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RESUMO 
 
 

O Brasil, na última década, vem sofrendo com variações econômicas, trazendo 
insegurança no contexto macroeconômico que, por consequência, dificulta a saída 
definitiva da crise. As medidas políticas governamentais têm como foco, em grande 
parte, o crescimento econômico, ao invés de incentivar um desenvolvimento 
sustentável visando a economia, a sociedade e o meio ambiente. O setor de 
construção civil, responsável por uma grande parcela da economia brasileira, tem 
um papel fundamental nesse contexto, pois, apesar da sua importância econômica, 
é o setor que gera mais passivos ambientais e sociais. Nesse contexto cria-se uma 
responsabilidade à Administração Pública de se criar políticas que visem a 
fomentar o aumento dos aspectos positivos econômicos, sociais e ambientais 
desse setor e a reduzir os negativos. Nesse cenário, o presente trabalho tem como 
principal objetivo: Fornecer subsídios que possam auxiliar na tomada de decisão 
para o estabelecimento de políticas públicas que fomentem as práticas 
sustentáveis, a partir da percepção das empresas de construção civil. A pesquisa 
envolveu revisão de literatura relacionada aos temas Sustentabilidade, 
ecoeficiência, Construção Civil, Construções Ecológicas e Incentivos Fiscais 
adotando como metodologia a utilização de um questionário para as empresas do 
setor de construção civil. É um estudo de abordagem qualitativa e quantitativa, com 
pesquisa bibliográfica, documental e de campo, observação direta e aplicada. O 
trabalho resultou em propostas de melhorias para que a Administração Pública 
otimize suas políticas de fomento à ecoeficiência, como desburocratização de 
processos de obtenção de licença e transparência de informação de políticas 
públicas, incentivando as organizações do setor de construção civil a melhorar 
suas atividades no tocante a redução de produção de resíduos sólidos e emissões 
de gases poluentes, sem dificultar o desenvolvimento econômico dessas 
empresas. 
 
Palavras-chave: Ações governamentais, Construções Ecológicas, Incentivos 
Fiscais, Sustentabilidade. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Brazil, in the last decade, has been suffering from economic variations, bringing 
insecurity in the macroeconomic context that, consequently, hinders the definitive 
exit of the crisis. Government policy measures focus largely on economic growth, 
rather than encouraging sustainable development aimed at the economy, society 
and the environment. The civil construction sector, which is responsible for a large 
part of the Brazilian economy, plays a fundamental role in this context, because, 
despite its economic importance, it is the sector that generates more environmental 
and social liabilities. In this context, it is a responsibility of the Public Administration 
to create policies that aim to increase the positive economic, social and 
environmental aspects of this sector and reduce the negative ones. In this scenario, 
the main objective of this work is to: Provide subsidies that can help in the decision-
making process for the establishment of public policies that promote sustainable 
practices, based on the perception of construction companies. The research 
involved a literature review related to sustainability, ecoefficiency, Civil 
Construction, Ecological Constructions and Tax Incentives, adopting as 
methodology the use of a questionnaire for companies in the civil construction 
sector. It is a qualitative and quantitative study, with bibliographic, documentary and 
field research, direct and applied observation. The work resulted in proposals for 
improvements to enable the Public Administration to optimize its policies to promote 
eco-efficiency, such as bureaucratization of licensing processes and transparency 
of public policy information, encouraging organizations in the construction sector to 
improve their activities the reduction of solid waste production and emissions of 
polluting gases, without hindering the economic development of these companies. 
 
Key Words: Ecological Constructions, Government Incentives, Sustainability, Tax 
Incentives. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais muito se tem falado em relação à importância da adoção 

de práticas eco eficientes pelas organizações e seus efeitos benéficos para o meio 

ambiente e a sociedade em geral. Deve-se, no entanto, discutir o papel da 

Administração Pública no fomento dessas atividades, não somente com políticas 

regulatórias, mas também com concessões de incentivos econômicos para as 

empresas que respeitam e contribuam para a melhoria do meio ambiente e 

evolução da sociedade. 

