trabalhava…. Ia falar da 
parte energética, vinha uma pessoa especializada em parte energética. Teve a 
auditoria energética, eles vieram, mapearam o prédio inteiro e viram as 
oportunidades (…) E ele foi dando as dicas e a gente foi aprendendo, 
pegando e tanto é que a gente fez um mapa de consumo de 2014 e 2015. (…) 
E uma vantagem bacana é que a gente está começando a aplicar isso pras 
filiais. Sem ter uma consultoria, sem certificar. (...) Cada filial nova que a 
gente vai montando, a gente tenta contar com essa cara, esse conceito de 
mobiliário, de carpete, de forro, levando em conta o que a gente já aprendeu. 

ID6 (+) Most of the projects we build out throughout the Americas, we build to a 
LEED standard and our preference always is to a Gold standard. (…)  That 
being said, we don’t always file and in some buildings, we file to actually get 
certified in, there’re other buildings that, even though we’ve built to it, we 
may not choose to file for the certification.  

ID8 (+) Então a gente vai construir uma agência nova, por exemplo, a gente vai usar 
alguns dos conceitos de LEED. Não quer dizer que a gente vai certificar, 
mas a gente usa pelo menos os conceitos da certificação. 

ID17 (+) Então hoje a gente tem muitas tarefas que a gente executa (...) em função 
dessa experiência que a gente adquiriu. Então a nossa obra hoje, ela é 
chamada de obra limpa. (…) Fora isso, algumas outras ações de reciclagem, 
triagem de resíduos, que a gente faz independente de LEED ou não LEED, 
(...) a gente tenta reaproveitar alguns materiais, reciclar os materiais, a gente 
inclusive (...) tem uma política onde a gente reverte esses valores de venda 
de materiais pros próprios funcionários (...), então a gente tem essa política, 
proteção de grelhas e difusores de ar condicionado com filme durante a obra. 
São algumas ações que a gente vivenciou no LEED  e levou pras nossas 
obras, independente de ser certificado ou não, como uma boa ação. 

Quadro 20: Principais respostas sobre o tema “Acesso ao conhecimento” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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Seis entrevistados também reconheceram o tema “Ganhos na reputação” como um valor 

apropriado. O entrevistado ID4, porém, apontou que tal valor poderia ter ser sido apropriado, 

mas que não foi explorado pela empresa. O Quadro 16 apresenta as respostas mais 

significativas sobre essa categoria. 

 

Entrevistado Resposta 
ID1 (+) Porque essa decisão não é nem o viés econômico, é o viés da imagem do 

banco perante um… estar em um empreendimento que tenha a certificação 
(…). Claro que hoje se falar em ganhos, a gente tem mais ganho de imagem 
(…). 

ID2 (+) Pode não ser um bem tangível, mas nós temos uma propaganda de que é o 
banco mais sustentável, né? Aí o cara vem aqui, um grande investidor (...), 
ele já olha, ele já começa ver alguma coisa diferente. Então talvez pra nós 
assim de imediato, não tenha impacto, mas o cara chega e, puxa, eu sou 
atendido num prédio que colabora com o meio ambiente. Vou continuar com 
esse banco. Então talvez a gente não consiga mensurar agora, mas, não sei, a 
longo prazo, no futuro, ou talvez as pessoas, (…) com os novos protocolos 
que vão surgir daqui pra frente com questões sustentáveis, aí o cara começa a 
assimilar as coisas e voltar pra trás e, olha desde tal época eu já faço parte de 
uma empresa que colabora pro meio ambiente (…). 

ID3 (+) (…) a empresa já vinha de um movimento muito intenso em questões de 
sustentabilidade e cidadania. A empresa é uma das únicas, poucas empresas 
que publica seu relatório, que é chamado relatório GRI. (...) E esse relatório 
sempre nos deu visibilidade. Sempre nos colocou, assim, acho que num 
patamar diferente. E quando chegou a certificação do prédio, eu acho que 
(…) foi uma ratificação de que a gente já pensava diferente, de que a gente 
realmente já tinha sido pioneiro. 

ID4 (-) E aí na época também a companhia falou, poxa, legal até para a imagem da 
empresa, de sustentabilidade, o marketing pode explorar isso… o que não 
aconteceu. Hoje a gente tem três certificações no prédio e o marketing não 
fala nada, ignora. Não sei se eles não acham importante… 

ID6 (+) The one nice thing about the buildings, and the LEED requirements of how 
we build out our space is that it’s something visual to people. People can see 
that we are actually making a difference, where a lot of the other things that 
we do as part of our environmental management program might not be as 
visible, and people might not be as aware of that, so I think from that 
perspective, it’s been a very good differentiator for us. 

ID8 (+) Pra imagem do banco, ou pra reputação ou pra desempenho dentro dos 
índices que ele participa, ela também é importante (…). Se a empresa possui 
certificação ambiental por organização… 

ID17 (+) Isso é divulgado na nossa apresentação institucional, por exemplo, a gente 
tem um capítulo só dedicado a esses trabalhos que a gente já fez e que a 
gente certificou. E o sucesso é replicado nas nossas obras, né? Que isso que 
eu acho que é bacana. 

Quadro 21: Principais respostas sobre o tema “Ganhos reputacionais” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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Quatro entrevistados consideraram que o valor “Melhor qualidade ambiental interna” foi 

apropriado por suas respectivas empresas, conforme respostas retratadas no Quadro 17. 

 

Entrevistado Resposta 

ID3 (+) 

Nos nossos prédios antigos, a gente priorizava as salas dos sócios e diretores 
nas janelas, né? Porque é uma boa vista (…). Mas privilegiava 5 pessoas e 
deixava o ambiente totalmente fechado pra 30 pessoas. Era muito ruim. Hoje 
quando você vê isso, que é exatamente o que as pessoas comentam, o quanto 
é gostoso trabalhar no ambiente. Sem dúvida nenhuma. Esse é um fator que 
mudou muito a percepção das pessoas. Percepção, não só percepção, mas 
bem-estar. E a gente não está falando nem de conforto. A gente está falando 
de bem-estar, é de estar num ambiente que me proporciona boas energias, 
um ambiente agradável, apto a quem precisa pensar e ter ideias estimuladas. 

ID4 (+) 

Porque antigamente era uma sede normal, todo mundo comia na mesa, não 
tinha uma seletividade no lixo, então era normal, era um escritório normal. E 
aí a ideia, não, vamos mudar para uma nova sede, um novo prédio. Vamos 
mudar também o conceito de trabalhar. Então começou pelo open space, aí a 
gente tirou todas as lixeiras das mesas, a gente fez pontos de coleta seletiva, 
o ar condicionado foi muito pensado, a questão da higiene, da qualidade do 
ar… então a gente aumentou até a renovação do ar, que já existia no 
prédio… então foram feitas várias instalações pontuais para melhorar o 
conforto do usuário. 

ID6 (+) 

Absolutely. Look, when you’re measuring the concern about the lighting 
levels, so that it is not a strain in people’s eyes, when you’re filtering the air 
to make sure that you have the right interchanges and the limited particles in 
the air, and you limit all kind of off gassing from other products you put into 
this space, you make the environment substantially better for your 
employees. 

ID17 (+) 

Ah, eu acho que você tem um ambiente em que você tem a garantia, né, essa 
certificação ela te dá a garantia de que o ar que você está respirando, ele é 
adequado, ele é próprio pra um escritório que você está trabalhando, que 
você tem um estudo do todo feito em função disso, então assim, eu acho que 
também traz bastante benefício pro colaborador, eu acho que é bacana. 

Quadro 22: Principais respostas sobre o tema “Melhor qualidade ambiental interna” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Três entrevistados reconheceram “Oportunidades relacionadas a novas tecnologias e fontes de 

energia mais acessíveis” como um dos valores apropriados por suas devidas empresas. O 

Quadro 18 mostra as respostas sobre essa categoria. 
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Entrevistado Resposta 
ID3 (+) A gente tinha um sério problema de desligar a iluminação. (…) A gente 

passou muitas horas discutindo esse ponto pra chegar num sensor de 
iluminação que fosse por micro zonas e não por grandes zonas, que a 
iluminação não dependesse da pessoa, porque isso gera esquecimento. (…) 
todas as salas de reuniões, todos os ambientes, todos os andares de escritório, 
por todo lugar que você anda, você não acende luz, a luz acende quando 
você passa e isso não é uma área grande, são micro zonas. Então hoje eu 
vejo as pessoas comentando, poxa, o quão eficiente ficou o sistema de 
iluminação. 

ID4 (+) Esse prédio, assim, quando a gente montou ele, para algumas coisas do 
LEED a gente acabou incluindo, por exemplo, toda a parte de automação de 
persianas aqui, ela é bem moderna. É um dos poucos prédios de São Paulo 
que tem. 

ID6 (+) I think one of the biggest aspects really is that, you know, the products are 
changing, as the technology is changing so quickly that by doing this type of 
products and really focusing on it… every project that we do, even though 
we try to align them and do a lot of similarities, they change. And why do 
they change? They change because of the drivers to technology. (…) I think 
we do a good job to always look at the latest product that’s available and the 
latest technology that’s available, and we try to implement the best uses of 
that as we build out these projects. 

Quadro 23: Principais respostas sobre o tema “Acesso a novas tecnologias” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Um valor não identificado na literatura consultada, mas que foi espontaneamente citado por 

três entrevistados foi “Gestão profissional do edifício”. As respostas relativas a esse grupo 

foram as seguintes: 

 

Entrevistado Resposta 
ID3 (+) A segunda coisa é que a gente percebe que pela certificação, o prédio possui 

um modelo de operação que deve ser profissional. Quem cuida do prédio não 
são amadores. Então indiretamente você acaba sendo beneficiado por isso. 

ID4 (+) Assim, hoje pra minha operação, sem dúvida, é o controle que eu tenho da 
parte de utilities, da parte de operação, de manutenção, limpeza, a nossa 
limpeza aqui é verde, tem que ser, né? (…) Porque realmente a consultoria já 
traz várias políticas que a gente tem que seguir, vários checklists, vários 
planos, então isso ajudou realmente a gente (…). 

ID8 (+) A ideia de expandir é pra que isso aconteça nos outros prédios, né, não quer 
dizer que não tenha, não aconteça, mas a gente sabe que o controle é muito 
melhor tendo uma certificação e uma verificação por terceira parte, né, que é 
uma auditoria. 

Quadro 24: Principais respostas sobre o tema “Gestão profissional do edifício” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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O valor “Mitigação de riscos associados à volatilidade de preços de energia” foi considerado 

apropriado pela empresa por três entrevistados e não apropriado por dois. 

Entrevistado Resposta 
ID1 (+) Por a gente ter acessos a alternativas de abastecimento de água, com uma 

possível interrupção, a gente conseguia, porque o prédio já foi construído 
isso, então tem poço artesiano, né, mesmo que a gente tinha, que o processo 
de obtenção da outorga é um pouco moroso, a gente já tinha poço artesiano, 
tinha sistema de captação de chuva que, claro, se tem uma estiagem aí não 
tem como, né? Entrada de caminhão pipa…. Então tudo isso já foi ajudando. 

ID3 (-) Eu acredito que a gente não está nesse patamar ainda, falando em mercado 
imobiliário e falando de Brasil. Acredito que ainda não estamos nesse 
patamar ainda não. Não acredito nisso. Acho que futuramente, aí sim, mas 
no momento acho que não. 

ID4 (-) Não, isso na época a gente não pensou. Hoje nós estamos já estudando entrar 
no mercado livre de energia (…), mas na época a gente não pensou. 

ID6 (+) Yeah, well, certainly, look: utilities area always one of our highest expenses, 
so it’s certainly something that comes into play. 

ID17 (+) É, como um todo. E aí a gente tem, existe um acompanhamento no edifício 
com relação ao gasto de água e isso foi muito incentivado, inclusive, mas na 
época a gente não vivia essa crise, né? A crise foi posterior à nossa…. Então 
quando veio a crise, a gente já estava preparada, né? Então a gente estava 
bem confortável em relação à crise, porque a gente sabia que a gente… todas 
as nossas bacias são controladas por sensor de torneira, nós tínhamos dois 
chuveiros, agora a gente só tem um, que é por conta até do bicicletário, então 
a gente tinha que manter chuveiro aqui pros funcionários, então assim: tudo 
foi delicadamente pensado (…). 

Quadro 25: Principais respostas sobre o tema “Mitigação de riscos associados à volatilidade de 
preços de energia” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Dois entrevistados consideraram as ações tomadas em função da certificação LEED como 

uma antecipação a regulamentações mais rígidas. Outros dois não viram a conexão entre os 

fatores (Quadro 23, nas próximas páginas). 

 

Já o valor “Pioneirismo e Inovação” foi considerado apropriado pela empresa por dois 

entrevistados e não apropriado por um (Quadro 21, na próxima página). 
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Entrevistado Resposta 
ID1 (+) Não, acho que não, porque já tinham alguns empreendimentos na região que 

tinham já (…) iniciado um processo de certificação, (…) o registro junto ao 
órgão, o USGBC (…). (…) então (…) é mais benchmark (…) do que sair na 
frente. 

ID3 (-) Eu acho que esse, o pioneirismo foi uma palavra muito usada quando a gente 
concluiu a obra. Eu acredito que sim, eu acho que nós, até porque falando no 
adjetivo pioneirismo, quando você olha, tem poucos escritórios no Brasil 
com certificação ambiental. E até mesmo na rede da empresa, que é muito 
forte na Europa e na América do Norte, onde a certificação é algo mais 
natural, mais corriqueiro, a gente percebeu que não tinha tanta certificação 
assim. Portanto a visão de pioneirismo, de moderno, né, sem dúvida 
nenhuma fica e ficou. A gente se sentiu pioneiro nisso aí. (…) Sem dúvida 
nenhuma, a gente foi muito pioneiro um ano atrás. (…) 

ID17 (-) Eu acredito que sim. Eu acho que você implantar uma certificação ainda hoje 
é muito difícil, eu acho que deveria ser mais fácil. Eu acho que as pessoas 
têm poucas informações sobre a certificação e o que ela traz de benefício pra 
empresa. (...) As pessoas ainda acham que vão gastar mais no escritório e 
que vão fazer um investimento que talvez não tenha retorno, então as 
pessoas ainda eu acho que aqui no Brasil não enxergaram esse retorno ainda, 
né. Em alguns outros países a gente já tem isso mais publicado, então, acho 
que mais explícito até. Aqui ainda não então tem todo um trabalho de 
convencimento, que é difícil, né. Na hora do cliente escolher um carpete, 
escolher um mobiliário, às vezes eles não se apegam a alguns detalhes, né? 

Quadro 26: Principais respostas sobre o tema “Pioneirismo e Inovação” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Por fim, “Influenciar o ambiente regulatório” foi um item citados uma única vez, conforme 

resposta apresentada no Quadro 22 abaixo. 

 

Entrevistado Resposta 

ID6 (+) Sure. I think it drives a lot of energy efficiencies. We see that in some of our 
market places, you know, in New York City, our previous mayor, Michael 
Bloomberg, put a lot of legislation that takes place, is enacted over a twenty 
or twenty five year period, that, you know, basically all of the commercial 
office buildings have to be on renewables. We participate in, you know, a lot 
of the various trade organizations like “building owners” and “managers 
association”, or ISMA, and a number of the engineering ones as well to 
make sure that, you know, legislation is being passed, making buildings 
more efficient, but also that it’s good legislation, its not just legislation that 
makes things more burdensome.  
 

