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RESUMO  

A construção civil é uma atividade que gera grandes impactos ambientais pelo alto consumo de recursos 

naturais requeridos para a implantação e operação de seus projetos. Diante disso, tem sido demandado pelo 

mercado de real estate a incorporação de Sistemas de Avaliação de Desempenho Ambiental (SADA) como 

um indicador de sustentabilidade nos empreendimentos. Neste contexto, o trabalho aborda a temática de 

investir nesses indicadores e expõe como seu valor é gerado a partir do tipo das relações dos stakeholders 

do mercado imobiliário. Mesmo admitindo que as pesquisas mostram que a sustentabilidade pode ter 

benefícios aos seus usuários e gerar lucros para os stakeholders nas diferentes etapas de um projeto, porém, 

existe o risco de que os resultados obtidos nesses estudos não sejam alcançados com sucesso. Conclui-se 

que o investidor deve avaliar os custos incididos e os riscos para cada caso em particular, sabendo-se que 

essa performance não pode ser aplicada como “receita” em qualquer empreendimento, esperando sempre 

retornos favoráveis.    
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The value of sustainability for stakeholders of Real Estate projects 

ABSTRACT 

Civil construction is an activity that generates large environmental impacts due to the high consumption of 

natural resources required for the implementation and operation of its projects. For that reason, the 

incorporation of Environmental Performance Assessment Systems (EPAS) has been demanded by the Real 

Estate market as an indicator of sustainability in the projects. In the aforementioned context, this paper 

deals with investment in these indicators and explains how their value is generated from the type of 

stakeholder relations in the Real Estate market. Even if research shows that sustainability can benefit its 

users and generate profits for stakeholders at different stages of a project, there is a risk that the same results 

obtained in those studies will not be successfully achieved. In conclusion, the investor should evaluate the 

costs incurred and the risks for each particular case, knowing that this performance cannot be applied such 

a recipe in any enterprise, always expecting favorable returns. 
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1. INTRODUÇÃO 

A implantação e operação de projetos imobiliários podem ser uma das atividades com maior 

impacto no meio ambiente: a construção destes demanda grande quantidade de recursos naturais 

(HONDA; ROCHA LIMA, 2010), sua operação consome parte importante da energia gerada nas 

economias mundiais (KATS, 2003) e, até seu fim, estes geram 40% do volume de resíduos sólidos 

(RODE; BURDETT; GONÇALVES, 2011 apud HARRIS, 2012).  

Além disso, as obras civis modificam de maneira abrupta os ecossistemas nas áreas onde são 

implantados e têm uma contribuição considerável no aumento das emissões de gases de efeito 

estufa durante a elaboração de insumos de construção, operação e demais atividades secundárias 

ligadas ao projeto (STERN, 2007 apud FUERST; MCALLISTER, 2008).  

Seja por iniciativa própria, incentivos ou às regulações governamentais diversos atores do mercado 

imobiliário se questionam sobre investir em sustentabilidade (SILVA, SILVA, e AGOPYAN 

2008; FUERST e MCALLISTER, 2008). A abrangência e complexo de mensurar as vantagens e 

riscos fazem com que os atores do mercado tenham dúvidas quanto aos meios e opções que têm 

para dirigir os recursos destinados a este fim. Pois sua análise deve considerar todo o ciclo de vida 

do projeto, desde sua concepção até sua revitalização (HONDA; ROCHA LIMA, 2010). 

O artigo aborda a temática de investir em sustentabilidade para os stakeholders ou partes 

interessadas do mercado imobiliário segundo o relacionamento entre eles, avaliando os benefícios, 

custos e riscos que a comunidade cientista expõe dos vetores de investimento existentes. 

