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RESUMO 

Empresas que se preocupam com a sustentabilidade de suas operações e com as estratégias de seus 
negócios buscam se instalar em empreendimentos cujo perfil de produto seja direcionado por 
conceitos equivalentes, o que tem pressionado os empreendedores e proprietários para adotar 
práticas mais sustentáveis na implantação e operação dos Edifícios de Escritórios Corporativos.  
 
Para aferir a sustentabilidade dos Edifícios de Escritórios Corporativos, os empreendedores 
buscam certificações ambientais de origem estrangeira. A diversidade de métodos de avaliação da 
sustentabilidade desperta o interesse de toda a cadeia do segmento de Edifícios de Escritórios 
Corporativos, sejam empreendedores, corretores, projetistas, construtores, usuários e até a 
comunidade, em todo o ciclo de vida do empreendimento. 
 
No Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolvemos a 
Certificação da Sustentabilidade de Edifícios de Escritórios Corporativos no Brasil 
(CERTIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE), que é oferecida ao mercado e que complementa o Sistema 
para Classificação da Qualidade de Edifícios de Escritórios Corporativos, já em operação há alguns 
anos. 
 
A proposta da CERTIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE é inovadora, pois além de classificar o 
edifício conforme o Desempenho da Sustentabilidade, traz sistemas complementares com o 
objetivo de disseminar o conhecimento das práticas mais sustentáveis para toda a cadeia deste 
nicho de mercado. 
 
O presente trabalho está limitado na metodologia e na estruturação da MATRIZ DE ATRIBUTOS da 
CERTIFICAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE, bem como na hierarquia dos Atributos Mais Sustentáveis 
que a compõe, que é o meio para avaliar o desempenho da sustentabilidade do edifício. 
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