Quadro 27: Principais respostas sobre o tema “Influenciar o ambiente regulatório” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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Entrevistado Resposta 
ID2 (-) Mas em questão de construção, o banco diretamente não tem o envolvimento 

com essa questão de construção, né? Geralmente é através de uma 
gerenciadora, normalmente. Então acho que não está diretamente ligado ao 
banco, mas sim ao contrato do banco com a gerenciadora, então acredito que 
no momento de fechar aí ele coloca quais são as vertentes que valem a pena, 
não valem a pena. 

ID3 (+) Nesse ponto sim, nesse ponto eu acredito. Acho até que um dos fatores que 
mais, um dos aspectos que mais me deixou feliz. No processo de certificação 
foi um processo de construção, eu te digo por quais motivos: primeiro, o 
processo de obra, de descarte de lixo, descarte dos resíduos, de uso de 
caçamba, a forma como a construtora cuida dos profissionais dentro da obra 
segue uma cartilha muito, muito rígida, mas muito positiva no sentido 
humanitário e no cuidado com o meio ambiente.  

ID8 (+) A gente vê que os prédios que são certificados, eles têm desempenhos 
ambientais melhores, tanto na questão de eficiência, quanto regulatório. 
Então, por exemplo, surge uma legislação da política nacional de resíduos 
sólidos. O prédio que é certificado, ele é o único que atende todos os 
requisitos desde o começo. 

ID17 (-) Então eu não acho que seria um… eu não vejo esse link. Particularmente eu 
não vejo. A reforma de um escritório em si, ela tem pouca influência desses 
órgãos assim, porque você está fazendo uma reforma de interior e você tem 
poucas questões relacionadas à legislação. Então você tem uma reforma 
de… a legislação exige que você tenha uma licença de pequenas reformas, 
então você faz poucas alterações internas, né, mas como eu já participei de 
obras maiores, de retrofits e aí sim, com outros alvarás e outras legislações, 
mas assim eu não vejo muito esse link entre a legislação nossa e o processo 
LEED. 

Quadro 28: Principais respostas sobre o tema “Antecipação a leis mais rígidas” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Após a apresentação dos resultados das empresas usuárias de edifícios de escritórios 

certificados, viu-se que, sob a visão dos entrevistados, o principal valor apropriado foi a 

diminuição das despesas operacionais do empreendimento. Zuo & Zhao (2014) identificaram 

uma economia no consumo energético de aproximadamente 30% em edifícios de escritórios, 

o que vai ao encontro aos números fornecidos pelos usuários ID3 e ID8 (Quadro 4.9). No 

entanto, o estudo conduzido por Newsham et al (2009) mostrou que entre 28-35% dos 

edifícios certificados com LEED gastavam mais energia do que os convencionais. Entretanto, 

segundo Zuo e Zhao (2014), essas edificações que mostram maior economia também exigem 

um tipo de gerenciamento que exige habilidades técnicas específicas e que, portanto, são 

também mais caras e difíceis de serem encontradas. 
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Em seguida, os benefícios identificados pelo maior número de usuários foram o “Acesso ao 

conhecimento” e os “Ganhos reputacionais”. Embora “Acesso ao conhecimento” não seja um 

benefício mencionado na literatura referente a green buildings, é um valor identificado na 

literatura relacionada às iniciativas ambientais voluntárias (Quadro 4.10). Dos sete 

entrevistados, seis identificaram um ganho de conhecimento ao passar pelo processo de 

certificação, sendo que cinco afirmaram que as ações e processos aprendidos estavam sendo 

transferidos para outros projetos. Pode-se comparar esse processo de aprendizado ao ciclo de 

transformação do conhecimento identificado por Carlile e Rebentisch (2003) em que existe 

acumulação (identificada como o ato de adicionar conhecimento ao já existente); recuperação 

(que pode residir tanto em pessoas, quanto em processos ou objetos); e transformação (em que 

o novo conhecimento é explicitado entre os grupos e utilizado para acomodar a criação de 

novas soluções). 

 

Para seis entrevistados, estar em um empreendimento certificado também é fonte de “Ganhos 

reputacionais” (Quadro 4.11), pois a sustentabilidade é vista como um diferenciador dentro do 

mercado. Dessa maneira, políticas voltadas à responsabilidade socioambiental afetam 

positivamente a imagem da empresa, gerando uma boa vontade entre clientes e investidores 

(NELSON; RAKAU; DÖRRENBERG, 2010). No entanto, como na maioria das esferas da 

administração, vantagem competitiva é obtida por meio de oportunidades que ocorrem em um 

período de tempo relativamente curto, sendo aproveitada apenas por aqueles que aderem a 

uma determinada estratégia antes de seus concorrentes. Conforme os atores dentro de uma 

indústria passam a adotar essa mesma estratégia, o que antes era um diferenciador, torna-se 

apenas uma “licença para operar” (ORSATO, 2009). 

 

 Uma “Melhor qualidade ambiental interna” em seus escritórios certificados foi identificada 

por quatro entrevistados (Quadro 4.12). Dois aspectos principais, citados por Singh et al 

(2010) foram ressaltados: o conforto psicológico decorrente de ambientes abertos (open 

spaces) e da presença de iluminação natural, resultando em um  

 
“(...) ambiente agradável, apto a quem precisa pensar e ter ideias 
estimuladas.” (ID3) 

 

 e o conforto físico, alcançado por meio de um maior cuidado com a operação de tecnologias 

(especialmente iluminação e ar condicionado), gerando, conforme indicado pelo usuário ID4
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(…) a satisfação do usuário, você percebe, assim, que não tem mais 
aquela reclamação assim: ah, hoje estou doente porque o ar 
condicionado tá ruim; ah, hoje estou sentido cheiro; ah, hoje tem 
barulhos. Então, assim, é um prédio saudável. 

 

No entanto, é difícil isolar a variável “certificação” como único motivo para esse incremento 

na qualidade ambiental interna. Afinal, conforme indicado pelo usuário ID4 

 
“Tudo bem, hoje ele ainda é um prédio novo (...). “ 

 

Apesar de “Gestão profissional do edifício” não haver sido identificada na literatura, esse 

benefício em decorrência da certificação LEED foi destacado por três usuários (Quadro 4.14). 

Isso pode ser decorrente do estágio de baixa profissionalização em que os administradores 

brasileiros de edifícios se encontram, podendo, inclusive, ser um incentivo para que, pouco a 

pouco, o mercado acompanhe essa tendência. Um deles (ID2), inclusive, considerou que 

trabalhar em um empreendimento com LEED representava oportunidades profissionais, pois 

 
Essa questão de ocupar um edifício que tem três certificações, vamos 
dizer, a título profissional e individual conta bastante, né? Eu trabalhei 
em um edifício que tinha três certificações. Porque os processos são 
muito mais específicos. Então do ponto de vista… vamos dizer assim, 
profissionalmente falando, você cresce bastante porque é um tipo de 
gestão diferenciada de um outro condomínio qualquer, que não tem 
obrigatoriamente a necessidade de gestão, a necessidade de 
acompanhamento, a necessidade de apresentar provas do que você está 
fazendo, como vocês está fazendo. Então por esse lado é legal. 

 

Os benefícios relacionados ao “Acesso a novas tecnologias”, “Mitigação de riscos associados 

à volatilidade de preços de energia”; “Pioneirismo e inovação” e “Antecipação a leis mais 

rígidas” foram considerados apropriados por menos da metade dos entrevistados. Tais 

questões serão discutidas na seção 4.2.5. Cabe ressaltar, no entanto, que o único usuário que 

associou a utilização de um selo ambiental com “Influenciar o ambiente regulatório” foi o 

entrevistado estadunidense (ID6, Quadro 4.18). Isso pode ser reflexo de um mercado de selos 

ambientais mais maduro e que interage com os órgãos regulatórios. Por outro lado, no Brasil, 

assim como em outros países em desenvolvimento, como as instituições regulatórias são 

fracas com capacidade limitada de monitorar as empresas (KHANNA; LIAO, 2014), a 

interação entre organizações e essas entidades pode ser mais difícil. 
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4.2.3. Apropriação de valor gerado pelo LEED por incorporadoras 

 

 

Das 28 incorporadoras identificadas na seção anterior, 5 aceitaram participar desse trabalho. 

O quadro 24 apresenta o número de entrevistas realizadas, a quantidade de entrevistados, bem 

como seus cargos. 

 

Código da 

empresa 

Número de 

entrevistas 

Número de 

entrevistados 

Código dos 

entrevistados 
Cargo 

EI1 1 1 ID9 Diretor de incorporação 

EI2 1 1 ID11 Sócio fundador 

EI3 1 1 ID12 Sócio diretor 

EI4 1 1 ID13 Diretor de design construction 

EI5 1 1 ID14 Gestor comercial 

Quadro 29: Códigos das empresas, códigos e cargos dos entrevistados 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

O Quadro 25 apresenta a posição de cada entrevistado sobre valores apropriados pela 

incorporadora por meio da certificação LEED. O sinal “+” foi utilizado quando o entrevistado 

reconheceu a apropriação do respectivo valor. O sinal “-” foi utilizado quando o entrevistado 

não identificou a apropriação do valor em questão3. Quando o entrevistado não emitiu 

comentários explícitos sobre o assunto, o espaço foi deixado em branco. Os temas foram 

divididos em dois blocos: no Bloco 1 encontram-se aqueles derivados da literatura sobre 

Investimentos Ambientais Voluntários; no Bloco 2 estão os temas derivados da literatura 

sobre Green Buildings. A categoria “Ganhos na reputação” aparece nas duas literaturas e, por 

isso, foi assinalada nos dois blocos. Porém, apenas um código numérico foi destinado a ela.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
3 Os sinais “+” e “-“ do Quadro 28 foram utilizados como elementos gráficos e não como forma de análise 
quantitativa. 
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 Tema ID9 ID11 ID12 ID13 ID14 

1 
Acesso ao conhecimento   + +  

Ganhos reputacionais + - + + + 

2 

Ganhos reputacionais + - + + + 

Despesas operacionais reduzidas + + + + + 

Melhor qualidade ambiental interna     + 

Prêmios financeiros - + - - - 

Maior taxa de ocupação +  +  + 

Mitigação de riscos associados à 

volatilidade de preços de energia 
-    + 

Antecipação a leis mais rígidas   +  - 

Acesso a novas tecnologias  +    

Acesso a locatários + - + + + 

Quadro 30: Posicionamento dos entrevistados sobre apropriação de valor pela empresa 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Os valores apropriados pelas incorporadoras, em ordem de importância (dos mais 

reconhecidos para os menos) foram os seguintes (Quadro 23): “Despesas operacionais 

reduzidas” (5+); “Ganhos reputacionais” (4+; 1-); “Acesso a locatários” (4+; 1-); “Maior taxa 

de ocupação” (3+); “Acesso ao conhecimento” (2+); “Acesso a novas tecnologias” (1+); 

“Mitigação de riscos associados à volatilidade de preços de energia” (1+; 1-); “Antecipação a 

leis mais rígidas” (1+; 1-) e “Prêmios financeiros” (1+; 4-). 

 

Todos os entrevistados identificaram a redução de despesas operacionais como um valor 

apropriado pelas empresas, conforme respostas apresentadas no Quadro 26. 
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Entrevistado Resposta 
ID9 (+) Então, a última estimativa que eu fiz foi no desenvolvimento do último 

empreendimento. Lá são 10 edificações, tá? 5 corporativas, 1 de salas 
comerciais, 2 torres residenciais, 1shopping e 1 hotel. Tudo é certificado. 
(…) Então, nessa estimativa a gente fez uma simulação. Então assim, o 
condomínio de todos os produtos, incluindo hotel e tudo, porque aí eu já te 
explico, dava uma média de 5 a 10% mais barato do que um condomínio 
normal. Então a gente está falando de uma implicação grande. 

ID11 (+) (…) eu acho que o melhor benefício é esse da economia real que tem. Se 
você não certificar, você ia gastar 15 a 20% a mais de energia elétrica. Você 
podia ter feito coisas, mas a certificação te exige, te faz fazer cálculo pra 
fazer isso. 

ID12 (+) Mas eu acho que, no final das contas, quando teu inquilino vê o custo, ele 
põe o custo de todas as despesas. Então por mais que isso seja, vamos dizer, 
o benefício vai ser algo ao longo de dez anos, ou talvez até mais, o payback, 
a questão é que ele vai ver que o teu prédio, ele é muito mais econômico, 
então talvez não seja tão de imediato, mas você vai ter muito mais eficiência, 
vai ter muito mais afinidade com teu produto do que com um produto que 
não está nem aí, então ele vai ter muito mais carinho com o teu projeto, 
então a gente vê com bons olhos. 

ID13 (+) (…) você tem que investir um pouco a mais num equipamento pra ele ter 
uma maior eficiência, você vai fazer isso. Porque você vai ter um retorno 
posterior. 

ID14 (+) A economia da operação, ela tranquilamente passa dos 30%. 
Tranquilamente. Eu queria cravar nos 40%, mas eu vou ser mais 
conservador. Você tem aí, sem dúvida nenhuma, uma economia de 30%. Eu 
tenho exemplo. Eu tenho empreendimento nosso, alto padrão, 1 ano e pouco, 
com certificação Gold. Eu gasto menos da metade da água que um outro 
prédio sem os recursos que eu tenho lá de sustentabilidade gasta. Porque eu 
consigo fazer a reutilização da água na irrigação, nos vasos sanitários e em 
outros itens que você pode fazer. Você trata a água pra reuso. Então ou seja: 
só de água estou gastando menos de 50%. De energia, meu ar condicionado 
gasta menos por ser um sistema…. Você tem vários itens que ajudam. Então 
você tem essa economia importante. 

Quadro 31: Principais respostas sobre o tema “Despesas operacionais reduzidas” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

A categoria “Ganhos reputacionais” foi mencionada pelos cinco entrevistados, sendo que 

quatro deles reconheceram a apropriação desse valor e um não, conforme Quadro 27 (na 

próxima página). 
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Entrevistado Resposta 

ID9 (+) Eu não sei, eu vejo vantagem, acho que traz uma boa reputação para o nome 
da empresa, pro empreendimento nem se fala, o seu usuário final acaba 
ganhando e aos pouquinhos a gente vai conquistando aí um espaço.  

ID11 (-) (…) Eu acho que, putz, acho que… Teria que ser uma pessoa profissional, 
um profissional do mercado, ele sabe do mercado, né? (…) Quem é do 
mercado sabe essas coisas, né. Mas quem não é não vê. O inquilino que não 
sabe não tem noção, acho. Talvez teria que ser uma multinacional. No prédio 
tem aquela plaquinha, mas a gente não dá também tanto destaque assim na 
plaquinha, fica lá meio de lado, é uma exigência até a plaquinha, mas eu 
acho… É não, eu acho que não tem essa curiosidade. Nunca vi um inquilino 
virar pra mim: puxa, que legal, eu estou num prédio certificado. 

ID12 (+) (…) a gente acredita muito que agrega valor na própria empresa do trabalho, 
no jeito das pessoas investirem, trabalharem no dia a dia, ter uma visão um 
pouco mais de longo prazo. 

ID13 (+) Sim, acho que foi um dos motivos de decisão da empresa de transformar isso 
mundialmente. Acho que muitas empresas adotam isso como uma parte do 
marketing, da divulgação da empresa, né? 