 

2. OS PRINCIPAIS STAKEHOLDER  

2.1 Definição 

O Project Management Institute (PMI) define stakeholders ou partes interessadas como: “[...] 

pessoas e organizações ativamente envolvidas no projeto ou cujos interesses podem ser afetados 

como resultado da execução ou do término do projeto. Eles podem também exercer influência 

sobre os objetivos e resultados do projeto.” (PMI, 2004, pg.24). A análise de suas necessidades, 

desejos, interesses e interação entre eles define o sucesso do projeto (TURORIALSPOINT, 2013). 

2.2 Relação entre os atores do mercado (dinâmica do mercado) 

Os stakeholders são os responsáveis das mudanças e evoluções no mercado, por exemplo, uma 

postura favorável à sustentabilidade só pode ser possível quando estes concordem que esta 

característica consiste de algum valor ou benefício dentro de suas necessidades, desejos e 

interesses.  

Um primeiro relacionamento no tema da sustentabilidade entre estes atores foi mostrado por 

Cadman (WARREN-MYERS, 2012) em conjunto com vários grupos da indústria da construção 

no ano 2000, apresentando o “círculo da culpa” que ilustrava o porquê nesse momento havia uma 

carência da sustentabilidade nos produtos do mercado de real estate, onde entre eles se culpavam 

da pouca implementação e compromisso com o conceito (mostrado na Fig. 1). Situação similar é 

registrada por Shari e Soebarto (2012) nos stakeholders da Malásia. 

No ano 2008, Lorenz (apud WARREN-MYERS, 2012) expõe com maior complexidade e em um 

sentido “otimista” estas ligações entre stakeholders, mostrando os benefícios da variável de 
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sustentabilidade baseados nestas ligações e como esta tem um valor no mercado para ser integrada 

por desenvolvedores e empreendedores (mostrado na Fig. 2).  

Figura 1. Círculo da culpa 

 

Fonte: Warren-Myers (2012, pg. 119-120) 

 

Figura 2. Ligações dos stakeholders para o conceito da sustentabilidade 

 

Fonte: Warren-Myers (2012, pg. 119-120) 

Embora que outros autores mostrem diferentes e mais complexas as ligações entre os stakeholders, 

com novos interessados (MYERS; REED; ROBINSON, 2012; HARRIS, 2012; BARTLETT; 

HOWARD, 2000), a identificação dos principais participantes com o maior peso é primordial para 

o gerenciamento ótimo dos projetos e para entender o mercado (PAIVA, 2008). Na visão primária 

de Cadman (2000) são mostrados os três principais atores que têm maior nível de participação no 
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mercado, excluindo dessa lista aos construtores que sua atuação vai ligada diretamente às decisões 

de seu cliente, seja o dono, o desenvolvedor ou o locatário do imóvel.  

 

3. O VALOR DA SUSTENTABILIDADE  

A sustentabilidade começa a ter valor no mercado de real estate quando deixa de ter uma posição 

isolada e é ligado a fatores humanos e econômicos (BARTLETT; HOWARD, 2000), incluindo-se 

entre as variáveis tradicionais que podem ser negociáveis no mercado: locação, estética, qualidade, 

entre outros (BRECSU, 1999 apud BARTLETT; HOWARD, 2000). Pesquisas em países como 

Estados Unidos, Japão, Austrália, Inglaterra e outras economias da Europa relacionam este valor 

com o benefício, econômico e/ou humano, entre um custo de implantação, com a seguinte fórmula: 

      𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 
                                                                                                                         (1) 

O valor da sustentabilidade pelas ligações entre os stakeholders se cria da seguinte maneira, como 

é mostrado na Fig. 3: no início da cadeia está o empreendedor, o qual é o primeiro a ficar exposto 

ao risco quando seus recursos ficam imobilizados por um ciclo definido (para projetos de meio a 

grande porte, aproximadamente 3-5 anos) dentro do ambiente de um empreendimento até que 

comece o fluxo de retornos durante a venda do imóvel (ROCHA LIMA, 1993). Neste ponto 

começa a ser tangível o valor no conceito da sustentabilidade para o empreendedor, atrelando esta 

variável a certa velocidade de encaixe de preço e/ou poder de negociação do pagamento do 

comprador (WARREN-MYERS, 2012; BARTLETT; HOWARD, 2000).  