É notório que a preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade 

aumenta cada dia, com isso a sociedade, onde as organizações estão inseridas, 

fica mais criteriosa no seu relacionamento com o mercado. Segundo estudo 

realizado pela Unilever em conjunto da Europanel1 (2017) o número de 

consumidores querendo saber o impacto ambiental e social, positivo ou negativo, 

dos produtos que compram não para de aumentar. Esse estudo concluiu que 33% 

dos consumidores preferem marcas que impactem positivamente a sociedade ou o 

meio ambiente. 

O fato das empresas se engajarem a realizar medidas sustentáveis traz 

grandes vantagens para a sociedade de modo geral, principalmente àquela onde a 

organização está inserida. Por esse motivo o Estado tem que fomentar tais 

práticas, ou regulando e punindo os poluidores, ou incentivando e recompensando 

aqueles que beneficiem o meio ambiente e sociedade. 

O Brasil, segundo a Câmara Brasileira da Industria da Construção (CBIC, 

2017), possui grande parte de sua legislação para proteção do meio ambiente 

focada no princípio do poluidor-pagador e não no protetor-recebedor, ou seja, a 

legislação nacional é, em sua maior parte, reativa aos acontecimentos que 

envolvam o meio ambiente, por isso o país precisa ir ao encontro da tendência 

mundial e evoluir sua legislação, de modo que se possa incentivar as práticas 

sustentáveis, nas três esferas governamentais: Federal, Estadual e Municipal. 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.unilever.com/news/press-releases/2017/report-shows-a-third-of-

consumers-prefer-sustainable-brands.html>. Acesso em 08 de set de 2017. 
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De acordo com o sítio do próprio PBQP-H2 (2017) o Programa foi instituído 

em 18 de dezembro de 1998, com a assinatura da Portaria n. 134, do então 

Ministério do Planejamento e Orçamento, instituindo o Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade na Construção Habitacional - PBQP-H. Após dois anos 

foi realizada uma ampliação do Programa, que passou a integrar o Plano Plurianual 

(PPA) e a partir de então englobou também as áreas de Saneamento e 

Infraestrutura Urbana. Assim, o "H" do Programa passou de "Habitação" para 

"Habitat", conceito mais amplo e que reflete melhor sua nova área de atuação. 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) foi instituída pela Lei 

nº 12.187, 29 de dezembro de 2009, quando o Brasil definiu suas metas voluntárias 

de redução dos gases de efeito estufa estipuladas no Acordo de Copenhague e na 

Conferência das Partes. Essas metas foram projetadas até o ano de 2020. 

Com a instituição da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 

em 2009 e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010 o país inicia 

o processo de incentivo à sustentabilidade. A Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos, apesar de não ser uma política de incentivo sua instituição é de suma 

importância, pois inclui na responsabilidade ambiental todos aqueles que fazem 

parte do ciclo de vida de um produto ou serviço. Segundo o CBIC a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima “visa a incentivar o desenvolvimento e o 

aprimoramento de ações de mitigação no Brasil, colaborando com os esforços já 

empregados globalmente por meio da criação de condições internas para lidar com 

os impactos das mudanças climáticas globais”. 

As políticas e programas apresentados não podem ficar apenas no papel, 

têm que ser implementados, urgindo que os Estados e, principalmente, os 

municípios assistam o Governo Federal na disseminação das práticas de 

Ecoeficiência. 

 

 

 

 
                                                           
2
 Disponível em: <http://pbqp-h.cidades.gov.br/pbqp_historico.php>. Acesso em 16 de set de 2017. 
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1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A comunidade internacional está passando por uma mudança 

comportamental no seu relacionamento com o meio ambiente. Aumenta-se a 

preocupação com os impactos ambientais e sociais que determinados produtos ou 

serviços produzem, fazendo com que as autoridades tenham que fomentar as 

práticas de sustentabilidade.  

O Brasil, nas três esferas governamentais, possui diversas legislações que 

ora regulam e restringem as atividades econômicas para proteção do meio 

ambiente, ora fomentam as práticas sustentáveis pelas organizações com 

incentivos fiscais ou tributários.  