ID14 (+) Você acaba incorporando essa marca, né. A incorporadora acaba 
incorporando essa marca. Se eu estou numa empresa que é conhecida porque 
ela constrói, empreende muito num determinado bairro, numa determinada 
região, um tipo de produto e eu começo, eu mudo isso, eu melhoro meu 
projeto, eu melhoro o que eu estou entregando, eu consigo carregar esse 
histórico. Ele me acompanha e ele cola na minha marca. Se hoje eu 
acompanho o mercado e faço produtos de alto padrão, produtos sustentáveis, 
isso é minha marca, né. Isso acaba sendo minha marca. 

Quadro 32: Principais respostas sobre o tema “Ganhos reputacionais” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

A “Demanda dos locatários” foi citada em quatro entrevistas como um dos motivos para se 

certificar um empreendimento e garantir o acesso a determinadas empresas. Um dos 

entrevistados não observou essa exigência (Quadro 28). 
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Entrevistado Resposta 

ID9 (+) (…) nos últimos anos, desenvolver um corporativo e não certificar é jogar 
dinheiro fora. Ele tem obrigação de ser certificado. Até porque as empresas 
que vão se instalar ali e a maioria delas é formada por multinacionais e tal, 
elas exigem essa certificação, então acho que o mercado internacional está, 
vamos dizer assim, exigindo do mercado nacional, que desenvolva produtos, 
vamos dizer assim, que seja compatível com a linha deles de atuação 

ID11 (-) É, você não vê os clientes falando quero ir, só se for certificado, não tem. 
Talvez vá ver ainda, daqui a uns anos, uma multinacional ou alguém falando 
“olha, só vou se for certificado, senão eu nem entro”. 

ID12 (+) A minha sensação e o que eu vejo no mercado é que você tem empresas que 
já perguntam de cara, quando eles vão, os inquilinos, eles falam: quais são os 
prédios que tem certificação? Os que não tiverem, eles não entram na lista, 
no short list pra verificação. Então vamos dizer que o inquilino queira: eu 
quero essa, essa e essa região e todos os prédios tem que ter certificação. 
Pelo menos você tem que ter a certificação básica pra você entrar dentro de 
uma lista. 

ID13 (+) Sim. Passado esse momento inicial que eu te falei… Quanto tempo atrás? 
Dez anos atrás… Depois disso já o mercado começou a utilizar isso também 
porque via que as empresas que locavam os espaços, os clientes estavam 
procurando isso. E empresas multinacionais e de fora, elas já exigem uma 
certificação. (…) Elas nem vão para um outro espaço que não tenha uma 
certificação. 

ID14 (+) Acho que um outro ponto também, e acho que é a questão do negócio, eu 
tenho muitas empresas multinacionais, cada vez mais, isso há, sei lá, se eu 
volto 5, 10 anos se contava nas mãos, né, nas duas, a quantidade de empresas 
que colocavam isso como um requisito importante, fundamental e 
excludente, quer dizer, se o imóvel não for sustentável, não tiver um selo de 
sustentabilidade, então ele não presta pro meu negócio, então isso é uma 
coisa que ajuda também. Se eu tenho um produto que, uma Microsoft, por 
exemplo, que é uma empresa que busca endereços com selos sustentáveis, se 
eu tenho meu produto que tem e tenho outro produto que não tem no meu 
concorrente, eu vou, enfim, eu vou acabar trazendo esse cliente ou esse novo 
inquilino pro meu prédio. 

Quadro 33: Principais respostas sobre o tema “Demanda dos locatários” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

O LEED foi visto por três entrevistados como redutor de taxa de vacância dos 

empreendimentos e, portanto, motivador de uma “Maior taxa de ocupação” (Quadro 29). 
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Entrevistado Resposta 

ID9 (+) Os nossos são todos certificados, são todos triple A e certificação ambiental. 
E a gente vê um retorno bom com isso. Assim, no sentido de pular na frente, 
de ser um diferencial e locar mais rápido. Quando a gente vende pra um 
investidor e o investidor aluga mais rápido, esse investidor volta e reinveste 
com a gente, então pra gente é importante. 

ID12 (+) Reduz, com certeza (a taxa de vacância). É o que no começo eu estava 
falando: o inquilino, eu acho que ele está cada vez mais, pelo menos os 
nossos, estão cada vez mais técnicos no assunto. Tem algumas empresas que 
tem pessoas, tem departamento pra tratar disso. Então eles ficam vendo na 
micuinha, quanto que você paga aqui, quanto que você paga ali (…). 

ID14 (+) Mas eu acredito, eu vi isso que ia acontecer, os produtos melhores, de alto 
padrão, sustentáveis, melhor pensados, realmente você ia ter uma menor 
vacância, sem dúvida nenhuma. Porque num mercado ruim, como eu 
comentei antes, se eu tenho um produto que eu cobro R$19,00/m2 porque eu 
tenho todos esses itens de sustentabilidade que me ajudam nessa gestão, 
nessa redução e cobro R$100,00/m2 de aluguel. Aí eu tenho outro produto 
que também custa R$100,00/m2, mas o condomínio custa R$29,00/m2. 
Porque ele gasta mais água, ele gasta mais luz, porque ele gasta mais 
recursos e isso acaba entrando na conta final. Então o meu prédio vai ter uma 
menor vacância do que esse outro. 

Quadro 34: Principais respostas sobre o tema “Maior taxa de ocupação” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Dois entrevistados reconheceram o “Acesso ao conhecimento” como um valor apropriado 

pela empresa ao participar de uma certificação LEED (Quadro 30). 

 

Entrevistado Resposta 

ID12 (+) E mesmo no industrial que a gente não vê tanto, que é um projeto que tem 
muito menos elasticidade de preço e a indústria está tão sofrida no Brasil, 
pela certificação ser cara, a gente acaba não fazendo, a gente faz tudo que a 
certificação pede, mas a gente não certifica. (…) A gente já sabe todo o 
padrão, tem esse conhecimento. Já tem o reuso de água, se vai desmatar, 
como você faz o desmate, o replantio, tudo bem certinho. Então no industrial 
a gente faz todo o trabalho, mas não certifica. 

ID13 (+) (…) E a gente tem um processo sempre de aprendizado contínuo, né? Ou 
seja, então tem que ter o lessons learned no final, o que que deu errado pra 
voltar e tomar as decisões certas. 

Quadro 35: Principais respostas sobre o tema “Acesso ao conhecimento” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

“Oportunidades relacionadas a novas tecnologias e fontes de energia mais acessíveis” foi um 

item citado uma única vez (Quadro 31). 
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Entrevistado Resposta 

ID11 (+) A certificação a gente fez em todos os produtos. E esse aí, ele tem, então, 
uma tecnologia sempre um pouco melhor por causa da certificação, acho que 
as melhores são de ar condicionado… 

Quadro 36: Principal resposta sobre o tema “Oportunidades relacionadas a novas tecnologias e 
fontes de energia mais acessíveis” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Dois entrevistados citaram as categorias “Mitigação de riscos associados à volatilidade de 

preços de energia” (Quadro 32) e “Antecipação a leis mais rígidas” (Quadro 33), sendo que 

nos dois casos um dos entrevistados identificou que o valor foi apropriado e o outro 

entrevistado não enxergou a conexão entre o selo LEED e a apropriação do valor. 

 

Entrevistado Resposta 

ID9 (-) Não porque é o seguinte: eu não tenho uma solução independente pra água. 
A minha água vem da Sabesp. Eu vou otimizar e, assim, a única coisa que 
hoje pode ser feita que a gente viu numa escala praticamente reduzida, é de 
isenção ou de diminuição ou te dar um bônus pra você gastar menos. Nós já 
vamos nascer com uma demanda menor, então eu não vou ter incentivo 
praticamente de economia de água. E de energia também, meu sistema é… O 
que vai acontecer é que nós vamos gastar… É isso que talvez seja a 
dificuldade de você comprovar pro mercado ou pro cliente final que vale a 
pena ser sustentável. Porque ele na hora que comprou, ele já comprou 
usando água, vai, nesse exemplo que eu estou dando, 50% a menos. Então 
(…) vai ter que ser um esforço muito grande pra ele perceber, porque ele já 
vai entrar ganhando 50% do que ele pagou pra isso. Então eu não acho que a 
gente vai ficar livre de oscilações de preço de energia, porque a gente não 
gera energia, então não tem como fazer, a gente vai estar sujeito às cargas e 
aos preços da Eletropaulo. E nem de água também, que é o preço da Sabesp. 
Eu não tenho um sistema, não tenho um poço lá, nem é esse o objetivo, 
enfim. Mas o objetivo é fazer o consumo consciente, né? E do consumo 
consciente é fazer um desafio pra que você possa, mensurando ali, estar 
dentro do seu plano.  

ID14 (+) (…) se eu incorporo, entrego um produto com geradores que me protegem 
dessa falta de energia e, ao mesmo tempo, fazem cogeração; ou seja: nas 
horas de pico de consumo de energia, eu entro com meu gerador a diesel ou 
a gás pra diminuir o consumo de energia elétrica. Então bem ou mal, eu 
estou usando menos recursos, eu estou me protegendo dessas oscilações que 
são certas e eu entrego um produto melhor. 

Quadro 37: Principais respostas sobre o tema “Mitigação de riscos associados à volatilidade de 
preços de energia” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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Entrevistado Resposta 

ID12 (+) Se você estiver na vanguarda, até o que ajuda também, muitas vezes a 
prefeitura fala: bom, esse modelo é bom que você está adotando. Então ele 
vê você como uma referência. Então isso vai te ajudar mais pra frente, talvez 
vire algo que seja usado ou até melhorado pelas prefeituras que a gente 
trabalha (...). 

ID14 (-) Eu tenho um projeto que vai me custar, sei lá, R$100.000.000,00. Putz, eu 
vou pensar em alguma tecnologia ou alguma intervenção que vai me 
aumentar R$10.000.000,00, 10% em algo que talvez aconteça daqui a alguns 
anos. Eu não vejo, eu não vejo. A gente trabalha muito no nosso mercado 
com o que tem hoje. A legislação é essa, eu vou entregar o que a legislação 
pede. Sim, posso fazer algumas… A legislação não me pede pra eu entregar 
um imóvel sustentável, mas eu vou fazer, porque eu vejo que eu tenho 
retorno, eu vou ter um retorno financeiro nisso. Isso é algo tangível. Mas 
saindo do quadrado… acho que a gente não sai do quadrado, não. 

Quadro 38: Principais respostas sobre o tema “Antecipação a leis mais rígidas” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

A categoria “Prêmios financeiros” foi mencionada pelos cinco entrevistados, sendo que 

apenas um deles identificou a possibilidade de obter vantagens econômicas diretas por meio 

da certificação (Quadro 34). 

 

Entrevistado Resposta 

ID9 (-) Eu acho que hoje o cliente ainda não tem essa visão de dar essa importância 
no sentido assim: eu vou gastar 4, 5, 6% a mais no preço de venda, eu vou 
comprar mais caro, mas eu vou ter, por toda essa responsabilidade de 
sustentabilidade ao longo dos meus 20 anos de imóvel e vou ter economias 
reais, grana, de condomínio, água, enfim, reduzindo meu custo. Essa 
consciência eu acho que a gente não tem ainda como usuário (…). 

ID11 (+) Eu acho que você vai ganhar nos benefícios que realmente trazem o fato de 
você ser competitivo, economizar energia, né? Então teu condomínio vai ser 
mais barato, você tem toda a razão, você vai poder cobrar um pouquinho 
mais caro na locação, né? 

ID12 (-) É, isso a gente não consegue mensurar. Não dá muito pra mensurar, porque 
tem muitas outras, tem muitos outros vasos comunicantes ao mesmo tempo. 

ID13 (-) No passado, quando era um diferencial de mercado, sim. (…)  Quando nós 
iniciamos, com certeza sim. Depois que todo o mercado seguiu essa 
tendência nos prédios corporativos já vira default e um pré-requisito pra 
locação.  

ID14 (-) Isso (a certificação) ajuda. Ajuda na decisão, ajuda a trazer o inquilino, mas 
você não consegue colocar na mesa o prêmio, você não consegue cobrar 
mais. Na verdade, você não vai deixar de ganhar. 

Quadro 39: Principais respostas sobre o tema “Prêmios financeiros” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
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Assim, os incorporadores reconheceram as “Despesas operacionais reduzidas” e os “Ganhos 

reputacionais” como os principais valores apropriados pelas empresas. As “Despesas 

operacionais reduzidas” foram relacionadas diretamente com uma “Maior taxa de ocupação”, 

pois, segundo os entrevistados, uma edificação mais eficiente e com menores taxas 

operacionais será preferida (em comparação com um concorrente sem certificação) tanto por 

inquilinos, quanto por investidores. 

 

O “Acesso a locatários” apareceu como terceiro principal benefício decorrente de se construir 

um edifício com uma certificação LEED. Isso vai ao encontro tanto do trabalho de Nelson, 

Rakau e Dörrenberg, que apontam que a exigência desse tipo de consumidor é um importante 

motivador para que incorporadores construam edifícios sustentáveis, quanto do de Ambec e 

Lanoie (2008), que indicam que estratégias socioambientais podem fazer com que empresas 

acessem novos mercados. Cabe ressaltar, ainda, que os entrevistados afirmaram que 

 
O mercado começou a impor uma condição de certificação (…) (ID9). 

 

Talvez seja possível, portanto, relacionar essa pressão advinda do próprio mercado com 

mecanismos de isomorfismo mimético, pois ao imitarem umas às outras, as organizações 

tendem a evoluir através de tendências, possibilitando mudanças de estratégias 

socioambientais ao longo do tempo (LEE; RHEE, 2007). Isso iria de encontro aos resultados 

encontrados por Moon (2008) que afirmou que as primeiras empresas a adotar uma IAV 

buscam competitividade por meio de aumento reputacional e que organizações que buscam 

esse tipo de programa tardiamente o fazem por motivações institucionais. 

 

Finalmente, vale a pena ressaltar que, ao contrário do que foi encontrado na literatura 

estudada (Chegut; Eichholtz; Kok, 2013; Deng; Quigley (2012), Eiccholtz; Fuerst; McAllister 

(2011), Katz (2003), Kok; Jennen (2012), Kok; Quigley (2010, 2013), Miller; Spivey; 

Florance (2008), Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010), Pivo; Fischer (2010), Reichardt, Fuerst, 

Rottke, Zietz (2012), Wiley; Benefield; Johnson (2010)), cujos resultados mostravam 

incrementos financeiros nos valores de aluguel e venda de edificações certificadas em seus 

respectivos países (quando comparadas aos seus pares sem certificação), os resultados obtidos 

com o grupo de incorporadores mostraram que, dos cinco entrevistados, quatro afirmaram não 

conseguir obter qualquer prêmio financeiro nas transações comerciais envolvendo edifícios 

certificados. Como a maior parte dos edifícios investigados tem características similares 
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(localização próxima, classificação A), esse resultado pode se dever, conforme apontado por 

Chegut et al (2013), ao efeito marginal de uma certificação, que diminui conforme o número 

de empreendimentos certificados aumenta. 

 

 

4.2.4. Apropriação de valor gerado pelo LEED por gestores de investimentos 

imobiliários 

 

 

Das 10 gestoras de fundos de investimento imobiliário identificadas na seção anterior, 4 

aceitaram participar desse trabalho. O Quadro 33 apresenta o número de entrevistas 

realizadas, a quantidade de entrevistados, bem como seus cargos. 

