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Boas Vindas 

Marcia Ferrari - Head de Desenvolvimento América Latina 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) 

  

Marcia iniciou suas atividades na RICS em Novembro de 2011. Nessa posição, Marcia é 

responsável por definir as prioridades estratégicas e metas para América Latina e 

também pelos resultados de desempenho definidos no plano anual para região.  

 

Hoje a América Latina tem cerca de 250 membros em diversas atividades dentro dos 

segmentos de Terras, Propriedades e Construção. Em adição, a RICS também promove 

cursos de treinamneto para formação de profissionais qualificados nas principais 

empresas do setor tal qual CBRE, Cushman & Wakefield e Colliers International. 

  

Marcia possui MBA pela Business School São Paulo, pós-graduação em Marketing pela 

Escola Superior de Propaganda e Marketing e é bacharel em Arquitetura e Urbanismo 

pela Universidade de São Paulo. 

 

mferrari@rics.org 

 



Bem vindo a RICS! 

Sobre nós 



A RICS é a organização profissional líder no mundo nos 

segmentos de terrenos, propriedades, construção e 

infraestrutura que promove e aplica normas internacionais 

através de seus membros  



Temos hoje 118,000 profissionais certificados 

que podem ser identificados pelo “sobrenome” 

MRICS ou FRICS no mundo 



O nome RICS garante a consistência no serviço entregue 

pelos profissionais membros da organização – trazendo 

confiança aos contratantes nos mercados que atuamos 
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Global Standards, Guidance notes,… 
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Millenium Urbano – Era das Mega Cidades 

 

   

http://blogs.ft.com/photo-diary/files/2013/10/shanty.jpg
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Desafio Global de Infra-Estrutura 
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RICS - Na prática uma abordagem integrada 
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Na prática uma abordagem integrada 

Pesquisa 

Guias 

Educação 

Treinamento 

Colaboração 
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Global Standards, Guidance notes,… 



ONU Global Compact  
 
“O Global Compact quer que as empresas adotem os principios 

universais das Nações Unidas e sua parceria. O projeto cresceu e 

se tornou uma plataforma importante para que as Nações Unidas 

se engajem efetivamente com negócios globais especiais”  

 

– ONU Secretário Geral Ban Ki-moon 
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Os 10 Principios da ONU Global Compact 

Direitos Humanos 

Principio 1 Os negócios devem apoiar e respeitar a proclamação da 
proteção internacional dos direitos humanos 

Principio 2 Ter certeza de que não é cúmplice em abuso dos direitos 
humanos 

Trabalho 

Principio 3 Os negócios devem garantir a liberdade de associação e o 
efetivo reconhecimento dos direitos de barganha coletivos 

Principio 4 Garantir a eliminação de todas as formas de trabalho 
compulsório e forçado 

Principio 5 Garantir a abolição do trabalho infantil 

Principio 6 Garantir a eliminação da discriminação no trabalho e ocupação 
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Os 10 Principios da ONU Global Compact 

Meio Ambiente 

Principio 7 Os negócios devem apoiar uma abordagem de precaução em 
relação aos desafios do meio-ambiente 

Principio 8 Tomar iniciativas que promovam maior responsabilidade 
ambiental 

Principio 9 Encorajar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias 
amigas do meio ambiente 

Anti-Corrupção 

Principio 10 Os negócios devem trabalhar contra a corrupção em todas as 
suas formas 



Porque desenvolver um Toolkit  
Para Melhores Práticas  

no Ciclo de Desenvolvimento 
Urbano, Construção e 

 Negócios Imobiliários…? 
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…porquê 

”Os setores de terra, a construção e o mercado imobiliário tem um enorme impacto 
nas economias globais, no meio ambiente e na vida das pessoas.  Como signatário 
do UN Global Compact, a RICS está inteiramente comprometida com o avanço do  
profissionalismo para o bem público.  Standards profissionais e éticos estão no 
núcleo de nossa existência. 
Nos últimos anos, mergulhamos num programa ambicioso de desenvolvimento 
profissional com outras instituições de classe profissional, refletindo melhor o 
mundo internacional interconectado que nós e nossos membros trabalham.  
Temos orgulho em trabalhar com a UN Global Compact, com os parceiros de projeto 
e demais signatários e esperamos que este projeto conjunto de toolkit para 
melhores práticas que estamos desenvolvendo em conjunto seja um exemplo para 
outras indústrias de como engajar os negócios e outros participantes para ter um 
melhor impacto dentro dos Dez Princípios na prática do dia-a-dia dos negócios”  
 
Sean Tompkins RICS CEO  
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…porquê 

 

   

... as cidades e os imóveis onde moramos 
e trabalhamos tem um impacto não só em 

nossas vidas, e em nossa percepção de 
bem estar, mas também no mundo em 

que vivemos... 