Um desses incentivos é conhecido como o IPTU Verde ou ecológico, 

utilizado por alguns municípios brasileiros, onde se concede descontos nesse 

imposto em propriedades que utilizem medidas sustentáveis, criando demanda na 

construção civil para criação ou adaptação dessas edificações. A perda da 

arrecadação desse imposto pelos municípios sugere uma contrapartida em que os 

benefícios das propriedades sustentáveis igualem ou superem o incentivo ofertado. 

É de suma importância a participação dos Municípios no incentivo às 

práticas sustentáveis, para que o Brasil consiga atingir o máximo de pessoas 

conscientizadas com o desenvolvimento sustentável que proteja o meio ambiente e 

a sociedade sem prejudicar o crescimento econômico. Esse processo de 

disseminação do conhecimento com a cooperação da União, Estados e Municípios, 

respeitando as diferenças regionais, quanto ao acesso à informação e divergências 

culturais seria um fator crítico de sucesso para o desenvolvimento sustentável 

nacional. 

 

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Como melhorar as políticas públicas a serem adotadas pelas prefeituras 

municipais para o desenvolvimento de práticas sustentáveis? 
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1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

A pesquisa tem como principal objetivo: Fornecer subsídios que possam 

auxiliar na tomada de decisão para o estabelecimento de políticas públicas que 

fomentem as práticas sustentáveis, a partir da percepção das empresas de 

construção civil. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos o trabalho procurará: 

a) Apresentar as principais práticas de fomento à sustentabilidade realizada 

por países referências; 

b) Elencar os fatores críticos para a certificação do PBQP-H, 

levantamentos de dificuldades e opiniões sobre o programa das empresas da 

construção civil; 

c) Identificar o conhecimento das construtoras do Estado do Rio de Janeiro 

sobre o benefício fiscal conhecido como IPTU verde, a demanda de seus clientes 

por construções que possuam tecnologias eco eficientes;  

d) Identificar os benefícios das práticas sustentáveis geradas pelo incentivo 

conhecido como “IPTU verde” a partir do caso do município de Seropédica – RJ. 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A ideia central da pesquisa é que ela esteja fundamentada na educação 

sendo gerada através de políticas públicas descentralizadas nos municípios a fim 

de propor melhorias para a adoção de benefícios fiscais. 

Devido as dimensões geográficas do Brasil e ao alto número de 

municípios, a pesquisa ficará restrita aos municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
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dando ênfase ao Município de Seropédica, pois é uma das poucas cidades que 

adotam incentivos fiscais voltadas ao fomento da sustentabilidade que alcançam o 

setor da construção civil.   

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil é um país com dimensões gigantescas e desigualdades sociais 

que condicionam o acesso à informação, ficando impossível para o Governo 

Federal educar toda a sociedade brasileira sobre a importância da sustentabilidade. 

Por essa razão cresce de importância a participação sistêmica dos Estados e 

Municípios para a melhoria da eficiência na utilização dos recursos naturais. 

O setor de construção civil são as maiores responsáveis pela utilização dos 

recursos naturais e emissão global de gases, sendo responsáveis por 50% e 30%, 

respectivamente, de toda utilização e emissão do mundo, segundo Ajayi et al. 

(2015). Por esse motivo é importante que as indústrias saiam do método 

convencional de construção e comecem a utilizar métodos sustentáveis.  

Uma das ferramentas utilizadas pela Administração Pública para incentivar 

as organizações praticarem sustentabilidade é a adoção de benefícios fiscais, ou 

seja, o Estado abdica um determinado valor de sua arrecadação para que seus 

contribuintes tenham poder financeiro para realizar determinadas ações que 

beneficiem toda a sociedade. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Capítulo 1 - Introdução: Contextualização do tema de estudo, apresentação 

do problema, da questão, do objetivo principal e dos objetivos específicos do 

estudo.  

Capítulo 2 - Revisão da Literatura: São apresentados os conhecimentos 

existentes sobre o problema da pesquisa, conceito de sustentabilidade, principais 

políticas nacionais sobre sustentabilidade aplicada à construção civil, práticas 

realizadas por países que fomentam o desenvolvimento sustentável através de 
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políticas de incentivos, conceito de IPTU verde e cidades que aplicam esse 

incentivo fiscal.  