 

Código da 

empresa 

Número de 

entrevistas 

Número de 

entrevistados 

Código dos 

entrevistados 
Cargo 

EG1 1 1 ID5 Sócio gestor de fundos 

EG2 1 1 ID7 Analista de investimentos 

EG3 1 1 ID10 Sócio da área imobiliária 

EG4 1 1 ID15 Gestor de fundo imobiliário 

Quadro 40: Códigos das empresas, códigos e cargos dos entrevistados 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

O Quadro 34 apresenta a posição de cada entrevistado sobre valores apropriados pela gestora 

de fundos de investimentos imobiliários por meio da certificação LEED. O sinal “+” foi 

utilizado quando o entrevistado reconheceu a apropriação do respectivo valor. O sinal “-” foi 

utilizado quando o entrevistado não identificou a apropriação do valor em questão4. Quando o 

entrevistado não emitiu comentários sobre o assunto, o espaço foi deixado em branco. Os 

temas foram divididos em dois blocos: no Bloco 1 encontram-se aqueles derivados da 

literatura sobre Investimentos Ambientais Voluntários; no Bloco 2 estão os temas derivados 

da literatura sobre Green Buildings. A categoria “Ganhos na reputação” aparece nas duas 

literaturas e, por isso, foi assinalada nos dois blocos. Porém, apenas um código numérico foi 

destinado a ela.  

 
                                                
4 Os sinais “+” e “-“ do Quadro 39 foram utilizados como elementos gráficos e não como forma de análise 
quantitativa. 
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 Tema ID5 ID7 ID10 ID15 
1 Ganhos reputacionais - - - - 

 

Ganhos reputacionais - - - - 

Despesas operacionais reduzidas + + + + 

Prêmios financeiros - - - + 

Maior taxa de ocupação  + +  

Mitigação de riscos associados à 

volatilidade de preços de energia 
   + 

Antecipação a leis mais rígidas    + 

Acesso a locatários + + + + 

Quadro 41: Posicionamento dos entrevistados sobre apropriação de valor pela empresa 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Os valores apropriados pelas gestoras de investimentos imobiliários, em ordem de 

importância (dos mais reconhecidos para os menos) foram os seguintes: “Despesas 

operacionais reduzidas” (4+); “Acesso a locatários” (4+); “Maior taxa de ocupação” (2+); 

“Mitigação de riscos associados à volatilidade de preços de energia” (1+); “Antecipação a leis 

mais rígidas” (1+); “Prêmios financeiros” (1+; 3-); “Ganhos reputacionais” (3-).  

 

Três entrevistados identificaram apropriação do valor “Despesas operacionais reduzidas”, 

conforme respostas indicadas no Quadro 37. O quarto espera apropriar esse benefício, mas 

não pôde afirmar, pois o primeiro empreendimento com LEED em que investiu estava no 

início de seu funcionamento.  
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Entrevistado Resposta 

ID5 (+) Pesa. Pesa porque como é uma tendência e como, de fato, você tem que 
gerenciar bem esses insumos dentro do prédio, ele é um prédio que é mais 
inteligente, então gasta menos energia, tem toda uma dinâmica de circulação 
que tende a ser mais inteligente do que as demais, então você ter uma 
preocupação com bicicleta pro pessoal poder se trocar, inclusive no prédio, 
acho que tudo isso acaba contribuindo porque é uma nova realidade. 

ID7 (+) Porque quando o cara vai alugar o prédio, ele pensa, ah vou pagar “x” de 
aluguel, mais “y” de condomínio, mais “e” de IPTU. Essa conta geralmente 
o cara tem um budget que chega a um limite. Então se eu conseguir reduzir o 
valor do condomínio, talvez eu possa aumentar o valor do aluguel. Então é 
isso que é importante a gestão em si dos edifícios tá sempre junto com o 
gerente predial, essas coisas e isso a gente faz bastante. 

ID10 (+) Tudo o que o prédio certificado me ajudar de eficiência, aí sim, é importante. 
Porque na verdade, o inquilino, quando ele olha um ativo pra alugar e tudo 
mais, ele olha custo de ocupação, que na prática é aluguel, condomínio e 
IPTU. O condomínio num prédio que é mais eficiente, ele pode trazer um 
custo menor, então eu me torno, ou eu consigo cobrar um aluguel mais caro 
ou eu consigo cobrar o mesmo aluguel e ser mais eficiente do que talvez um 
concorrente. Nesse aspecto, sim, mas eu te diria que a gente ainda sente 
pouco assim, no dia-a-dia. 

ID15 (+) Olha, vamos fazer os testes agora, porque os prédios vão começar a 
funcionar. É claro que vem nos manuais as economias: ah, quando você 
coloca uma lâmpada de LED, por exemplo, que… Claro que hoje em dia 
todo mundo está usando LED, mas o nosso prédio, quando se compara à 
lâmpada tubular comum, quando você usa a lâmpada de LED, você vai ver 
que no andar você ilumina um andar inteiro com, às vezes, menos da metade 
do consumo de energia que você tinha antes. Os manuais dizem que a 
economia vai ser bastante… Principalmente do ponto de vista da iluminação, 
que você troca por LED, do ponto de vista de ar condicionado, que você bota 
um ar condicionado mais… mas eu diria pra você que precisaria confirmar 
na prática, quando você vai, você tem um equilíbrio e você compara lá e faz 
uma conta por metro quadrado e você chega à conclusão de que você 
consumia tanto de luz e agora você vai consumir tanto. (…) Essa é uma 
pergunta que seria interessante de responder, mas acho que isso é mais 
empírico.  

Quadro 42: Principais respostas sobre o tema “Despesas operacionais reduzidas” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Todos os entrevistados também mencionaram que a demanda de locatários era um fator 

crucial para a decisão de certificar, pois representava a possibilidade de acesso a novos 

mercados (Quadro 38). 
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Entrevistado Resposta 

ID5 (+) De novo, num mercado aquecido, quando a gente estava como a vedete dos 
mercados emergentes, a gente entendia que esse padrão de LEED com triple 
A building, ele poderia trazer muitas empresas internacionais. E isso, acho 
que é uma diferença, Então o porte que te permite atrair investidores globais, 
eu acho que é um ponto de partida. (…) Então conforme a gente vai se 
integrando mais na economia global, todos os mercados estão, eu acho que 
isso é um diferencial. 

ID7 (+) E aí sim, eles pensam: putz, se eu estou fazendo um prédio novo, é pra eu 
conseguir uma empresa de grande porte. Então, aí sim, empresas de grande 
porte está claro pra gente que precisam dessa certificação. Por isso a ideia da 
maioria dos prédios novos já ter certificação, ter um nível alto de, não sei 
qual está sendo a média que eles estão perseguindo. Se é o Platinum, mas 
enfim. 

ID10 (+) Então, ele é sempre um plus, se você falar, é bom ter, porque eu vejo que 
principalmente tem inquilinos multinacionais hoje que cada vez mais querem 
ir pra ativos certificados, então ele pode ser um diferencial. 

ID15 (+) E eu acho que o principal então é esse impacto econômico que é: eu tenho 
uma gama maior de clientes a partir do momento que eu tenho a certificação 
ambiental. Tem clientes que a gente sabe que eles só alugam se tiver. 

Quadro 43: Principais respostas sobre o tema “Acesso a locatários” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Uma “Maior taxa de ocupação” nos edifícios certificados foi identificada por dois dos 

entrevistados (Quadro 39). 

 

Entrevistado Resposta 

ID7 (+) A partir do momento em que você ocupa um prédio bom, você acaba 
deixando um prédio ruim, né? Na realidade, esse vai ser o segundo problema 
da crise imobiliária que a gente está passando agora.  

ID10 (+) A gente até vê um movimento, que a gente chama de fly to quality, que é o 
cara sair do pior pro melhor, mas ele está saindo porque o preço ficou bacana 
assim. Então é bacana estar em um prédio melhor, é bacana pro meu 
funcionário entrar num prédio mais eficiente, tudo é bem vindo, mas o 
grande driver da decisão é custo. 

Quadro 44: Principais respostas sobre o tema “Maior taxa de ocupação” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Um entrevistado reconheceu o valor “Mitigação de riscos associados à volatilidade de preços 

de energia” como apropriado pela empresa, conforme resposta abaixo (Quadro 40). 
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Entrevistado Resposta 

ID15 (+) Eu acho que isso pode influenciar a tomada de decisão das empresas. Num 
momento em que a energia fica mais cara, que a água fica mais cara, elas 
começam a procurar mais por prédios que tenham essa certificação e 
abandonar os prédios que não tem a certificação, porque não 
necessariamente vão ter eficiência do ponto de vista de uso adequado de 
recursos. Então (...) cada vez mais as empresas podem olhar com mais 
profundidade o assunto, porque o custo do escritório está se tornando mais 
relevante a partir do momento em que você tem uma crise hídrica ou se você 
tem uma crise energética. E assim, aqui no Rio de Janeiro, já se fala, por 
exemplo, por conta de uma crise fiscal em aumentar o ICMS e isso vai 
aumentar a conta de luz em quase 30%. Então cada vez mais um prédio 
eficiente pode também ser um benefício que antes a pessoa não olhava: o 
custo de energia é relevante, mas não é tão relevante quanto o aluguel. Se 
esse custo se tornar mais relevante, aquilo dali se torna um atrativo. E no 
final o que acontece: você vai acabar tendo que ter uma certificação, que vai 
gerar esse seu selo de prédio eficiente no mercado e que logo as pessoas vão 
querer sair de prédios antigos pra ir pra esses seus prédios mais novos. E se 
você deixar de fazer o selo, você vai ficar pra trás. Então além de ser um 
seguro, eu acho que vai ser um diferencial, dada essa questão situacional: 
tanto crise hídrica, crise do setor elétrico e crise fiscal dos estados. 

Quadro 45: Principal resposta sobre o tema “Mitigação de riscos associados à volatilidade de 
preços de energia” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Da mesma maneira, esse mesmo entrevistado identificou o valor “Antecipação a leis mais 

rígidas” como apropriado pela empresa (Quadro 41).  

 

Entrevistado Resposta 

ID15 (+) Um prédio que tem a certificação tem um outro olhar do licenciador 
ambiental. Eu acho que ele está muito mais seguro em tomar a decisão de 
liberar ou não a licença daquele empreendimento. Ele não vai liberar as 
exigências, mas eu acho que ele vai liberar com outros olhos, quando ele 
compara um prédio que vai fazer certificação contra um prédio que não vai 
fazer certificação (...). Ele sabe que numa obra certificada, não vai ter esse 
tipo de problema, porque vai ter uma outra pessoa fiscalizando isso. Ao 
mesmo tempo, corroborando um pouco com o que você falou em relação ao 
seguro em caso de uma legislação mais restritiva, eu acho que do ponto de 
vista de certificação, (...) eles estão acima do que a legislação exige. Então 
seu sarrafo está mais alto. (...) se a legislação está mais atrás, se essa 
legislação subir pra chegar perto do sarrafo da certificação, então você já vai 
estar preparado pra isso, sem que você tenha que fazer maiores mudanças. 
Então no final, é um seguro pra que você também evite uma eventual 
surpresa pra uma eventual legislação mais nova. 

Quadro 46: Principal resposta sobre o tema “Antecipação a leis mais rígidas 
Fonte: desenvolvimento próprio. 



 101 

 

Sobre possíveis “Prêmios financeiros” gerados pelo LEED, três entrevistados disseram não 

ser possível capturar esse retorno econômico em função da certificação e um expressou a 

esperança de conseguir apropriar esse valor. 

 

Entrevistado Resposta 

ID5 (-) É que quando você tem esses movimentos de mercado, que nem a gente viu, 
aí você tem que partir pra sobrevivência, você não vai olhar muito se o cara 
tem LEED, não tem, é conta. No caso é fechar a conta. Mas se você olhar pra 
frente em como manter um bom patrimônio, sem dúvida. (…) O quanto você 
consegue precificar ele, talvez sejam outros quinhentos. Eu acho que talvez a 
gente não tenha um mercado tão aquecido de laje pra você poder criar um 
rating pra isso. 

ID7 (-) A gente não tem essa conta, do quanto que eu consigo majorar no meu valor 
de locação tendo um condomínio, com valor mais baixo… E no fim das 
contas, eu acho que, pelo momento de mercado, assim, que a gente está 
passando, pô, o cara não tem uma escassez de green buildings, que ele fala: 
não, eu preciso estar em um LEED e não tem LEED, então tenho que pagar a 
mais pra estar num LEED. Acho que como todos os prédios estão assim, não 
tem muito disso não: “vou pagar a mais por ser um prédio LEED”. Então 
acho que é bem difícil fazer essa conta. Acho que o máximo que poderia, 
seria a questão do, reduz um pouco no valor de manutenção e condomínio e 
aí majora o valor de locação. Mas eu sinceramente não tenho essa conta. 

ID10 (-) A gente ainda não pagou prêmio em preço pra comprar ativos certificados 
assim. (…) Ainda é um mercado que te valoriza ou desvaloriza pelo teu 
desempenho financeiro e não pelo desempenho da qualidade dos seus ativos, 
até porque as pessoas entendem pouco no final do dia o que a gente tem lá 
dentro. Principalmente o nosso investidor, investidor pessoa física, mesmo 
que seja um investidor muito grande, com um patrimônio importante assim, 
ele olha a foto, olha um pouquinho da localização, dá uma olhadinha nos 
nomes que estão lá dentro e meio para por aí. 

ID15 (+) Bom, esperamos agora que com esse novo LEED a gente possa 
comercializar com preços melhores, mas é um pouco difícil nessa situação 
mercadológica atual. 

Quadro 47: Principais respostas sobre o tema “Prêmios financeiros” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Por fim, três dos quatro entrevistados não consideraram o valor “Ganhos reputacionais” como 

tendo sido apropriado pelas empresas em função do LEED. 
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Entrevistado Resposta 
ID5 (-) (…) a gente sempre gosta de ter essa propaganda positiva, mas eu não sei 

assim, quanto os investidores analisam isso a fundo, não. Eu vejo que o 
pessoal, pelo menos no nosso mercado, o investidor vê as coisas muito 
superficialmente. Não porque ele não quer ver, mas é porque ele não vive 
disso, entendeu? (…) Então acho que depende da gente dar uma boa 
publicidade, deixar as coisas muito claras para ele poder comparar. Então eu 
acho que a questão de comparação do nosso mercado é uma coisa muito 
difícil. (…) Mas eu não sei até que ponto o pessoal coloca isso como um 
driver para a análise, pra decisão de investimento. 

ID10 (-) Não vejo ainda hoje. Eu acho que a gente, o nosso, no final do dia a gente é 
valorizado por ter entregue um bom retorno assim. Ou por ter passado, a 
gente está vendo um período de crise muito grande, Brasil, e no setor 
imobiliário junto e aí tem as incorporadoras e assim, conseguir sair desse 
processo de turbulência ileso, com pouca volatilidade já é muito bom. Pode 
ser que você não dê o melhor retorno, talvez o teu investidor não fique tão 
feliz, mas tem gente que está explodindo no caminho, tem empresas que 
estão quebrando, tem bastante história ruim, tem ativos que estão ficando 
vazios e ninguém consegue alugar de novo. Então acho que aí sim, isso faz 
as casas se diferenciarem assim. E estar presente na hora da crise, que é uma 
coisa que a gente vê muito, muito investidor sumiu, o gestor some um pouco 
porque não tem notícia muito boa para falar. Então tem que estar lá presente, 
mas é muito mais a relação. E governança.  

