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Cem empreendimentos devem estar registrados até o final deste ano com a certificação 
internacional de sustentabilidade Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que 
avalia obras com viés sustentável, uma tendência que ganhou fôlego no País no último ano, 
embora movimente menos de 1% do mercado imobiliário. Tishman Speyer e Ventura, WTorre 
Empreendimentos, e Gafisa têm projetos com esse perfil, e, para especialistas, nem a crise 
financeira no mercado hipotecário dos Estados Unidos deve atingir os processos de certificação 
no Brasil, apesar de já haver certo abalo nas vendas dos imóveis. Nesse quesito, a Rodobens 
Negócios Imobiliários, por exemplo, viu seu valor geral de vendas (VGV) ser reduzido no 
terceiro trimestre deste ano, caindo de R$ 211 milhões para R$ 139 milhões na comparação 
com igual período do ano passado. 
 
Apesar de o impacto do cenário externo ter reverberado na venda das ações de empresas do 
setor de construção no Brasil, que viram quedas bruscas nessa área nas últimas semanas, 
consultorias do Green Bulding Council Brasil (GBC) dizem que foram registrados 79 estudos de 
viabilidade de empreendimentos sustentáveis no mercado interno, até julho último. Isso pode 
representar alta de 113% em relação a 2007, quando 37 foram registrados. 
 
"Ouvimos boatos mas não acredito que [a crise externa] vá interferir [na certificação]. O 
mercado imobiliário brasileiro é grande e está muito aquecido. Vamos ter a Copa do Mundo em 
2014. Acredito que, durante dez anos, não teremos impacto muito significativo. Acho que a 
questão da crise é passageira e não deve atingir a gente de forma tão rápida e direta", avaliou 
Marcos Casado, gerente Técnico do LEED.  
 
Ainda conforme a avaliação de Casado, é possível pensar em sustentabilidade de edificações 
mesmo em cenário de crise. "A sustentabilidade pode estimular cada vez mais. O benefício 
desses edifícios [verdes] é a operação. Se estou passando por crise, estou passando por 
contenção de despesas. Um empreendimento que proporcione contenção de despesas é um 
recurso para batermos de frente com a crise. Uma empresa que está sendo construída agora 
sabe que vai ter custo operacional menor seguindo os parâmetros [do LEED], ou seja, possível 
perda de ações pode ajudar nas despesas futuras."  
 
Para Nelson Kawakami, diretor executivo do GBC Brasil, organização não-governamental 
voltada para a divulgação do sistema LEED, o cenário conturbado no mercado internacional 
não afeta o sistema de certificação sustentável no País. "Possivelmente vamos sentir algum 
efeito marginal. A crise existe justamente por falta de sustentabilidade, com histeria por conta 
de créditos imobiliários e da elaboração de derivativos. Esse excesso leva a esse tipo de 
bancarrota", opinou Kawakami, argumentando que "empresas sustentáveis" apresentam 
melhor desempenho nas Bolsas de Valores. 
 
A Gafisa investe 1% do valor de cada projeto em itens sustentáveis, de acordo com Mário 
Rocha, diretor de Operações da companhia. "Não há dúvida de que o compromisso com a 
sustentabilidade representa custo-benefício positivo em relação à construção tradicional. 
Talvez se gaste mais com a implantação do empreendimento, mas se vende por valor maior", 
pontuou, ponderando que, no caso dos edifícios comerciais, as empresas responsáveis pela 
comercialização de salas vêm exigindo requisitos de sustentabilidade, enquanto os clientes 
interessados em residências se importam menos com tais critérios. Na opinião dele, o 
interesse por projetos sustentáveis independe do cenário de crise, já que está ligado a uma 
"visão contemporânea".  
 
Salvação 
 
Para Rosa Pezzini, arquiteta da WTorre Empreendimentos, a construção sustentável não deve 
ser considerada a salvação. "Crise não se resolve com sustentabilidade, mas seus efeitos 
podem ser minimizados, uma vez que existe a possibilidade de bom retorno devido às 
vantagens competitivas, com ganhos superiores [aos da construção tradicional] e custos 
menores", afirmou ela.  



 
O GBC Brasil diz que uma construção sustentável custa de 5% a 10% a mais no Brasil, e de 
1% a 7% a mais nos Estados Unidos. Porém, o impacto negativo da energia, das emissões de 
CO2, do uso de água e dos resíduos pode sofrer redução de 30%, 35%, 50% e 60%, 
respectivamente. "A redução do valor do condomínio e o aumento da prestação é algo 
vantajoso", completou Kawakami.  
 
"No momento de crise, o pessoal esquece quase tudo e opta pelo curto prazo, que é o oposto 
da sustentabilidade, na tentativa de retomar rapidamente coisas que perderam. Mesmo 
economicamente, a construção sustentável é interessante. Em São Paulo, o Rochaverá teve 
um retorno, em termos de valor de aluguel e venda, muito interessante. Às vezes o lado de 
marketing tem ajudado muito. A construtora Ecoesfera conseguiu reduzir o custo para cerca de 
2% e não tem repassado o valor para o consumidor porque vem ganhando dinheiro na mesma 
velocidade em que vende os empreendimentos", exemplificou o diretor executivo.  
 
Segundo ele, o setor da construção civil resiste à certificação sustentável por acreditar que o 
custo seria de 40% a mais. O Brasil aparece em sexto lugar na lista dos 78 países que têm 
empreendimentos registrados no LEED. No total, o sistema, que envolve 43 mil profissionais, 
certificou 1.499 empreendimentos e 13.458 processos estão em andamento. A previsão é que 
100 mil sejam registrados até 2010 no mundo.  
 
Sócio da Ecoesfera, Alexandre Melão afirma que as condições externas não inviabilizam a 
continuidade dos projetos sustentáveis. "Um empreendimento sustentável pode custar entre 
3% e 5% mais caro, mas conseguimos reduzir em até 3% na construção, utilizando 
tecnologias referentes ao revestimento e alvenaria. O custo final é comparável ao da 
construção tradicional", disse. Segundo ele, "é precoce rever metas para 2009", que somam 
R$ 900 milhões em lançamentos e vendas e representam 20% a mais das previstas para 
2008.  
 
O valor dos imóveis varia entre R$ 90 mil e R$ 350 mil. 
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