Capítulo 3 - Metodologia da Pesquisa: Apresentação da classificação da 

pesquisa, o universo, a amostra, o questionário, o método de coleta de dados e a 

forma de tratamento dos dados que foram utilizados para realizar a pesquisa.  

Capítulo 4 - Resultados e Discussão: Os resultados serão apresentados 

demonstrando se a avaliação das empresas da construção civil sobre as políticas 

nacionais e a aplicação do IPTU verde estariam em conformidade com os objetivos 

propostos pelos entes Públicos.  

Capítulo 5 - Conclusões: São apresentadas as conclusões do estudo e 

sugestões para futuras pesquisas. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA  

 

2.1 ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA 

 

Foram realizadas pesquisas em livros, revistas, dissertações, teses e 

periódicos disponíveis nas principais bases de dados SCOPUS, WEB OF 

SCIENCE e GOOGLE SCHOLAR, reconhecidas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, 2018). A escolha dessas 

bases se deve à facilidade de acesso, bem como por sua representatividade e 

abrangência em várias áreas do conhecimento (COSTA, 2010).  

Foram também selecionados materiais de congressos e eventos 

relacionados ao tema, bem como legislação específica relacionada ao tema 

Ecoeficiência na Construção Civil. 

As palavras-chave: Sustentabilidade, Construção Civil, Construções 

Ecológicas e Incentivos Fiscais foram utilizadas como busca nas bases do portal 

CAPES, pois se configuram como embasamentos teóricos da pesquisa e foram 

consultadas nas bases de dados entre 01/12/2017 a 01/06/2018. Os idiomas 

português, inglês e espanhol foram utilizados na busca pelas palavras-chave no 

portal CAPES. 

Na revisão de literatura, são apresentados os itens mais relevantes como 

aporte para o estudo do tema e em seguida os subtemas de maior relevância 

citados pelos autores. 

 

Quadro 1 – Subtemas abordados na revisão da literatura dentro do tema de pesquisa 

Subtemas Autores 

Sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável 
Elkington (2012); Olawumi e Chan (2018) 

A sustentabilidade, a comunidade 

internacional e o Brasil 

Ringel (2016); Ruffato-Ferreira et al. (2017); 

Scordato et al. (2018); Lindmark et al. (2011); 

Giambiagi (2011) 
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Sustentabilidade Empresarial x 

Sustentabilidade Pública 
Ajayi et al. (2015); Ajayi e Oyedele (2017) 

Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

Barbosa e Vilntis (2017); Chiroli et al. (2015); 

Finger et al. (2015) 

Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC) 

Castello (2011); Lindoso et al. (2014); Motta et 

al. (2011) 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Machado (2013) 

Ecoeficiência na Construção Civil 

Kurda et al. (2018); Behera et al. (2018); 

Abanda et al. (2016); Ajayi et al. (2016); Ajayi 

et al. (2015); Huang et al. (2018); Zuo e Zhao 

(2014); Abanda et al. (2016) 

Construções verdes ou ecológicas e outras 

soluções sustentáveis 

Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi (2018); Kurda et 

al. (2018); Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et al. (2017); 

Rashid e Yusoff (2015); Kamali et al. (2018); 

Badami et al. (2018) 

Normas gerais sobre os Incentivos Fiscais no 

Brasil 
Machado (2009); Elali (2007) 

Incentivos fiscais para o fomento da 

sustentabilidade: exemplo da Itália 

Ajayi e Oyedele (2017); Ajayi et al. (2015); 

Oberti e Plantamura (2018) 

IPTU Verde Jahnke et al. (2013); Cunha (2013) 

Fonte: O autor (2018) 

 

A busca da pesquisa foi recortada no período de 2013 a 2018, contudo 

alguns trabalhos de anos anteriores foram selecionados por sua importância no 

assunto pesquisado. 