Nós moldamos nossas edificações e depois 

elas nos moldam. 
 

Winston Churchill 
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…porquê 

 

   

 
1. Real Estate é a parte física na cadeia de valor de responsabilidade 

social de uma organização 
 

2. Real Estate representa a parte tangível para clientes, acionistas, bem 
como funcionários e estes grupos nem sempre  compreendem 
diretamente (ou totalmente) os investimentos / esforços em 
sustentabilidade 
 

3. Real Estate pode fornecer publicidade positiva  e aumentar o valor da 
marca que clientes, acionistas e as pessoas de modo geral podem se 
identificar. 
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Identificar 
 

 
 
 

Criar 
consciência 

 
 

Engajar 

Identificar oportunidades e desafios para o setor, relativos a áreas temáticas do Pacto 
Global da ONU de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Combate à 
Corrupção, bem como os objectivos mais amplos da ONU 

Sensibilizar e aumentar a capacidade de desenvolvimento sustentável dentro do setor 
através do estabelecimento de uma abordagem holística criando conexão entre urbanismo, 
construção e mercado imobiliário para potenciais áreas de impacto operacional (direitos 
humanos e trabalhistas, meio ambiente, corrupção) 

Engajar os participantes do Pacto Global das Nações Unidas do setor, bem como 
usuários de imóveis e demais partes interessadas para entender as melhores práticas e 
expandir as iniciativas de sustentabilidade 

O UN Global Compact Toolkit foi criado para… 
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O UN Global Compact Toolkit foi criado para… 

Priorizar 

Assuntos 

I – Nivel atual de  

Engajamento do Setor 

II – Levantamento da 
Cobertura de Midia 

III – Mapeamento das 
Iniciativas Existentes 

(Cobertura da área 
pela Global Compact 

da ONU) 

IV – Práticas 
Corporativas  

(ONU Global Compact 
Pesquisa de 

implementação  

anual 2013) 
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Modelo de Gerenciamento ONU Global Compact 
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Mapeamento e Priorização  

Mapeamento Emissão Clustering  Priorização 

 

• Mapeamento:  Com base em pesquisas e feedback do Steering Group  

• Emissão: Abordagem de questões levantadas pelos grupos consultivos de membros da RICS e 
do Gerentes do Pacto Global e outros com colegas da ONU 

• Clustering: Clustering de questões de todo ciclo de vida 

• Priorização:  Priorização final de questões críticas e de grande impacto 

 

Processo 
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Desenvolvimento Urbano, Construção &  
Setor Imobiliário 
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1. Loteadoras / Incorporadoras Construtoras 
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2 – Uso e manutenção 
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3 – Re-adaptação ou demolição 
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Engajamento e beneficios da implementação 
para as empresas que adotam o Toolkit 

 
+ Novos clientes & market share 

 
+  Eficiencia: operacional, Recursos 

 
+ Redução de riscos: operacional, cadeia de suprimento, reputação 

 
+ Gerenciamento de capital humano 
 
+ Estabilidade Social  
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Itens do Toolkit 

 Adequada avaliação de impacto social, econômico e ambiental no momento da mudança 
de status da terra, na fase de projeto e antes de qualquer readequação ou demolição 

 Gestão ambiental como parte integrante do desenvolvimento, operação diária, bem como 
avaliação estratégica do uso do edifício 

 Abrir o diálogo e interagir com os interlocutores locais no momento de mudança de status 
da terra, na fase de projeto e durante a utilização e fim de vida do imóvel 

 Luta ativa contra a corrupção em todos os níveis e aumento de transparência, melhorando o 
acesso aos dados 

 Condições de trabalho dignas, seguras e saudáveis para todos os empregados e 
trabalhadores (diretos ou tercerizados). 

 Escolhas responsáveis na cadeia de suprimento que ajudem a proteger os direitos humanos 
e o meio ambiente 

 Planejamento e execução de edifícios de alta-performance capazes de minimizar as 
emissões de carbono e mitigação outros impactos ambientais 



Próximos passos: 

  

1. Alinhamento de Recursos com os objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável  

  

A RICS  em colaboração com a UNGC está atualmente fazendo o 

alinhamento entre recursos e objetivos de desenvolvimento sustentável 

lançado pela UN em Junho de 2015 através dos 17 UN Sustainable 

Development Goals  (SDGs) e 169 targets relacionados, adotado em Nova 

York dois meses após seu lançamento  

  



Próximos passos: 

  

2. Foco nos usuários e operadores/administradores de prédios 

  

Para atingir um importante grupo de usuários e aqueles que operam e 

gerenciam prédios a RICS e a UNGC estão desenvolvendo um documento 

standalone para fase de uso do imóvel  
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Because our planet matters… 



http://www.rics.org