ID15 (-) Perante os nossos investidores e perante a sociedade, a gente não tem, eu não 
vejo esse apelo. Assim, sendo bem sincero com você. Eu poderia aqui falar, 
fazer um discurso de que é muito importante ser socialmente sustentável, 
trazer um selo de certificação sustentável, eu poderia ser bem demagógico 
nisso, mas assim, sendo bem transparente, acho que o impacto… Os 
investidores estão olhando: tá bom, de que forma isso pode me atrair mais 
clientes? 

Quadro 48: Principais respostas sobre o tema “Ganhos reputacionais” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Os gestores de fundos de investimentos, assim como usuários e incorporadores, identificaram 

as “Despesas operacionais reduzidas” como um importante valor apropriado. No entanto, ao 

contrário dos dois grupos anteriores, os investidores não reconheceram a apropriação de 

“Ganhos reputacionais”, pois, segundo os entrevistados, os seus clientes não examinam seus 

portfólios de investimento com a profundidade necessária para se atentar às características de 

sustentabilidade existentes. Esse ponto contraria Nelson, Rakau e Dörrenberg (2010) que 

afirmam que um motivador importante para a difusão dos green buildings é a demanda de 

investidores por investimentos socialmente conscientes. 

 

Também não foram identificados “Prêmios financeiros” decorrentes do investimento em 

edifícios sustentáveis. Os entrevistados sugeriram três motivos para isso: a crise imobiliária 



 103 

que atingiu o setor a partir de meados de 20145, a abundância de ofertas de green buildings e a 

falta de conhecimento dos clientes sobre a composição dos portfólios em que investem. Bauer 

et al (2011) afirmam que o conhecimento sobre sustentabilidade no setor imobiliário ainda é 

rudimentar.  

 

 

4.2.5. Perspectiva de uma consultoria especializada e comparação com os resultados 

dos outros três grupos entrevistados 

 

 

Após contato via e-mail, a consultoria identificada aceitou participar desse trabalho e 

conduziu-se a entrevista com um de seus diretores. 

 

O Quadro 48 apresenta a posição do entrevistado sobre valores apropriados pelos três grupos 

de stakeholders (empresas usuárias, gestoras de fundos de investimentos imobiliários e 

incorporadoras) por meio da certificação LEED. O sinal “+” foi utilizado quando o 

entrevistado reconheceu a apropriação do respectivo valor. O sinal “-” foi utilizado quando o 

entrevistado não identificou a apropriação do valor em questão6. Os temas foram divididos em 

dois blocos: no Bloco 1 encontram-se aqueles derivados da literatura sobre Investimentos 

Ambientais Voluntários; no Bloco 2 estão os temas derivados da literatura sobre Green 

Buildings. A categoria “Ganhos na reputação” aparece nas duas literaturas e, por isso, foi 

assinalada nos dois blocos. Porém, apenas um código numérico foi destinado a ela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 A partir de julho de 2014 o índice FipeZap de aluguel comercial passou a indicar queda do valor do aluguel 
acumulado em 12 meses. 
6 Os sinais “+” e “-“ do Quadro 48 foram utilizados como elementos gráficos e não como forma de análise 
quantitativa. 
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 Tema ID16 

1 

Acesso ao conhecimento (+) 

(…) a gente tem um papel social no mercado muito 
grande. Então nos nossos trabalhos e até um pouco dos 
nossos valores, das nossas políticas são realmente de 
levar o conhecimento pros nossos clientes. 
 

Ganhos reputacionais (-) 

Então, acho que conseguem, mas não conseguem. Acho 
que é muito falha ainda essa questão. Muitas empresas 
que tem como objetivo principal o marketing do 
negócio, não fazem isso como deveriam… como 
poderiam, na verdade: divulgação interna, os 
colaboradores saberem, comunicar internamente o 
porque e tudo mais, então de uma forma ou de outra, eu 
acho que isso é muito pouco trabalhado. Eu acho que, da 
mesma forma como grande parte das empresas 
trabalham pouquíssimo o marketing social e as coisas 
que fazem, eu acho que as empresas não conseguem 
extrair o quanto poderiam dessa questão reputacional em 
decorrência da fragilidade dos níveis que estão operando 
nesse negócio. 
 

 

Ganhos reputacionais (-) Ver resposta acima 
 

Despesas operacionais reduzidas (+) 

Você tem um prédio que tem um ar condicionado 30% 
mais eficiente do que o outro, você tem a possibilidade 
de ter um prédio mais eficiente que os demais. Na 
prática, isso depende de vários fatores. 
 

Melhor qualidade ambiental interna 
(+) 

Assim, não sei se está muito ligado, só ligado à 
certificação, mas assim, por exemplo, a gente fez o 
processo de certificação de um prédio no complexo da 
JK e assim, os funcionários estão maravilhados com o 
escritório e os conceitos do escritório, obviamente eles 
tem uma relação direta com a questão da 
sustentabilidade: os open spaces, até algumas questões 
de interação entre as pessoas, qualidade do ambiente 
interno, isso gera uma satisfação obviamente nas pessoas 
que trabalham, mas não sei se elas enxergam isso devido 
à certificação. 
 

Prêmios financeiros (+) 

(…) não sei se você viu o último anuário do pessoal do 
GBC Brasil, que saiu uma pesquisa de uma empresa de 
locação que mostra as diferenças de custo de locação pra 
prédios certificados e não certificados e mostra que os 
prédios certificados têm um valor de locação mais alto, 
que tem menos vacância e tudo o mais. Então isso se 
comprovou também na prática (…). 
 

Maior taxa de ocupação (+) 

Eu tenho um momento de crise: eu vou gastar menos 
num prédio, porque eu tenho ele mais eficiente, vou ter 
mais visibilidade e vou gastar menos. Vou, vou embora. 
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Quadro 49: Posicionamento do entrevistado sobre apropriação de valor pelos stakeholders 
Fonte: desenvolvimento próprio. 
 

O “Acesso ao conhecimento” citado por seis usuários e dois incorporadores também foi citado 

pelo consultor como característica de seu trabalho. Ou seja: além de auxiliar empresas na 

obtenção da certificação, a consultoria assume como papel levar conhecimentos relacionados 

à sustentabilidade aos seus clientes. Uma vez que os investidores entrevistados não 

incorporavam edificações, mas apenas adquiriam e geriam os ativos, a falta de contato direto 

deles tanto com a consultoria, quanto com o processo da certificação pode ser um motivo para 

que nenhum deles tenha citado esse valor como apropriado pela empresa. 

 Tema ID16 

2 

Mitigação de riscos associados à 
volatilidade de preços de energia (+) 

Assim, na teoria, você fala assim, se eu tenho um prédio 
mais moderno, um prédio com uma cisterna, que eu 
coleto água de chuva, com uma estação de tratamento, 
eu estou apto a sofrer menos com isso. Mas na prática, 
dificilmente as pessoas conseguem absorver esses 
benefícios 
 

Antecipação a leis mais rígidas (+) 

Agora algo que tenha surgido no meio do caminho, 
talvez o que? O cara ter lá um… comprar uma ETE e 
colocar pra rodar, porque já tem toda a tubulação 
disponível, coisa do gênero. 
 

Oportunidades relacionadas a novas 
tecnologias e fontes de energia mais 
acessíveis (+) 

Quando você entrega o edifício com tecnologia, o LEED 
(…) tem como princípio uma evolução de regra. Ele é 
feito pra uma camada pequena das edificações. Isso é 
fato, isso é histórico e é o que eles desenvolvem. Então 
você tem todo um outro mercado que quanto mais essa 
regra sobe, eu puxo esse mercado como um todo. Então 
cada versão do LEED exige uma diferença. Então muda 
a ASHRAE, muda a eficiência de equipamento e tal, que 
torna mais difícil, exige novas tecnologias, então é meio 
matemático. 
 

Acesso a locatários (+) 

Porque em 2008 a gente começou a trabalhar, as 
empresas começaram a perceber a movimentação das 
empresas multinacionais pro Brasil. E as empresas que 
vinham pra cá procuravam edifícios que fossem 
certificados, porque muitas delas estavam no seu… Em 
algum item mandatório que elas tinham que ocupar 
prédios sustentáveis e muitas delas exigindo que fossem 
certificado LEED.  Então com o bum da construção que 
aconteceu em 2010, 11, 12 não se construía prédios 
corporativos de lajes corporativas de grande porte, triple 
A principalmente que não fossem certificados. Isso foi 
uma demanda do mercado, o mercado colocou isso 
como determinante e assim se multiplicou. 
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Com relação aos “Ganhos reputacionais”, a resposta positiva dada por seis usuários e quatro 

incorporadores contradiz o discurso do consultor de que o marketing da certificação poderia 

ser melhor explorado pelas organizações brasileiras. O relato do entrevistado ID4, que 

afirmou que a empresa não explorou a condição de empreendimento certificado em termos de 

divulgação e marketing, corrobora esse ponto de vista. 

 

A conquista de “Despesas operacionais reduzidas”, reconhecida quase que unanimamente 

entre os três grupos, foi questionada pelo consultor que diferenciou a redução real da 

possibilidade dessa economia existir.  

 
Porque não sei se você já viu uma pesquisa minha, a gente fez em 2014, 
uma pesquisa com 36 edifícios certificados para avaliar o quanto eles 
consumiam em relação de energia e água do que era previsto. E mais de 
70% dos prédios consumiam até 70% mais do que eles previam durante a 
etapa de construção e projeto. Isso quer dizer: a gente não operava o 
edifício como deveria para dar os resultados. Então assim: quase todos 
eles consumiam muito mais, quase o dobro do que se previa 
anteriormente. Isso está ligado à forma de operar, desconhecimento de 
tecnologias, as pessoas não sabiam, tecnologia nova, ar condicionado 
novo, um monte de automação que as pessoas não sabem usar, em 
decorrência disso você tinha essas diferenças, que a gente chama de 
performance gap: o gap entre o que você previa e o que realmente 
acontece. 

 

Zuo e Zhao (2014) identificaram que educação e treinamento para ocupantes e 

administradores de green buildings facilitariam a utilização desses empreendimentos, o que 

poderia afetar sua performance significativamente. Portanto, esse pode ser um ponto para que 

as edificações realmente atinjam seu potencial máximo. 

 

A “Melhor qualidade ambiental interna”, identificada por quatro usuários, foi citada, também, 

por um incorporador (ID12) que reconheceu esse benefício para os usuários. 

 
Eu acho que um ponto importante, que eu sempre defendo, né, o imóvel 
sustentável, o imóvel que recebe um selo é um imóvel que principalmente 
traz um bem-estar para o usuário. Se eu estou num escritório que tem uma 
boa iluminação, eu vou gastar menos luz. Mas ao mesmo tempo, eu tenho 
uma barreira, uma proteção de insolação, então eu vou gastar também 
menos ar condicionado. Então isso acaba… eu vou ocupar um espaço que 
vai ser mais agradável, que vai me ajudar na permanência maior dentro do 
escritório, de eu estar mais satisfeito e produzir mais. Eu acho que esse é 
um ponto importante. 

 



 107 

Além disso, esse item foi detectado pelo consultor. Porém, este, assim como o usuário ID4 

que reconheceu que o entusiasmo dos funcionários pelo escritório certificado poderia ser 

devido à mudança para um site novo, admitiu ser difícil de atribuir esse fator apenas à 

certificação. 

 
Talvez tenha uma relação que são prédios mais novos, mais modernos e 
tudo o mais, então a gente não consegue aferir muito bem. 

 

Entretanto, a investigação que comparou prédios “verdes” aos convencionais por meio de um 

survey realizado por Newshan et al (2012) concluiu que os green buildings apresentavam 

melhores condições ambientais internas nos seguintes aspectos: satisfação ambiental, 

satisfação com condições termais, satisfação com vistas externas, aparência, perturbações 

causadas pelos ruídos dos sistemas de ar condicionado, qualidade do sono, humor, sintomas 

físicos e redução de partículas suspensas no ar. 

 

Os “Prêmios financeiros” não foram identificados nem por incorporadores, nem por gestores 

de fundos de investimentos imobiliários. Além disso, durante as entrevistas com os usuários, 

foi questionado se a certificação LEED havia sido utilizada como elemento de negociação do 

contrato e se a empresa havia concordado em pagar um prêmio financeiro para ocupar o 

prédio devido a esse fator. Nenhum dos entrevistados reconheceu ter pago um valor maior, 

conforme as respostas identificadas no Quadro 46 (na próxima página). Mesmo o usuário ID4, 

que admitiu que a empresa pagou um aluguel mais alto na época da transação, atribuiu esse 

fato às características gerais do empreendimento (classificação AAA, localização e 

certificação) e não apenas ao LEED. No entanto, a pesquisa citada pelo consultor, realizada 

com base em dados do site de pesquisa imobiliária Geoimóvel e publicada no anuário 2016 do 

Green Building Council Brasil7, detectou que edifícios comerciais com LEED em São Paulo 

apresentavam, em média, um aluguel 10% maior do que os seus pares convencionais. Uma 

hipótese que explicaria essa diferença nas respostas poderia ser a baixa amostra de 

entrevistados (sem validade estatística para generalização) utilizada nesse trabalho. 

 

 

 

 

                                                
7 Dados do segundo trimestre de 2016. 
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Entrevistado Resposta 
ID1 (-) Não, ela (a certificação) já compunha. Mesmo pra comércio… a 

arquitetura… porque quem administrou, quem gerenciou a construção aqui 
interna, dos interiores, foi o escritório de arquitetura. Então mesmo que o 
escritório tenha o nome dele lá como mais um empreendimento certificado, 
né, de arquitetura de interiores, também não foi nada negociado assim. 

ID3 (-) Não. O fato do edifício ser certificado (…) foi também um dos motivos que 
colaborou com a nossa decisão de ter um escritório sustentável (…) e o fato 
de você estar inserido num edifício já com a pré-certificação, já te dava ali 5 
pontos, se não me engano são 5 pontos. Isso já ajudava e isso também foi um 
fator que acabou colaborando pra nossa decisão final. Mas em nenhum 
momento foi discutido questão de preço de locação por conta disso. 

ID4 (+) Foi, com certeza. Eu lembro que na época, quando a gente estava 
procurando, porque a gente sempre, a gente comparou prédios certificados 
com prédios certificados, mas o que justificou na época o aluguel, porque na 
época a gente alugou, foi em 2012, o aluguel estava bem alto, a vacância 
estava super escassa, estava na mão dos proprietários, a bola estava na mão 
deles e a gente realmente pagou um aluguel mais alto sabendo que era um 
prédio triple A, com certificação LEED Gold, então a gente falou assim: 
vamos pagar por um prédio que atende todos os pré-requisitos. Se não fosse 
teria realmente um valor menor. 

ID6 (-) You know, when we were negotiating for this specific building, it was one of 
the few buildings in the area that could meet our real state needs for the 
time. You know, we were looking for five contiguous floors, and so we 
certainly wanted to be in a new or newer building, we certainly wanted to be 
in building that was a very efficient building, but I think that what really 
drove the cost, and this was not an inexpensive building, what really drove 
the cost at the time was the fact that there were not a lot of options based on 
what we were looking for, and the landlord or the ownership at the time 
certainly knew that it was going to be very hard for us to get, you know, this 
five contiguous floors together in the region we wanted to be in, so it 
certainly played a part, but I wouldn’t say it was, at least from the owner’s 
perspective in driving the rent, the main component. 