Com o objetivo de delimitar precisamente o tema, foram utilizados os filtros 

de pesquisa: palavras-chaves (sustentabilidade, ecoeficiência, construção civil, 

construções ecológicas e incentivos fiscais) tanto na língua portuguesa quanto na 

língua inglesa e espanhola, autores de maior relevância no tema, assuntos 

baseados no tema da pesquisa e, também, trabalhos científicos. Com esse 

procedimento, chegou-se ao total de 35 referências que comporão a base 

conceitual desta pesquisa, conforme apresentado nos quadros de referência 

abaixo: 
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Tabela 1: Referências utilizadas 

Tipo de material Número de referências % em relação ao total 

Artigos científicos 26 72,22 

Livros 4 11,11 

Artigos de encontros científicos 4 11,11 

Teses e dissertações 2 5,56 

Total 36 100 

Fonte: O autor (2018) 

 

2.2 SUSTENTABILIDADE  

 

2.2.1 Sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável 

 

A sustentabilidade é objeto de estudo por vários autores e seus conceitos e 

definições são os mais difusos possíveis, porém há um consenso entre os 

acadêmicos que esse termo deve ser analisado de forma abrangente, pois possui 

diversas abordagens. As principais linhas teóricas utilizadas surgem do conceito 

“triple bottom line” criado por Elkington (1999) que integram a viabilidade 

econômica com a responsabilidade ambiental e a social, conforme figura 1: 

Figura 1: Triple bottom line 
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Fonte: Bioseta. 2014 

Segundo Olawumi e Chan (2018), sustentabilidade e o desenvolvimento 

sustentável são dois conceitos que ganharam reconhecimento em nível regional e 

mundial devido aos desafios e riscos enfrentados em áreas como desenvolvimento 

rural, conservação do meio ambiente, energia, mudança climática, bem-estar social 

e humano entre outras. Assim, nos últimos anos houve uma mudança de foco e 

planos de ação para resolver esses problemas. O desenvolvimento sustentável é, 

atualmente, adotado como uma estratégia de crescimento nas construções 

ecológicas. 

Os autores ainda identificam os viéis das três visões para a 

sustentabilidade: A ambiental, econômica e social. A sustentabilidade ambiental 

está preocupada em limitar a atividade humana dentro da capacidade de suporte 

do ecossistema (como materiais, energia, terra, água) prevalecendo na localidade 

e enfatizando a qualidade da vida humana (qualidade do ar, saúde humana). Em 

relação a sustentabilidade econômica pode-se dizer que essa considera o uso 

eficiente de recursos para aumentar o lucro operacional e maximizar o valor de 

mercado. Também lida com a substituição de recursos naturais por recursos 

humanos, reutilização e reciclagem. Por fim a sustentabilidade social se concentra 

no bem-estar social da população, equilibrando a necessidade de um indivíduo 
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com a necessidade do grupo (equidade), a conscientização e a coesão do público 

e a participação e utilização dos trabalhadores e empresas locais. 

 

2.2.2 A sustentabilidade, a comunidade internacional e o Brasil 

 

A tendência da comunidade internacional está cada vez mais voltada para 

a sustentabilidade. Cada dia que passa, mais pessoas se conscientizam que a 

maioria dos recursos naturais são limitados e, com o passar do tempo, irão se 

esgotar. Entretanto a sustentabilidade não pode ficar apenas em ideais e 

planejamento, ela deve ser implementada. Para isso os agentes políticos de alguns 

países fomentam incentivando, de alguma forma, as práticas sustentáveis. 

A Alemanha, devido a sua política voltada à sustentabilidade, é um dos 

países mais importantes na utilização de tecnologias para produção de energia de 

fontes renováveis. Isso só foi possível devido aos incentivos oferecidos pelas suas 

legislações. Apesar de sua matriz energética em 2015 utilizar mais de 40% de 

carvão, as energias renováveis atingiram um patamar de 30% segundo Ringel 

(2016).  

O autor ainda sustenta que embora o percentual de energias renováveis da 

Alemanha seja inferior ao Brasil (mais de 80%), este tem como sua principal fonte 

de energia as Hidrelétricas que, apesar de serem consideradas fontes limpas e de 

pouco impacto ambiental, levando em consideração sua vida útil, trazem 

transtornos sociais em suas construções. Também, deve se levar em consideração 

a evolução da Alemanha que, em 2000, essas fontes representavam apenas 7% de 

sua matriz. 