O comprador, agora proprietário do imóvel, com a intenção de alugar ou operar o imóvel, tomará 

a posição similar ao empreendedor, valorizando a sustentabilidade na intensidade que os inquilinos 

e locatários valorizem (BRECSU, 1999 apud BARTLETT e HOWARD, 2000), seu fim é diminuir 

os riscos de vacância e queda na penetração do mercado.  

Figura 3. Relação dos stakeholders no tempo 

 

Fonte: Autor, baseado em Silva, Silva e Agopyan (2008) 

Os inquilinos e locatários também são investidores, com desembolsos menores, mas por maiores 

períodos (5-15 anos), eles esperam obter algum benefício econômico e humano durante a operação 

do imóvel sustentável (MILLER; SPIVEY; FLORANCE, 2008; BARTLETT; HOWARD, 2000). 

Portanto, o locatário chega ter o maior poder de mudança no mercado, já que o produto é feito para 

ele, por ficar no final da cadeia. Por exemplo, na Malásia o desenvolvimento de empreendimentos 

3-5 anos 5-15 anos 

Proprietário 

Locatário 1 Locatário 2 Locatário 3 

Empreendedor 

Venta do imóvel 

Ambiente do empreendimento 
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com variáveis sustentáveis apresenta uma evolução devagar, pois os locatários não procuram este 

tipo de produtos segundo Shari e Soebarto (2012). 

3.1 Sistemas de Avaliação de Desempenho Ambiental (SADA)  

No momento que qualquer dos investidores precisa tomar uma decisão: se faz ou não investimento 

em sustentabilidade, um novo stakeholder aparece, tendo grande influência no mercado: Lorenz 

chama-o de “consultor ou certificador” (WARREN-MYERS, 2012), pois é o quem avalia e 

divulga ao mercado os resultados,  desempenho e rendimentos da sustentabilidade em 

empreendimentos; influindo diretamente ao donos, locatários e projetistas (SILVA; SILVA; 

AGOPYAN, 2008). 

Este ator propõe Sistemas de Avaliação de Desempenho Ambiental (SADA) para os 

empreendimentos imobiliários, os quais são atrativos para o consumidor final por ter dentre seus 

principais escopos a eficiência no consumo de recursos e qualidade do ambiente interno (SILVA; 

SILVA; AGOPYAN, 2008). Entre os principais estão: BREEAM, HK-BEAM, LEED, CSTB 

ESCALE, GBC, Energy Star, Green Star, Green Globes.   

3.2 Custo 

3.2.1 Na construção  

No caso pontual desses SADAs, propostos pelos consultores como vetores da sustentabilidade 

para os empreendimentos, Fuerst e Mcallister (2008) apresentam o trabalho de Davis Langdon, o 

quem comparou 83 edifícios que receberem certificação básica LEED, com 138 sem nenhuma 

meta sustentável, o pesquisador não encontrou nenhum custo significativo na média dos custos de 

construção dos prédios com a certificação LEED.  

Em contraposição, empreiteiros ingleses têm a percepção de aumentos na faixa de 5-15% do custo 

de construção em edifício eficientes e/ou amistosos com o ambiente, embora Bartlett e Howard 

(2000) defendem que o aumento é só 1% em desenhos “exageradamente” amistosos com o médio, 

se as mudanças são incorporadas ao início do projeto. Portanto, os custos na construção para esta 

variável podem mudar expressivamente dependendo do momento de sua implementação. 

No caso de construções pequenas, o custo da implantação sustentável gira em torno de 2%.  

Estudos isolados apresentam que o valor poupado em custos de operação em valor presente é 

suficiente para cobrir os custos da implantação deste custo inicial para tornar sustentável um prédio 

(ECOFYS, 2003 apud FUERST; MCALLISTER, 2008; KATS, 2003). 