Quadro 50: Principais respostas dos usuários sobre o tema “Prêmios financeiros” 
Fonte: desenvolvimento próprio. 

 

Essa mesma pesquisa citou que a taxa de vacância de edificações comerciais com LEED 

localizadas em São Paulo era 9,5% mais baixa do que a taxa de edifícios convencionais. Essa 

informação vai ao encontro do discurso dos incorporadores ID9, ID12 e ID14, que 

perceberam uma maior taxa de ocupação em edifícios com certificação. Essa diferença, no 

entanto, pode ser resultado do movimento fly to quality citado pelos gestores ID7 e ID10. 

Nesse movimento, empresas saem de empreendimentos menos sofisticados para outros de 

padrões mais altos, porém pagando o mesmo valor de aluguel. Isso foi resultado da crise 

imobiliária citada anteriormente que fez com que o mercado tivesse que oferecer melhores 

condições e preços mais baixos para os locatários. 
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Junto com a “Mitigação de riscos associados à volatilidade de preços de energia”, foi 

questionado aos entrevistados sobre a volatilidade dos preços de consumo de água, já que esse 

é um fator importante na cidade de São Paulo, vítima de uma crise hídrica em 2014. Os 

usuários ID1, ID6 e ID17, o incorporador ID14 e o gestor ID15 citaram positivamente esse 

item, reconhecendo que uma edificação sustentável consegue reduzir esses riscos, pois tem 

tecnologias voltadas à eficiência de consumo energético e hídrico. Cabe ressaltar, no entanto, 

que, assim como no item “Despesas operacionais reduzidas”, o consultor identificou o 

potencial para mitigar esse tipo de risco por meio dessas tecnologias, mas também ressaltou as 

dificuldades que ainda existem para operar tais empreendimentos. 

 
Então dizer que o prédio vai trazer segurança, ele tem todas as 
ferramentas para, entendeu? (...) Só que dificilmente isso é utilizado 
como deveria. Na crise hídrica, por exemplo, pra você ter uma ideia, a 
gente fez uma avaliação de… não vou lembrar o número, mas eu vou 
fazer um número redondo: 10 empreendimentos que tinham 
aproveitamento de água de chuva ou qualquer tipo de água não contada 
pra aproveitamento. 90% não utilizava, entendeu? (...) Aí quando veio a 
crise, o negócio apertou e tal, eles começaram a correr atrás para colocar 
as ETEs em funcionamento. Aí vai ver que não funciona, a instalação 
foi malfeita, a tecnologia não funciona. Ou já parou, ficou muito 
tempo… A mesma coisa quando você vai dizer: putz, a conta de energia 
subiu absurdamente, a gente chega lá e fala assim: então, faz isso, isso e 
isso. (...) O cara fala: não é possível. É, porque você não está utilizando 
o que você tem de capacidade. Então eu tenho um empreendimento 
extremamente moderno, com capacidade de atender situações bem 
significativas, que às vezes até ultrapassam a capacidade total de 
ocupação do prédio e se eu não usar a tecnologia que está lá de forma 
correta, eu vou gastar mais. 

 

Os usuários ID3 e ID8, o incorporador ID12 e o gestor ID15 reconheceram que um green 

building pode antecipar leis mais rígidas, dando uma vantagem para quem já constroi dessa 

maneira. O consultor também admitiu que pode ser uma vantagem desse tipo de edificação, 

embora não tenha conseguido dar um exemplo real desse tipo de situação. 

 

Os usuários ID3, ID4 e ID6 e o incorporador ID11 creditaram um “Acesso a novas 

tecnologias” ao processo de certificação. A baixa taxa de resposta a esse valor pode ser, 

conforme identificado pelo consultor ID16, um reflexo da forma que tais tecnologias são 

introduzidas no mercado. Em um primeiro momento, quando uma nova versão do LEED é 

lançada, exige-se que os empreendimentos busquem novas tecnologias para conseguirem 

atender as demandas do processo. Conforme o tempo passa, mais edifícios buscam a mesma 

certificação, fazendo com que tais tecnologias se tornem default. Quando o LEED lança uma 
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nova versão (como ocorreu em 2016, quando foi exigido que todos as edificações utilizassem 

a última versão – v4), mais exigentes tornam-se os requisitos e, consequentemente, novas 

tecnologias são exigidas. Esse item pode estar relacionado, também, com a baixa identificação 

do valor “Pioneirismo e Inovação” (reconhecido apenas pelos usuários ID3 e ID17). 

 

Por fim, o “Acesso a locatários” foi um item identificado tanto pela maioria dos 

incorporadores e gestores, quanto pelo consultor. Corroborando essa visão, o entrevistado ID6 

(representante de uma multinacional que se instalou no Brasil) afirmou que 

 
Within our RPs as we put out, our request for proposals, we always ask 
when we are looking for real state what are, you know, what are the 
environmental benefits built into the building. So, we’re always 
looking… It’s a little bit, yow know, US centric, but we’re always 
looking to see if they have an EPA Energy Star rating, we look to see 
what they have developed from the LEED Core and Shell perspective 
and then, yow know, obviously, along with that or within that we’re 
looking how close it is to public transportation and whether there’s 
means for, yow know, employees to commute the, yow know, bicycle or 
some other type of means that basically have a light footprint on the 
environment. 

 

A próxima seção finaliza o presente trabalho, apresentando sua conclusão, as contribuições 

para a teoria e recomendações para pesquisas futuras, bem como as contribuições para a 

prática empresarial e para a elaboração de políticas públicas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Esta pesquisa procurou responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais são os valores 

gerados por uma certificação ambiental para edifícios de escritórios no Brasil? O primeiro 

passo foi uma pesquisa documental para averiguar o universo brasileiro dos selos ambientais 

para edificações e, assim, conseguir determinar o selo mais relevante, com base no número de 

empreendimentos de escritórios prontos (i.e., não em fase de projeto) e certificados. Em 

seguida, por meio de entrevistas semi-estruturadas, o trabalho investigou a apropriação de 

valor gerado por esse tipo de selo por três grupos de stakeholders pertencentes ao setor: 

empresas usuárias, incorporadoras e gestoras de fundos de investimentos imobiliários. Como 

forma de aumentar o grau de confiabilidade dos dados obtidos nessa fase, optou-se por 

entrevistar, também, um representante de consultoria especializada no processo de 

certificação ambiental para edifícios, já que esse tipo de empresa atua em conjunto com os 

outros três grupos citados anteriormente. 

 

A pesquisa documental revelou que existem nove certificações ambientais para edificações no 

Brasil: AQUA-HQE, BH Sustentável, BREEAM, Casa Azul, DGNB, LEED, PBE EDIFICA, 

PROCEL EDIFICA e QUALIVERDE, sendo que não foram encontrados registros de 

empreendimentos nacionais certificados pelos selos DGNB e QUALIVERDE. 97,06% dos 

edifícios construídos foram certificados pelos selos PBE Edifica (76,09%), LEED (17,17%) e 

AQUA-HQE (3,79%), dos quais 45,18 % do total de edifícios não residenciais certificados 

receberam o LEED. O estado de São Paulo concentra 80,74% dos empreendimentos 

certificados e a cidade de São Paulo abriga 65,20% desses edifícios. Por apresentarem uma 

amostra maior, e, portanto, mais representativa do universo de análise, o LEED e a cidade de 

São Paulo foram escolhidos como objeto de estudo da segunda etapa de pesquisa. 

 

Dentre os sistemas existentes no LEED, escolheram-se empreendimentos certificados pelo 

LEED CI e LEED CS, pois estes destinam-se ao tipo de edifício que é o objeto de estudo 

desse trabalho (empreendimentos comerciais de escritórios). Assim, empresas que ocupam 

escritórios com LEED CI foram utilizadas como amostra para se obter a visão do grupo de 

stakeholder “empresa usuária”. Já as incorporadoras responsáveis pelos edifícios com LEED 

CS foram utilizadas como amostra para se obter a visão do grupo de stakeholder 

“incorporadores”. Além disso, para buscar as incorporadoras e empresas usuárias mais 
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engajadas com o processo de certificação, escolheram-se apenas os empreendimentos que 

atingiram os níveis mais altos de pontuação, alcançando os níveis Gold ou Platinum (em uma 

escala de Certified, Silver, Gold e Platinum). Os gestores de fundos de investimentos 

imobiliários foram selecionados com base em documento da ANBIMA, que apresentava as 

instituições financeiras com o maior patrimônio líquido voltado à classe dos investimentos 

imobiliários. Por fim, identificou-se a consultoria que participou do maior número de 

processos de certificação da lista final de edifícios obtida nos passos anteriores. 

 

Os resultados mostraram que as empresas usuárias de edifícios de escritórios certificados 

apropriaram o valor gerado pelo LEED principalmente por meio da diminuição de despesas 

operacionais do empreendimento, acesso a novos conhecimentos, ganhos reputacionais, 

vantagens advindas de uma melhor qualidade ambiental interna e exigência de gestão 

profissional do edifício. 

 

Para os incorporadores, a apropriação de valor gerado pelo LEED adveio sobretudo da 

redução das despesas operacionais (relacionada, também, a uma maior taxa de ocupação dos 

empreendimentos), dos ganhos reputacionais e do acesso a locatários que consideram a 

existência dessa certificação imprescindível. Em contrapartida, ao contrário dos resultados 

encontrados na literatura estudada, a maioria dos entrevistados alegou não conseguir obter 

prêmios financeiros nas transações comerciais envolvendo edifícios certificados. Isso vai ao 

encontro das respostas dos usuários que não identificaram o LEED como elemento de 

negociação utilizado pelos proprietários dos edifícios para alcançarem valores maiores de 

aluguel ou venda. 

 

Os gestores de fundos de investimentos, assim como os incorporadores, também identificaram 

as despesas operacionais reduzidas e o acesso a locatários como um importante valor 

apropriado. No entanto, ao contrário dos dois grupos anteriores, os investidores não 

reconheceram a apropriação de ganhos reputacionais advindos de edifícios com LEED na 

composição de seu portfólio. Esse grupo também não identificou prêmios financeiros 

decorrentes do investimento em edifícios sustentáveis. 

 

Os resultados da entrevista com o consultor confirmaram os seguintes benefícios indicados 

pelos outros grupos: acesso ao conhecimento, maior taxa de ocupação, melhor qualidade 

ambiental interna e acesso a locatários. No entanto, foram feitas ressalvas a alguns valores 
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apontados. Com relação aos ganhos reputacionais foi indicado que as organizações poderiam 

explorar melhor esse tipo de ganho por meio de melhores estratégias de marketing. Para 

reduzir despesas operacionais e mitigar riscos associados à volatilidade de preços de energia e 

água seria necessária uma operação adequada do empreendimento, o que nem sempre 

acontece. Também foi indicado que a antecipação a leis mais rígidas poderia ocorrer, mas não 

se identificou um exemplo concreto desse tipo de situação. Por fim, apontou-se que o acesso a 

novas tecnologia estaria relacionado ao processo de evolução do LEED, cuja tendência é se 

tornar cada vez mais exigente, demandando novas tecnologias. Contrapondo-se aos resultados 

identificados pelos três grupos de entrevistados, o consultor indicou a existência de prêmios 

financeiros relacionados à presença do LEED. 

 

Percebe-se, portanto, que o valor “redução de despesas operacionais” do empreendimento foi 

reconhecido quase unanimemente pelos três grupos de stakeholders. Esse resultado corrobora 

aqueles encontrados por Eiccholtz; Kok; Quigley (2010), Fowler et al., (2011), Katz (2003), 

Nelson; Rakau; Dörrenberg (2010) e Pivo; Fischer (2010), Reichardt (2013). Essa diminuição 

de despesas também foi apontada como um dos fatores que levam os edifícios certificados a 

alcançarem maior taxa de ocupação em comparação às edificações convencionais, apoiando, 

assim os resultados encontrados por Katz (2003), Pivo; Fischer (2010) e Wiley; Benefield; 

Johnson (2010). 

 

Um dos aspectos mais estudados na literatura de green buildings é a possível relação entre a 

existência de uma certificação ambiental com prêmios financeiros sobre o valor de aluguel ou 

venda de um edifício. Esse benefício não foi identificado nem por parte das empresas usuárias 

(que poderiam se dispor a pagar mais), nem por parte de incorporadoras e gestoras de fundos 

de investimento. Tal resultado, portanto, opõe-se aqueles encontrados por Chegut; Eichholtz; 

Kok, 2013, Deng; Quigley (2012), Eiccholtz; Fuerst; McAllister (2011), Katz (2003), Kok; 

Jennen (2012), Kok; Quigley (2010, 2013), Miller; Spivey; Florance (2008), Nelson; Rakau; 

Dörrenberg (2010), Pivo; Fischer (2010), Reichardt, Fuerst, Rottke, Zietz (2012), Wiley; 

Benefield; Johnson (2010). No entanto, o representante da consultoria apresentou uma 

pesquisa cujos dados mostram a existência de tais acréscimos financeiros no valor das 

locações de prédios com LEED. Portanto, seria importante conduzir uma pesquisa 

quantitativa a respeito dessa relação no âmbito acadêmico. 
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Um aspecto significativo não identificado na literatura e indicado por alguns entrevistados foi 

que, por demandar conhecimentos técnicos relativos a processos e tecnologias, a existência da 

certificação fez com que a gestão do edifício tivesse que se tornar mais profissional. Essa, 

portanto, é uma contribuição relevante dessa pesquisa, já que acrescenta à literatura de green 

buildings um novo aspecto a ser investigado. 

 

 

5.1.   Contribuições para a literatura e recomendações para pesquisas futuras 

 

 

Este trabalho procurou contribuir com o debate “quando vale a pena ser verde” buscando 

identificar os valores gerados por selos ambientais para edifícios de escritórios no Brasil. Para 

isso, foram utilizados dois corpos teóricos distintos: o primeiro, relativo às Iniciativas 

Ambientais Voluntárias, apresentou as possíveis motivações para adoção desse tipo de 

programa; e o segundo, referente a edificações certificadas, identificou uma série de 

benefícios associados à opção por esse tipo de empreendimento. A partir dessa revisão de 

literatura foram levantadas 5 motivações estratégicas de uma empresa para participar de uma 

IAV e 10 benefícios associados à adoção de um edifício sustentável. 

 

Conforme apresentado anteriormente, o valor gerado pelo LEED é apropriado de diferentes 

maneiras por cada um dos grupos entrevistados. Para usuários e incorporadores essa 

apropriação se traduziu tanto em benefícios tangíveis (como redução de despesas operacionais 

e acesso a locatários), quanto intangíveis (ganhos reputacionais, acesso ao conhecimento, 

maior qualidade ambiental interna). Para investidores, no entanto, a apropriação se mostrou 

apenas por meio de benefícios tangíveis (redução de despesas operacionais relacionada a uma 

maior taxa de ocupação e acesso a locatários). Esses benefícios, entretanto, não incluíram 

prêmios financeiros por esse tipo de investimento. Esse talvez seja o motivo desse último 

grupo ter sido o que menos percebeu vantagens nesse tipo de selo. 