Além disso, quando se fala em hidrelétricas os autores Ruffato-Ferreira et 

al. (2017, p.1125) fazem uma análise essencial sobre esse tipo de energia: 

Os planos de regulação existentes são quase inteiramente baseados em 

registros hidrológicos históricos, e não consideram novos modelos nem 

avanços na compreensão do sistema climático em muitas escalas de 

tempo, incluindo o futuro; uma inundação, por exemplo, pode ocorrer em 
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poucas horas e uma seca no período de meses de anos. Em um cenário 

de mudanças climáticas globais, que afetarão o comportamento médio das 

descargas de bacias hidrográficas, podemos prever perdas de médio e 

longo prazo na operação do sistema hidrelétrico. Essas considerações 

devem ser levadas em consideração no processo de tomada de decisão, 

pois elas podem oferecer riscos e novas oportunidades para sistemas 

hidrelétricos. 

Ringel (2017, p.753) salienta que o Governo Alemão possui metas ainda 

mais audaciosas querendo reduzir, até 2020, em 40% suas emissões de gases de 

efeito estufa e em 95% até 2050. A Alemanha entende que para se transformar o 

sistema de energia do país deve-se, primeiramente, atingir a eficiência energética: 

O governo alemão proclamou a eficiência energética como o "primeiro 

imperativo" para a transformação do sistema energético (Energiewende). 

Ele implementou inúmeras medidas de política a nível federal e local, 

que combinadas devem fornecer as economias de energias aspiradas. 

Outro país que está na vanguarda da mudança de matriz enérgica é a 

Suécia. Conforme Scordato et al. (2018), as crises do petróleo nas décadas de 

1970 e 1980 contribuíram para políticas destinadas a reduzir a dependência do 

petróleo e a busca de combustíveis alternativos no nível do governo e na indústria. 

O desenvolvimento e a expansão da energia nuclear e da energia hidrelétrica 

deram à Suécia acesso à energia abundante e livre de fósseis a um preço baixo de 

eletricidade. Como também foi argumentado por Lindmark et al. (2011), uma parte 

significativa da redução das emissões sueca ocorreu antes da introdução de 

instrumentos ativos de política climática nas duas décadas passadas, como o 

imposto sobre dióxido de carbono e a taxa de enxofre. 

Segundo Giambiagi (2011), as empresas ao serem criadas geram uma 

falha do mercado nomeada de “externalidades”, essas podem ser tanto positivas 

(geração de empregos e tributos, desenvolvimento social local) quanto negativas 

(poluição ambiental, conflitos sociais) cabendo ao governo promover o equilíbrio 

desta balança promovendo o lado positivo e reduzindo os impactos negativos.  

As principais ferramentas utilizadas pelo Estado, que tem como objetivo 

fazer com que as organizações reduzam seus impactos ambientais e sociais, são a 
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regulação, os incentivos fiscais e econômicos. O Brasil, com a Política Nacional 

dos Resíduos Sólidos, começa a atribuir responsabilidades aos componentes do 

ciclo de vida de um determinado produto ou serviço, porém ainda caminha na 

direção do poluidor pagador e não no responsável recebedor. 

Verifica-se, portanto, que os governos dos países podem e devem agir, 

utilizando as ferramentas fiscais para fomentar boas práticas e reduzir os impactos 

negativos no meio ambiente e na sociedade. 

 

 

 

2.2.3 Sustentabilidade Empresarial x Sustentabilidade Pública 

 

Um grande ponto de divergência e debate no meio acadêmico, 

organizacional e governamental são as cobranças das questões sócio ambientais 

das organizações que se utilizam de recursos naturais e sociais para gerar seus 

resultados econômicos. Por um lado existe a figura do empresário, das 

organizações empresárias que demandam os recursos supracitados para gerar 

rendimentos, por outro tem-se a figura dos entes governamentais que necessitam 

proteger o meio ambiente e a sociedade. 