 

3.2.2 Na operação 

Para prédios em funcionamento, o preço que se tem que pagar por ter certificado o prédio com 

alguma SADA tem dois custos: de pagar para uma empresa que certifique o prédio e de manter 

estes padrões no edifício (FUERST e MCALLISTER, 2008). Os custos podem estar na faixa de 

3,0-5,5%, dependendo do nível da certificação no caso LEED (MILLER, SPIVEY; FLORANCE, 

2008). 
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3.3 Benefícios 

A literatura (FUERST; MCALLISTER, 2008; MILLER; SPIVEY;  FLORANCE, 2008; KATS, 

2003; BARTLETT; HOWARD, 2000) resume os principais benefícios em investir em 

sustentabilidade da seguinte maneira:  

Para o investidor desenvolvedor: 

• Subsídios, incentivos tributários e agilidade nos trâmites de construção nas 

economias onde os governos abarcam em seu desenvolvimento a temática 

sustentável. 

• Aspectos relacionados à imagem da empresa ou marketing. 

• Variável que tem valor para outros stakeholders e pode ser comercializada. 

 

Para o investidor dono ou proprietário:  

• Aumento no metro quadrado em contratos de aluguel, sempre e quando os 

locatários avaliaram como favorável este aumento devido a uma diminuição dos 

custos de operação significativa, especialmente contratos de operação líquida onde 

o locatário paga a operação do prévio. 

• Manter altas porcentagens de locação, poucos vazios em renda e mantendo por 

longos períodos de tempo os atuais locatários, assegurando a renda e menos 

mudanças nos horizontes da avaliação econômica do empreendimento.   

• Redução de depreciação, no suposto que as tecnologias sustentáveis sejam de 

última geração e que o mercado mude para elas no tempo. 

 

Para o investidor locatário: 

• Redução dos custos de operação do prédio, especialmente com a diminuição do 

consumo da energia e outras utilidades.  

• Aumento da produtividade dos trabalhadores e ocupantes do prédio; e diminuição 

da rotatividade de pessoal, absentismo e problemas de saúde.  

• Aspetos relacionados à imagem da empresa. 

3.4 Riscos 

O investimento em sustentabilidade nem sempre pode garantir os resultados esperados, mesmo 

existindo estudos que mostram benefícios como uma diminuição no consumo de energia por área 

de piso entre 18-39% (NEWSHAM; MANCINI; BIRT, 2009; SCOFIELD, 2009) com a 

implementação LEED contra edifícios sem certificações. Deve-se ter cuidado de não criar uma 

ilusão e falsas expectativas do rendimento de seu investimento pelo resultados apresentados pelos 

SADAS. 

A seguir, são apresentadas considerações a ter em conta deste tipo de estudos e sistemas de 

avaliação que podem gerar quedas ao investidor em sustentabilidade. 

 [i] As economias onde forem desenvolvidos os SADA estão ligadas a um específico 

desenvolvimento da região, métodos construtivos, tecnologias, cadeira de fornecedores e certas 
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metas a cumprir, dependendo do impacto destas economias na destruição dos elementos naturais 

em seu território. Silva, Silva e Agopyan (2008) expõem a discordância destes sistemas, avaliando 

dois edifícios brasileiros de porte médio: um sem nenhum compromisso ambiental e outro com 

medidas de eficiência dos recursos, obtendo para surpresa, que o primeiro prédio ficou com uma 

avaliação melhor que o segundo, só porque estes prédios estão numa economia diferente a que foi 

planejado o SADA utilizado. A ferramenta deve considerar seu contexto.  

 [ii] O investidor deve estar consciente das metodologias utilizadas nestes estudos e que se tem a 

chance de não cumprir o comportamento dos resultados da mostra. Muitas das mostras constam 

de características específicas, a saber: locação, clima, cultura, atividade, área e no pior dos casos, 

estudos com interesse de conflito ou mostras sem bases estadísticas (NEWSHAM; MANCINI; 

BIRT, 2009; SCOFIELD, 2009). 