 

Embora essa busca por vantagens competitivas possa representar um papel central na adoção 

de uma IAV (BERCHICCI; KING, 2008), tanto por meio da diferenciação de competidores, 

quanto por meio de melhores resultados operacionais, ser membro desse tipo de programa não 

garante a criação de valor. No caso do LEED, mais do que ganhar vantagens competitivas, a 

adoção dessa certificação parece representar uma maneira de não ser excluído do mercado. 
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Afinal, como Orsato afirma (2008) vantagens competitivas advindas de estratégias ambientais 

ocorrem em um período curto de tempo e são reservadas para as organizações que se dispõe a 

“sair na frente” adotando uma estratégia específica. Conforme o restante das empresas dentro 

da indústria passa a adotar práticas ambientais mais proativas, o que antes era um 

diferenciador passa a ser uma prática usual e, portanto, não competitiva. Isso pode ser 

relacionado, também, à Teoria Neo-institucional, que afirma que, conforme uma inovação se 

difunde em uma determinada indústria, ela passa a proporcionar legitimidade, ao invés de 

melhorar a performance (DIMAGGIO; POWELL, 1983). 

 

Além disso, conquanto na certificação LEED existam benefícios gerados pela utilização de 

regras mais rígidas (como mostrado pelas despesas operacionais reduzidas), a geração desses 

valores parece estar mais relacionada à habilidade da organização em adquirir as 

competências específicas para conseguir administrar e utilizar corretamente tais 

empreendimentos. Assim, os resultados indicam que gerar valor por meio desse tipo de 

iniciativa relaciona-se ao processo de desenvolver as capabilities necessárias, conforme 

apontado pela RBV. 

 

A natureza qualitativa do presente trabalho faz com que não seja possível generalizar os 

resultados obtidos para todo o setor estudado. Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas 

foquem em medições quantitativas dos diferentes benefícios gerados pela certificação LEED. 

Além disso, averiguar se os valores advindos de outras certificações são apropriados da 

mesma maneira que os apresentados pelo LEED, possibilitaria indicar em que circunstâncias a 

utilização de cada certificação é mais indicada. Além disso, com maior tempo e acesso às 

empresas, seria possível utilizar entrevistas não estruturadas e observação participante. 

 

Um estudo longitudinal englobando todo o período de uma versão do LEED (desde o 

lançamento até a substituição) poderia indicar a influência desse selo sobre a adoção de novas 

tecnologias e sua disseminação pelo mercado. Por fim, um outro caminho seria estudar o 

grupo das administradoras de edifícios com certificação e explorar as vantagens e 

desvantagens em operar um empreendimento certificado do ponto de vista de sua utilização. 

Isso permitiria, inclusive, aprofundar a relação entre a adoção de um selo ambiental com a 

percepção apontada por alguns entrevistados de que esse tipo de empreendimento exige 

profissionais melhor qualificados. 
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5.2. Contribuições para a prática empresarial e elaboração de políticas públicas 

 

 

Os resultados apresentados nesse trabalho podem ser utilizados tanto por empresas que já 

decidiram utilizar as certificações ambientais para edifícios, quanto por organizações que 

ainda não se envolveram com esse tipo de empreendimento. As primeiras devem se atentar 

especialmente às questões relacionadas à operação das edificações (possivelmente 

desenvolvendo treinamentos para que os profissionais explorem o máximo potencial dos 

prédios); aos ganhos reputacionais (que poderiam ser maximizados por meio de uma melhor 

estratégia de marketing); e ao acesso ao conhecimento (que constituiu um dos principais 

valores identificados pelos entrevistados). As segundas podem se beneficiar dessa pesquisa 

para nortear decisões a respeito da adoção de selos ambientais para edifícios.  

 

Com relação ao âmbito público: uma vez que o setor de edificações tem grande participação 

tanto no consumo de energia e água, quanto nas emissões de gases de efeito estufa (GEE), ele 

também apresenta grande potencial rumo a uma economia de baixo carbono. O presente 

estudo mostrou que o LEED pode representar tanto uma maneira de reduzir o impacto 

ambiental de um empreendimento, quanto uma forma de difundir novos conhecimentos 

relativos à sustentabilidade de edifícios. Porém, a adoção desse tipo de programa pode ser 

inibida pela percepção de um alto custo inicial e pela incerteza de atingir compensações 

financeiras que justifiquem essa opção.  

 

Portanto, uma forma de incentivar práticas ambientalmente corretas dentro do setor seria por 

meio da ampliação de iniciativas que estimulem a adoção desse tipo de selo. No Brasil, 

atualmente, podem ser citadas a Lei dos Benefícios Fiscais (que busca conceder benefícios 

fiscais aos projetos certificados com o selo Qualiverde no estado do Rio de Janeiro) e o 

Decreto no 57.565, que regulamenta os procedimentos de fiscalização da quota ambiental e o 

incentivo de certificação da nova lei de zoneamento da cidade (Lei no 16.402/2016) (a lei e o 

decreto possibilitarão um desconto no valor da outorga generosa para prédios residenciais 

com certificação de construção sustentável). O estímulo para que empresas adotem iniciativas 

ambientais (como o LEED) em seus empreendimentos possibilitaria reduzir tanto seu 

consumo energético, quanto de água e produção de resíduos, aliviando, assim, demandas que 

tradicionalmente recaem sobre o setor público.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: SITES UTILIZADOS PARA BUSCA DAS CERTIFICAÇÕES 

AMBIENTAIS EXISTENTES 
 

 

<http://www.mma.gov.br/perguntasfrequentes?catid=6> 
 
<http://sustentarqui.com.br/dicas/selos-para-contrucao-sustentavel/> 
 
<http://www.cte.com.br/sustentabilidade/> 
 
<https://arcoweb.com.br/finestra/tecnologia/pesquisa-examina-certificacoes> 
 
<http://www.inovatechengenharia.com.br/certificacoes/> 
 
<http://aresarquitetura.com.br/> 
 
<http://techne.pini.com.br/engenharia-civil/162/40-perguntas-certificacoes-286744-1.aspx> 
 
<http://www.mobussconstrucao.com.br/blog/2017/01/principais-certificacoes-ambientais-
que-as-construtoras-precisam-conhecer/> 
 
<http://www.confea.org.br/media/Civil_engenharia_de_empreendimentos_sustentaveis_no_b
rasil.pdf> 
 
<http://www.sindusconce.com.br/downloads/publicacoes/7592d41be71fa68a9324538fb22323
61.pdf> 
 

 

ANEXO B: SITES UTILIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE INDICADORES DAS 

CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS EXISTENTES 

 

 

<http://vanzolini.org.br/aqua/certificacao-aqua-hqe/> 
 
<http://cesa.pbh.gov.br/scsae/index.smma> 
 
<http://www.pbeedifica.com.br/> 
 
<http://www.procelinfo.com.br/> 
 
<http://www.gbcbrasil.org.br> 
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<http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/produtos-servicos/selo-casa-azul/> 
 
<http://www.breeam.com/> 
 

 

ANEXO C: SITES UTILIZADOS PARA BUSCA DE EMPRESAS USUÁRIAS E 

INCORPORADODAS DE EDIFÍCIOS COM LEED 

 

 

<https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo-gasperini-torre-matarazzo-shopping-
cidade-sao-paulo> 
 
<http://www.wtorre.com.br/projetos/wtorre-plaza---torre-d-e-e/245> 
 
<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/rochavera-
corporate-towers/256> 
 
<http://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/rochavera-corporate-towers-recebe-leed-
gold_2018_10_0> 
 
<http://www.revistagreenbuilding.com.br/projeto.php?id=13> 
 
<http://www.metodo.com.br/empreendimentos/metodo-engenharia/edificio-comercial-
fecomercio> 
 
<http://etoile.com.br/etoile/edificio-praca-faria-lima/> 
 
<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/piratininga-arquitetos-associados_/itau-
bba/3023> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo--gasperini-arquitetos-edificio-jatoba-sao-
paulo> 
 
< http://www.sanca.com.br/portfolio/alvino-slaviero/> 
 
< http://www.engenhariaearquitetura.com.br/noticias/813/Alvino-Slaviero-busca-a-
certificacao-LEED-Ouro.aspx> 
 
< http://www.five5.com.br/sky-corporate> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/cidade-jardim-
comercial/531> 
 
< http://www.revistarochas.com.br/destaque/escultura-em-granito-e-vidro-edificio-cidade-
jardim> 
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< http://tishmanspeyer.com.br/comercial/tower-bridge-corporate> 
 
< http://www.archdaily.com.br/br/01-39533/eco-berrini-aflalo-e-gasperini-arquitetos> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo--gasperini-arquitetos-eco-berrini---sao-
paulo> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/eldorado-
business-tower/2177> 
 
< http://www.flcorporate.com.br/index.html> 
 
< http://www.sphq.com.br/index.html> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/infinity-
tower/128> 
 
< http://www.yuny.com.br/imovel-infinity-tower-31.html> 
 
< http://www.orealizacoes.com.br/comerciais/vila-olimpia-corporate/> 
 
< http://www.yuny.com.br/imovel-torre-z-53.html> 
 
< https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/pickard-chilton-pontual-arquitetura-torre-
z-sao-paulo> 
 
< https://acesse.buildings.com.br/edificios-comerciais/6193-olimpia-business-tower#> 
 
< http://www.ryazbek.com.br/empreendimento/olimpia-bussiness-tower> 
 
< http://www.paulista2028.com.br/site/> 
 
< http://www2.lucioengenharia.com.br/institucional/imoveis.aspx?emp=92&p=1> 
 
< http://www.spcorporate.com.br/empreendimentos/sao-paulo/faria-lima/air-727> 
 
< http://www.vistafarialima.com.br/produto.html> 
 
< http://www.eztec.com.br/imoveis/apartamento/EZ-TOWERS> 
 
< http://www.odebrechtproperties.com/pt-br/edificio-odebrecht-sao-paulo> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/edificio-
odebrecht-sao-paulo/1177> 
 
< http://www.metodo.com.br/empreendimentos/metodo-engenharia/morumbi-business-
center> 
 
< http://www.sincoengenharia.com.br/grand-station/> 
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< http://www.realtycorp.com.br/case 
 
< http://www.jk180.com.br/> 
 
< http://www.edificioscorporativos.com.br/SP/Sao-Paulo/Itaim-Bibi/Edificio-Jardim-
Europa/638> 
 
<http://www.scsa.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=59287&empreendime
nto=2207> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/morumbi-
corporate/859> 
 
< http://www.multiplan.com.br/en/real-estate/business/morumbi-corporate> 
 
< http://www.ccpsa.com.br/pb/edificios/thera-corporate/> 
 
< http://www.ccpsa.com.br/pb/2016/04/09/thera-corporate-conquista-a-certificacao-leed-
gold/> 
 
< http://panoramapaulista.com.br/> 
 
< http://www.fioresefernandes.com.br/obras_entregues.asp> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalogasperini-arquitetos-edificio-teoemp> 
 
< http://www.bratkecollet.com.br/portfolio_detalhe.php?id=2> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/carlos-bratke-edificio-jacaranda-sao-paulo> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/stora-enso-escritorio-jk> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/abbvie-laboratorios> 
 
< http://www.temsustentavel.com.br/escritorio-paulista-e-referencia-em-projetos-de-
arquitetura-sustentavel/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/nova-sede-kpmg-brasil> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/athie-wohnrath_/kpmg/2276> 
 
< http://www.gbig.org/activities/leed-1000056070> 
 
< http://www.informov.com.br/> 
 
< http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/229/informov-projeta-escritorio-proprio-
que-mostra-exemplos-de-tecnologias-e-280818-1.aspx> 
 
< http://casa.abril.com.br/ambientes/conheca-o-escritorio-da-kraft-foods-projetado-por-athie-
e-wohnrath/> 
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< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/athie-wohnrath_/kraft-foods/708> 
< http://www.usgbc.org/projects/ubs-fl-4440> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/itau-bba-fl-3500?view=team> 
 
< https://www.sas.com/pt_br/contact.html> 
 
< http://omarmaksoud.com.br/obra.php?id=1106> 
 
< http://www.cte.com.br/imprensa/2010-06-28-novo-escritorio-do-laboratorio-boehrin/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/gs-infinity-tower> 
 
< https://www.bloomberg.com.br/sobre-a-bloomberg/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/bloomberg-sao-paulo> 
 
< http://www.athiewohnrath.com.br/leed.php> 
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ANEXO D: RANKING DE GESTORES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

 

Patrimônio Líquido - Por Classe ANBIMA 
Instituições financeiras e Assets – R$ milhões (Set/ 2016) 

Gestor FII 

BTG PACTUAL 12.039,9 

CAIXA 7.221,2 

VOTORANTIM ASSET 5.963,8 

KINEA INVESTIMENTO LTDA 4.713,9 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 4.662,7 

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO COR VAL S.A 3.740,7 

OPPORTUNITY ASSET ADM 2.596,9 

OLIVEIRA TRUST DTVM 1.803,8 

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT 1.301,6 

PLANNER 1.298,5 

XP GESTAO DE RECURSOS 1.193,4 

COINVALORES 1.156,7 

BRL DTVM 1.004,2 

REAG INVESTIMENTOS LTDA 772,1 

MAUA INVESTIMENTOS LTDA 745,5 

J SAFRA ASSET MANAGEMENT 698,4 

BRKB DTVM S.A. 471,2 

TAG INVESTIMENTOS 453,9 

BRASIL PLURAL GESTAO DE RECURSOS LTDA 345,6 

MODAL 277,1 

VINCI PARTNERS 275,1 

POLO CAPITAL GEST DE RECURSOS 257,9 

BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA 248,8 

TRX GESTORA DE RECURSOS 234,6 

  ACB CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS   231,8 

CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. 

EMPREE 

220,8 
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  BANCO FATOR   206,8 

  JPP GESTAO DE RECURSOS   194,2 

  AQUILLA ASSET MANAGEMENT LTDA   178,7 

LATOUR CAPITAL DO BRASIL LTDA 154,5 

GF GESTAO DE RECURSOS S/A 151,0 

CLARITAS 151,0 

PETRA ASSET GESTAO DE INVESTIMENTOS 

LTDA 

145,1 

LLA GESTAO DE PATRIMONIO 128,9 

G5 ADVISORS 127,9 

BRB - DTVM 114,9 

INFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. 105,1 

BRADESCO 89,2 

ATICO ADM DE REC 88,5 

GENUS CAPITAL GROUP 88,3 

H11 GESTAO DE RECURSOS SA 72,5 

BB DTVM S.A 71,2 

LANDIX GESTORA DE RECURSOS LTDA 65,4 

BANESTES 59,1 

CAPITANIA 55,5 

PP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA 52,8 

MAXIMA DTVM 49,7 

TC CONSULTORIA E ADM DE INVESTIMENTOS 42,9 

LESTE CREDIT GESTÃO DE RECURSOS LTDA 37,9 

MERITO INVESTIMENTOS LTDA 36,0 

QUELUZ ASSET MANAGEMENT 32,7 

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA 31,5 

CITIBANK 31,3 

OURO PRETO INVESTIMENTOS 28,4 

RODOBENS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 21,9 

NCH BRASIL GESTORA DE RECURSOS LTDA 17,1 

BENX GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA 15,5 

ICATU GESTAO PATRIMONIAL LTDA 14,9 
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JIVE ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA 14,5 

VBI REAL ESTATE GESTÃO DE CARTEIRAS 

LTDA 

14,0 

V2 INVESTIMENTOS 13,7 

QUORUM GESTAO 9,1 

GOODMAN CONSULTORIA, PART E ADM DE 

VAL 

3,9 

LAPLACE INVESTIMENTOS E GESTÃO DE REC 0,4 

Fonte: ANBIMA. Disponível em <www.anbima.com.br>. 