As indústrias de construção são as maiores responsáveis pela utilização 

dos recursos naturais e emissão global de gases, sendo responsáveis por 

aproximadamente 50% e 30%, respectivamente, de toda utilização e emissão do 

mundo, segundo apuração de Ajayi et al. (2015). Por esse motivo é importante que 

as indústrias saiam do método convencional de construção e comecem a utilizar 

métodos sustentáveis. No entanto essa transformação demanda recursos 

financeiros que onerarão o empreendimento sendo repassado aos seus clientes, 

que não estarão dispostos a pagar, principalmente, se forem outras organizações 

com fins lucrativos. 
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Ajayi e Oyedele (2017) identificaram que no Reino Unido, um dado de 2013 

sugere que, de 100% dos resíduos gerados, 44%, 14%, 13%, 13%, 9% e 7% são 

devidos a atividades de construção, comerciais, industriais, domésticas, de 

mineração e agrícolas, respectivamente. Como isso significa que a indústria da 

construção contribui com a maior proporção de resíduos do Reino Unido para 

aterros sanitários, padrões similares existem em outras grandes economias. As 

atividades de construção nos EUA geram cerca de 29% dos resíduos de aterros, 

enquanto os aterros da indústria chegam a 40%, 44%, 27% e 25% no Brasil, 

Austrália, Canadá e Hong Kong, respectivamente. 

Por outro lado, segundo Ajayi et al. (2015), a indústria da construção 

contribui com uma parte significativa da economia global e emprega grande 

população em todo o mundo. É responsável por 13% da economia global e 

contribui com um montante anual de US$ 12 trilhões, que deverá atingir US$ 15 

trilhões em 2025, de acordo com uma análise do ano de 2013 da Global 

Construction Perspectives, ou seja, não se pode simplesmente atacar a indústria 

de construção como se fosse a grande vilã do meio ambiente. Deve-se, portanto, 

criar métodos de fomento para que esse segmento se tornar sustentável, tanto no 

viéis econômico e social quanto no ambiental, nascendo o conceito de construções 

verdes ou ecológicas. 

 

2.2.4 Políticas Públicas brasileiras de fomento à sustentabilidade 

 

Quando se fala em construção civil e sustentabilidade no Brasil deve-se 

levar em consideração alguns programas e políticas importantes que iniciaram a 

modernização desse setor em relação à sustentabilidade.  

 

2.2.4.1 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 
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Segundo Barbosa e Vilntis (2017), existia um problema para o governo 

brasileiro na criação de métodos que viabilizassem o aumento da competitividade 

da indústria da construção civil. Em resposta a esse desafio, o governo federal 

brasileiro instituiu o "Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat" 

- PBQP-H, na busca da melhoria da qualidade e produtividade das organizações 

brasileiras ligadas ao setor. As construtoras adotaram o selo PBQP-H, relacionado 

ao planejamento, projetos, materiais, mão de obra e especificações nos locais.  

O PBQP-H tem como objetivo fomentar a modernização brasileira, 

melhorando a qualidade, aumentando a produtividade e reduzindo os custos na 

construção de moradias. Tem como alvo diversos segmentos da cadeia produtiva, 

que vão desde a indústria de materiais até empresas construtoras, além de outros 

órgãos governamentais, agentes financiadores e promotores, universidades, 

centros de pesquisa e organizações não-governamentais para o desenvolvimento 

de diversas ações previstas pelo programa. 

Chiroli et al. (2015) afirmam que o PBQP-H tem como objetivo organizar o 

setor da construção civil envolvendo duas questões principais: melhoria da 

qualidade do habitat e modernização produtiva. Este programa representa, desde 

2001, a ferramenta mais utilizada na busca por competências diferenciadas para 

atingir os objetivos almejados pelo setor. 

Um ponto interessante do PBQP-H, ainda segundo Chiroli et al. (2015), é a 

atuação no desenvolvimento urbano com sustentabilidade, que proporciona uma 

garantia de proteção ambiental. Um dos exemplos, segundo o Chiroli, é a Ação 

Madeira Legal, que se preocupa com o desmatamento das florestas brasileiras. 

Neste caso há exigência do Documento de Origem Florestal (DOF), pelos bancos 

públicos, das construtoras, incorporadoras e entidades organizadoras de 

empreendimentos habitacionais. Esse documento comprova a legalidade das 

madeiras nativas utilizadas nos canteiros de obras. 