[iii] Os dados das quantidades de energia poupada apresentadas são estimados com a simulação 

de sua futura operação, um de cinco prédios utiliza mais energia que seu “dado base” de desenho.  

(NEWSHAM; MANCINI; BIRT 2009).  Estes sistemas têm o risco de favorecer a qualificação de 

edifícios com equipamentos que vão no detrimento do desempenho global, aumentado o consumo 

total do imóvel (SILVA; SILVA; AGOPYAN, 2008). 

[iv] Muitas das comparações de prédios sustentáveis são com edifícios velhos e com tecnologias 

que não estão sendo utilizadas hoje em novos prédios (SCOFIELD, 2009). 

[v] Ter imóveis sustentáveis que consumam igual ou maior quantidade de energia que prédios 

equivalentes não sustentáveis, mas registrando baixos consumos pelo fato que o mesmo edifício 

gera sua energia, só que esta economia vai ligada a um investimento (e.i. painéis fotovoltaicos) 

que tem que se recuperar com o tempo (SCOFIELD, 2009), pelo que não podem ser comparados. 

Fora do ambiente das pesquisas feitas, o operador e/ou locatário poder ser o problema em prédios 

que tem maior consumo de energia que o planejado, quando na operação se mudam fatores como: 

padrões de consumo, horários de uso e tecnologias.  

Adicionalmente, modificações na hora de construir “as built” e carência na troca de informação 

entre a equipe planejadora e a operadora, incidem nesta discordância (SCOFIELD, 2009). 

Newsham et al. (2009) mostra que dentro 28-35% dos edifícios certificados usam mais energia 

que suas contrapartidas.  

Investidores em imóveis sustentáveis com o objetivo para alugar têm que ter em conta que pode 

haver economias com uma tardia velocidade de percepção dos benefícios e vantagens dos edifícios 

pelos locatários (MILLER; SPIVEY;  FLORANCE, 2008), desenvolvendo o valor desta variável 

muito devagar em comparação a economias com ênfases no desenvolvimento amistoso com o 

ambiente e com severa punição para as atividades com impacto ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os comportamentos dos mercados, suas tendências e modas são definidos pelos principais 

stakeholders, já que têm maior participação e podem impactar a dinâmica do mercado com seus 

interesses, desejos e necessidades. Devido a isto, a variável da sustentabilidade tem sido incluída 

no mercado de real estate, pois tem mostrado ter um valor para os empreendedores, donos, 

locatários e investidores. 

O valor para o empreendedor depende de sua capacidade para aumentar a velocidade de encaixe 

do preço de seu produto e sua margem de lucro. Para o dono a sustentabilidade valorizará enquanto 

esta garante maior inserção de seu investimento no mercado, conseguindo menos riscos de 

vacância e rendas superiores que seus concorrentes. O locatário vai valorizar quando a 
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sustentabilidade seja ligada a benefícios humanos, melhorando a produtividade da empresa e 

perceba diretamente o retorno de seu investimento (custos de aluguer), com redução dos custos 

operacionais. 

Portanto, não se pode definir uma única posição para o investidor em projetos imobiliários, já que 

dependendo da sua participação ao longo do ciclo de vida de um projeto, assim será sua postura 

com respeito ao investir em sustentabilidade.   

Existe o risco que os vetores para implantar a sustentabilidade em um empreendimento não gere 

os benefícios esperados. Por isto, cada investidor deve avaliar seus custos e riscos associados na 

análise para cada caso em particular. 

O futuro da sustentabilidade no mercado de real estate pode estar influenciado pela aparição de 

outros atores com peso importante, por exemplo o governo, o qual pode mudar a dinâmica atual 

entre os stakeholders e diminuir o risco desta inversão, mostrando benefícios mais concretos. 
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