 

 

ANEXO E: SITES UTILIZADOS PARA BUSCA DE CONSULTORIAS 

 

 

<http://www.cte.com.br/sustentabilidade/> 
 
<https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo-gasperini-torre-matarazzo-shopping-
cidade-sao-paulo> 
 
<http://www.wtorre.com.br/projetos/wtorre-plaza---torre-d-e-e/245> 
 
<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/rochavera-
corporate-towers/256> 
 
<http://www.aecweb.com.br/cont/m/rev/rochavera-corporate-towers-recebe-leed-
gold_2018_10_0> 
 
<http://www.revistagreenbuilding.com.br/projeto.php?id=13> 
 
<http://www.metodo.com.br/empreendimentos/metodo-engenharia/edificio-comercial-
fecomercio> 
 
<http://etoile.com.br/etoile/edificio-praca-faria-lima/> 
 
<http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/piratininga-arquitetos-associados_/itau-
bba/3023> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo--gasperini-arquitetos-edificio-jatoba-sao-
paulo> 
 
< http://www.sanca.com.br/portfolio/alvino-slaviero/> 
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< http://www.engenhariaearquitetura.com.br/noticias/813/Alvino-Slaviero-busca-a-
certificacao-LEED-Ouro.aspx> 
 
< http://www.five5.com.br/sky-corporate> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/cidade-jardim-
comercial/531> 
 
< http://www.revistarochas.com.br/destaque/escultura-em-granito-e-vidro-edificio-cidade-
jardim> 
 
< http://tishmanspeyer.com.br/comercial/tower-bridge-corporate> 
 
< http://www.archdaily.com.br/br/01-39533/eco-berrini-aflalo-e-gasperini-arquitetos> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalo--gasperini-arquitetos-eco-berrini---sao-
paulo> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/eldorado-
business-tower/2177> 
 
< http://www.flcorporate.com.br/index.html> 
 
< http://www.sphq.com.br/index.html> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/infinity-
tower/128> 
 
< http://www.yuny.com.br/imovel-infinity-tower-31.html> 
 
< http://www.orealizacoes.com.br/comerciais/vila-olimpia-corporate/> 
 
< http://www.yuny.com.br/imovel-torre-z-53.html> 
 
< https://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/pickard-chilton-pontual-arquitetura-torre-
z-sao-paulo> 
 
< https://acesse.buildings.com.br/edificios-comerciais/6193-olimpia-business-tower#> 
 
< http://www.ryazbek.com.br/empreendimento/olimpia-bussiness-tower> 
 
< http://www.paulista2028.com.br/site/> 
 
< http://www2.lucioengenharia.com.br/institucional/imoveis.aspx?emp=92&p=1> 
 
< http://www.spcorporate.com.br/empreendimentos/sao-paulo/faria-lima/air-727> 
 
< http://www.vistafarialima.com.br/produto.html> 
 
< http://www.eztec.com.br/imoveis/apartamento/EZ-TOWERS> 
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< http://www.odebrechtproperties.com/pt-br/edificio-odebrecht-sao-paulo> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/edificio-
odebrecht-sao-paulo/1177> 
 
< http://www.metodo.com.br/empreendimentos/metodo-engenharia/morumbi-business-
center> 
 
< http://www.sincoengenharia.com.br/grand-station/> 
 
< http://www.realtycorp.com.br/case 
 
< http://www.jk180.com.br/> 
 
< http://www.edificioscorporativos.com.br/SP/Sao-Paulo/Itaim-Bibi/Edificio-Jardim-
Europa/638> 
 
<http://www.scsa.com.br/conteudo_pti.asp?idioma=0&conta=45&tipo=59287&empreendime
nto=2207> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/aflalogasperini-arquitetos_/morumbi-
corporate/859> 
 
< http://www.multiplan.com.br/en/real-estate/business/morumbi-corporate> 
 
< http://www.ccpsa.com.br/pb/edificios/thera-corporate/> 
 
< http://www.ccpsa.com.br/pb/2016/04/09/thera-corporate-conquista-a-certificacao-leed-
gold/> 
 
< http://panoramapaulista.com.br/> 
 
< http://www.fioresefernandes.com.br/obras_entregues.asp> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/aflalogasperini-arquitetos-edificio-teoemp> 
 
< http://www.bratkecollet.com.br/portfolio_detalhe.php?id=2> 
 
< https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/carlos-bratke-edificio-jacaranda-sao-paulo> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/stora-enso-escritorio-jk> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/abbvie-laboratorios> 
 
< http://www.temsustentavel.com.br/escritorio-paulista-e-referencia-em-projetos-de-
arquitetura-sustentavel/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/nova-sede-kpmg-brasil> 
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< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/athie-wohnrath_/kpmg/2276> 
 
< http://www.gbig.org/activities/leed-1000056070> 
 
< http://www.informov.com.br/> 
 
< http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/229/informov-projeta-escritorio-proprio-
que-mostra-exemplos-de-tecnologias-e-280818-1.aspx> 
 
< http://casa.abril.com.br/ambientes/conheca-o-escritorio-da-kraft-foods-projetado-por-athie-
e-wohnrath/> 
 
< http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/athie-wohnrath_/kraft-foods/708> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/ubs-fl-4440> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/itau-bba-fl-3500?view=team> 
 
< https://www.sas.com/pt_br/contact.html> 
 
< http://omarmaksoud.com.br/obra.php?id=1106> 
 
< http://www.cte.com.br/imprensa/2010-06-28-novo-escritorio-do-laboratorio-boehrin/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/gs-infinity-tower> 
 
< https://www.bloomberg.com.br/sobre-a-bloomberg/> 
 
< http://www.usgbc.org/projects/bloomberg-sao-paulo> 
 
< http://www.athiewohnrath.com.br/leed.php> 
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ANEXO F: LISTA DE EMPREENDIMENTOS COM LEED CS 

 

 

Empreendimento Endereço Nível Pontos Classificação 
Torre Matarazzo e 
Shopping Cidade de SP 

Avenida Paulista, 1230, 
Bela Vista Gold 35 Buildings 

AAA 

WTorre JK - Torre Sao 
Paulo 

Av. Pres. Juscelino 
Kubitschek , 2041, Itaim 
Bibi 

Gold 36 Buildings AA 

Rochavera Torre A Av. Dr. Chucri Zaidan, 
1170, Santo Amaro Gold 37 Buildings 

AAA 

Faria Lima 4.440 Av. Faria Lima, 4440, 
Itaim Bibi Gold 37 Buildings 

AAA 

Edificio FECOMERCIO Rua Dr. Plínio Barreto, 
285, Bela Vista Gold 37 Buildings B 

Edifício Praça Faria Lima 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 
4.221 – R. Profº Atílio 
Innocenti, 680, Itaim Bibi 

Gold 37 Buildings AA 

ITAU BBA FL 3500 Av. Faria Lima, 3500, 
Itaim Bibi Gold 37 Buildings 

AAA 

Edificio Jatoba Rua Surubim, 373, Itaim 
Bibi Gold 38 Buildings AA 

Edificio Alvino Slaviero Rua Tabapuã, 500, Itaim 
Bibi Gold 38 Buildings A 

SKY CORPORATE Rua Gomes de 
Carvalho,1996, Itaim Bibi Gold 38 Buildings AA 

Edificio Cidade Jardim Av. Cidade Jardim, 803, 
Itaim Bibi Gold 39 Buildings AA 

Tower Bridge Corporate Av. Jornalista Roberto 
Marinho, 85, Campo Belo Gold 39 Buildings 

AAA 
Rochavera Tower - Torre 
C 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 
1170, Santo Amaro Gold 40 Buildings 

AAA 

Rochavera - Torre D Av. Dr. Chucri Zaidan, 
1170, Santo Amaro Gold 41 Buildings 

AAA 
Rochavera Corporate 
Towers - Torre B 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 
1170, Santo Amaro Gold 42 Buildings 

AAA 

ECO Berrini Av. Eng. Luiz Carlos 
Berrini, 1378, Itaim Bibi Platinum 45 Buildings 

AAA 

Eldorado Business Tower Av. Das Nações Unidas, 
8501, Pinheiros Platinum 46 Buildings 

AAA 

FL Corporate Av. Brigadeiro Faria Lima, 
4300, Itaim Bibi Gold 60 Buildings AA 

Sao Paulo Headquarters1 
Torre Trianon 

Avenida Nações Unidas, 
22.833, Campo Grande Gold 60 Buildings AA 

Sao Paulo Headquarters1 
Torre Ibirapuera 

Avenida Nações Unidas, 
22.833, Campo Grande Gold 60 Buildings AA 

Infinity Tower Rua Leopoldo Couto 
Magalhães, 700, Itaim Bibi Gold 61 Buildings 

AAA 
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Fonte: GBC Brasil. Disponível em: <www.gbcbrasil.org.br>. 

 

Vila Olimpia Corporate - 
Torre A 

Rua Fidêncio Ramos, 308, 
Itaim Bibi Gold 61 Buildings AA 

Vila Olimpia Corporate - 
Torre B 

Rua Fidêncio Ramos, 302, 
Itaim Bibi Gold 61 Buildings AA 

Torre Z Av. Morumbi 7395, 
Morumbi Gold 62 Buildings 

AAA 
Olimpia Rua Helena, 29, Itaim Bibi Gold 62 Buildings A 

Paulista 2028 Av. Paulista 2028, 
Consolação Gold 62 Buildings A 

HL 150 Av. Horácio Lafer, 150, 
Itaim Bibi Gold 62 Buildings A 

Vista Faria Lima (Air 
Faria Lima) 

RUA PROFESSOR 
ATÍLIO INNOCENTI, 
165, Itaim Bibi 

Gold 63 Buildings A 

EZ TOWERS-TORRE B 
R. Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, 105, Santo 
Amaro 

Gold 63 Buildings 
AAA 

Sede da Odebrecht 
(Edifício Odebrecht São 
Paulo) 

Rua Lemos Monteiro, 120, 
Butantã Gold 64 Buildings 

AAA 

Morumbi Business Center Rua Dr. José Aureo 
Bustamante, 455, St Amaro Gold 64 Buildings A 

Edificio Capri (Grand 
Station) 

Rua Gilberto Sabino, 215, 
Pinheiros Gold 64 Buildings AA 

JK180 

Av. Pres. Juscelino 
Kubitschek, 180 x R. Dr. 
Renato Paes de Barros, 
Itaim Bibi 

Gold 64 Buildings A 

Edificio Jardim Europa 
(antigo Ed. Barros 
Loureiro) 

Av. Nove de Julho, 5229, 
Itaim Bibi Gold 65 Buildings A 

EZ TOWERS-TORRE A R. Arquiteto Olavo Redig 
de Campos, 105, St Amaro Gold 65 Buildings 

AAA 

Morumbi Corporate Av. Dr. Chucri Zaidan, 
1240, Santo Amaro Gold 67 Buildings AA 

Thera Corporate Av. Eng. Luiz Carlos 
Berrini, 105, Itaim Bibi Gold 67 Buildings 

AAA 
Edificio Panorama 
(Panorama Paulista 
Corporate) 

Rua Minas Gerais, 396, 
Consolação Gold 68 Buildings B 

CENTRO 
EMPRESARIAL 
FIORESE FERNANDES 

RUA PIRES DA MOTA, 
1167, Liberdade Gold 68 Buildings B 

Edificio Teoemp Rua dos Pinheiros , 1673, 
Pinheiros Gold 76 Buildings A 

Edifício Jacarandá Rua Sansão Alves dos 
Santos, 400, Itaim Bibi Platinum 81 Buildings AA 
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ANEXO G: LISTA DE EMPREENDIMENTOS COM LEED CI 

 

 

Empreendimento Endereço Nível Pontos Empresa Classificação 

Stora Enso - 
Escritorio JK 

Av. Pres. Juscelino 
Kubitschek, 1400, 
Itaim Bibi 

Gold 60 Stora Enso Buildings AA 

Abbvie 
Laboratorios 

Tower Bridge 
Corporate: Av. 
Jornalista Roberto 
Marinho, 85, 
Campo Belo 

Gold 62 Abbvie Buildings AAA 

Deutsche Bank- Sao 
Paulo Phase II 

Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 3900, 
Itaim Bibi 

Gold 62 Deutsche 
Bank Buildings AA 

BC São Paulo 
Realocation Não identificado Gold 63 Não 

identificado Não identificado 

Nova Sede KPMG 
Brasil 

EZ TOWERS: Rua 
Arquiteto Olavo 
Redig Campos, 
105, 6º - 12º andar, 
Santo Amaro 

Gold 67 KPMG Buildings AAA 

NIVEA Office 
Brazil 

EZ TOWERS: Rua 
Arquiteto Olavo 
Redig de Campos, 
105, Ed. EZ Towers 
- Torre A, 28o. 
Andar, Santo 
Amaro 

Gold 68 Nivea Buildings AAA 

Informov 
Arquitetura e 
Engenharia 

Av. Dr. Cardoso de 
Melo, 1.308, Itaim 
Bibi 

Gold 68 
Informov 

Arquitetura e 
Engenharia 

Buildings A 

Escritorio Kraft 
Foods SP 

Rua Surubim, 373, 
Itaim Bibi Gold 69 Kraft Foods Buildings AA 

UBS FL 4440 Av Faria Lima, 
4440, Itaim Bibi Gold 70 UBS Buildings AAA 

ITAU BBA FL 
3500 

Av Faria Lima, 
3500, Itaim Bibi Gold 71 Itau Buildings AAA 

SAS Sao Paulo 
Office 

Infinity Tower: Rua 
Leopoldo Couto de 
Magalhães Jr., 700 
- 9º andar, Itaim 
Bibi 

Gold 71 SAS Buildings AAA 

NOVA SEDE 
QUALICORP 

R. Dr. Plínio 
Barreto, 365, Bela 
Vista 

Gold 72 Qualicorp Buildings AAA 
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Boehringer 
Ingelheim 

Rochaverá 
Corporate Towers. 
Av. Nações Unidas, 
14.171 - Torre 
Marble – 18º andar 
, Santo Amaro 

Gold 76 Boehringer 
Ingelheim Buildings AAA 

GS Infinity Tower 

Infinity Tower: Rua 
Leopoldo Couto 
Magalhaes, N 700, 
Itaim Bibi 

Platinum 86 
Goldman 

Sachs Group, 
Inc. 

Buildings AAA 

Bloomberg Sao 
Paulo 

Infinity Tower: R. 
Leopoldo Couto 
Magalhães Júnior, 
700 - 3 andar, Itaim 
Bibi 

Platinum 87 Bloomberg Buildings AAA 

GOOGLE 
Av. Brg. Faria 
Lima, 3477, Itaim 
Bibi 

Platinum 88 Google Buildings AAA 

Fonte: GBC Brasil. Disponível em: <www.gbcbrasil.org.br>. 
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ANEXO H: CLASSIFICAÇÃO BUILDINGS 

 

 
Classificação Buildings 

Fonte: Buildings. Disponível em: <w http://www.buildings.com.br>. 
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Classificação Buildings 

Fonte: Buildings. Disponível em: <w http://www.buildings.com.br>. 


