
A Fundação Vanzolini - institui-
ção privada, sem fins lucrati-
vos, criada e gerida pelos pro-
fessores do Departamento de
Engenharia de Produção da Es-
cola Politécnica da Universida-
de de São Paulo (USP) - apre-
sentou, em 2008, o primeiro se-
lo de certificação de constru-
ções sustentáveis intitulado
Processo Alta Qualidade Am-
biental (Aqua).

Segundo a entidade, o reque-
rimento por esse tipo de certifi-
cado vem ganhando cada vez
mais a adesão de construtoras e
incorporadoras no país. “Conta-
mos hoje com 55 empreendi-
mentos certificados em diferen-
tes fases (programa, concepção
e realização), em vários Esta-
dos. A expectativa para 2012 é
chegarmos a marca de 100 cer-
tificações”, conta o coordena-
dor executivo do Processo
Aqua, Manuel Martins.

Ele lembra que o portfólio do
Aqua inclui o primeiro condo-
mínio sustentável do Brasil que
será construído em São Carlos:
o Residencial Damha Golf I da
Damha Incorporadora e tam-
bém no Rio de Janeiro, o pri-
meiro shopping sustentável, o
Américas Shopping.

Essa certificação oferecida
pelo instituto baseia-se em 14
critérios de desempenho dividi-
dos em quatro grupos: constru-

ção, gestão, conforto e saúde.
“Os referenciais técnicos abran-
gem empreendimentos comer-
ciais, residenciais ou de habita-
ção popular, arenas, centros de
comércio e galpões indus-
triais”, conta, observando que
obras feitas dentro dos padrões
informados, ao longo da vida
útil, tendem a consumir menos
recursos naturais, gerando me-
nos resíduos durante a obra,
além de proporcionar melho-
res condições de conforto e saú-
de aos usuários.

De acordo com a Fundação,
ao se comprometer com os re-
quisitos exigidos pelo Aqua, o
empreendedor se obriga a esco-
lher produtos, sistemas e pro-
cessos de baixo impacto. Isso
se estende desde o canteiro de
obras, como gestão de resíduos
sólidos, de energia e água. “To-
do o processo visa garantir o
conforto térmico (no verão e
no inverno), acústico, visual e
olfativo da construção edifica-
da pronta para assegurar o uso

e a operação com qualidade am-
biental”, diz.

Martins destaca que a certifi-
cação Aqua é bem diferente
das certificações “verdes” exis-
tentes no mercado brasileiro da
construção civil. Além de apli-
cação mais exigente, como o
acompanhamento do processo
por meio de auditorias presen-
ciais em todas as fases, o pro-
cesso não obriga o empreende-
dor a se comprometer com es-
sa ou aquela tecnologia, esse
ou aquele processo construti-
vo. “No entanto, hoje, um pro-
jeto sem critérios de sustentabi-
lidade entra no mercado defasa-
do em termos de tecnologia da
construção”, afirma Martins.

Ele é enfático ao defender que
as soluções ativas podem reque-
rer um investimento adicional,
porém os custos operacionais fu-
turos da edificação serão meno-
res. “Quanto mais alto for o de-
sempenho ambiental, maior
também será a economia no lon-
go prazo”, argumenta.

Num horizonte de 30 anos,
do custo total de construção e
operação de um edifício, cerca
de 20% correspondem à cons-
trução e 80% à operação. “Se
um edifício for sustentável, os
investimentos adicionais reali-
zados na fase de construção te-
rão um rápido retorno”, garan-
te. ■ C.R.C.
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Certificação sustentável
é incorporada pela
construção civil
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O risco ancestral das
soluções milagrosas
Em períodos de mudanças importantes no ambiente de
negócios, costumam florescer teorias revolucionárias
sobre praticamente tudo, como se a natureza humana
pudesse ser transformada milagrosamente por conta de
uma nova tecnologia ou de uma descoberta científica.
Nem mesmo o campo dos negócios, cujos protagonistas
adoram se apresentar como sacerdotes da deusa Praxis,
escapa da inesgotável atração humana pelo pensamen-
to mágico. Uma evidência dessa busca de conexões li-
neares entre o desejo e a solução milagrosa está presen-
te em todas as livrarias de aeroportos, onde abunda a li-
teratura de autoajuda.

Uma das maiores matrizes de sucesso nesse campo
tem como origem os métodos de combate do general chi-
nês Sun Tzu, que viveu no século IV a.C. A obra atribuí-
da ele, intitulada “A arte da guerra”, é livro de cabeceira
de milhões de executivos e empresários. Observe-se
que a versão divulgada no Ocidente data de 1772, a par-
tir da tradução de um padre jesuíta que vivera na China,
o que acrescenta mais um dado probabilístico de que
não estamos lidando com uma obra original, como mui-

tos textos da época. Al-
guns especialistas acre-
ditam que o texto origi-
nal foi adequado poste-
riormente aos ensina-
mentos taoistas.

Com todas as dificul-
dades que representa a
análise de textos cuja
origem remonta aos
tempos em que boa par-
te do mundo ainda vi-
via em estado de barbá-
rie, também é preciso
levar em conta que a
maioria dos biógrafos
de Sun Tzu é composta
por admiradores de sua
suposta obra. Para ques-

tionar sua relevância em termos de sustentabilidade,
por exemplo, basta observar que, nos vinte anos em que
o mitológico general venceu suas batalhas, nunca foi
possível estabelecer um período de paz que permitisse o
desenvolvimento da agricultura na região central da Chi-
na - nem mesmo a China poderia existir com a persistên-
cia do estado de permanente beligerância.

Dados biográficos disponíveis contam que, quatro
anos após a morte de Sun Tzu, o reino de Wu, ao qual
ele servia, desapareceu. Só depois de sua morte, portan-
to, foi possível a convivência pacífica que permitiu a in-
tegração dos povos da China. Isso nos ensina que ven-
cer batalhas não assegura uma vitória duradoura, no
sentido amplo que deve ter a palavra vitória. Além dis-
so, muitos de seus conceitos centrais, se confrontados
com a natureza dos negócios no mundo contemporâ-
neo, colidem com teorias bem sucedidas da gestão e se
contrapõem a algumas ideias testadas na vida real, co-
mo a da concorrência colaborativa.

Muitos dos ensinamentos atribuídos a Sun Tzu, por
mais adaptados que tenham sido ao longo dos tempos,
certamente não se enquadram nos paradigmas do de-
senvolvimento sustentável dos negócios. A começar
por sua primeira lição de disciplina: consta que mandou
decapitar as mais belas concubinas do seu senhor para
ensinar o valor da obediência no campo de batalha. Tal
desperdício de vidas e beleza não caberia num manual
moderno de administração. Mas, para lá das anedotas,
o exemplo serve para lembrar que não existe um guia
dos vencedores e que as fórmulas mágicas costumam
alimentar apenas a fantasia. ■

Fundação Vanzolini, responsável pela certificação Aqua, concedeu
o primeiro selo ambiental em 2008 e hoje tem 55 empreendimentos

Muitos dos
ensinamentos do
autor de “A Arte
da Guerra”, por
mais adaptados
que tenham sido,
não se enquadram
nos paradigmas
do desenvolvimento
sustentável
dos negócios

Os valores das
certificações variam
de R$ 19 mil a R$ 100
mil, dependendo
do projeto e
de sua extensão
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13