Um fator salientado por Chiroli et al. (2015) é que o PBQP-H possui níveis 

de certificação, A, B, C e D. Estes níveis estão inseridos a critérios de qualidade e 

foco na melhoria contínua, entre outros. As construtoras têm, no limite, 24 meses 
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de prazo para obter o nível máximo de certificação. Para isso, elas devem atender 

aos critérios do Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e 

Obras da Construção Civil (SIAC), do Programa PBQP-H. 

Segundo Finger et al. (2015), a certificação PBQP-H é uma exigência para 

as empresas de construção que entram nos projetos do Programa Minha Casa, 

Minha Vida (PMCMV) e, também, para outras linhas de financiamento dos bancos 

públicos e alguns privados. 

 

 

 

 

2.2.4.2 Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 

 

Em 2009, segundo Castello (2011), o Brasil aprovou uma lei federal que 

estabelece a "Política Nacional sobre Mudança do Clima" (PNMC), 

complementando o Plano Nacional de Mudanças Climáticas de 2008. Enquanto o 

plano é um livro em branco, que inclui propostas de mitigação e adaptação para 

minimizar os efeitos das mudanças climáticas, a Política Nacional estabelece as 

ferramentas que podem ser usadas pelo governo para reduzir as emissões de 

carbono.  

A Política Nacional também estabelece que o Brasil deve cumprir uma 

meta voluntária de redução de emissões. A meta do Brasil é reduzir as emissões 

em mais de 35% do nível estimado para 2020. 

O objetivo desses dois documentos legais, ainda segundo Castello (2011), 

foi elaborar um plano abrangente para controlar as emissões. Para regular todos os 

diferentes setores emissores de gases de efeito estufa (GEE), a maioria dos 

Ministérios do Brasil contribuiu para a elaboração do Plano Nacional e diferentes 

partidos políticos apoiaram a Política Nacional.  
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De acordo com Lindoso et al. (2014), o governo brasileiro promulgou em 

2010 a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que define como um de seus 

principais objetivos a identificação de vulnerabilidades e a adoção de medidas 

adequadas de adaptação às mudanças climáticas. A melhoria das ferramentas de 

avaliação de vulnerabilidades é uma resposta à crescente demanda de tomadores 

de decisão por informações regulares e indicadores com alta resolução espacial e 

temporal. 

Conforme Motta et al. (2011), além de amparar as posições brasileiras nas 

discussões multilaterais e internacionais sobre combate ao aquecimento global, a 

PNMC é, na verdade, um marco legal para a regulação das ações de mitigação e 

adaptação no país. Marco esse que dita princípios, diretrizes e instrumentos para a 

consecução dessas metas nacionais independentemente da evolução dos acordos 

globais de clima. 

O autor sustenta que a PNMC institui em seu inciso V do art. 5º, com uma 

de suas diretrizes, o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, 

estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e 

da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de políticas, 

planos, programas e ações relacionados à mudança do clima, dessa forma todos 

os entes da administração pública nas três esferas deverão estimular as ações 

voltadas à sustentabilidade. 

 

2.2.4.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

Machado (2013) consideram que a PNRS define a gestão integrada de 

Resíduos Sólidos como um conjunto de ações voltadas à busca de soluções para 

resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões tecnológica, política, 

econômica, ambiental, cultural, pública e social da saúde, com controle social e sob 

a premissa do desenvolvimento sustentável. 
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Muito além desse conceito a criação da PNRS trouxe alguns princípios 

importantes para o desenvolvimento sustentável no Brasil. O princípio poluidor-

pagador segundo Machado (2013, p.634): 

O princípio poluidor-pagador obriga o poluidor a pagar a poluição que 

pode ser causada ou que já foi causada. O uso gratuito dos recursos 

naturais tem representado um enriquecimento ilegítimo do usuário, pois a 

comunidade que não usa do recurso ou que o utiliza em menor escala fica 

onerada. O poluidor que usa gratuitamente o meio ambiente para nele 

lançar os poluentes invade a propriedade pessoal de todos os outros que 

não poluem, confiscando o direito de propriedade alheia. 

Esse princípio conjugado com a responsabilidade compartilhada é a base 

das políticas públicas na sustentabilidade. Ainda conforme Machado (2013, p.635): 

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume dos resíduos sólidos e rejeitos 

gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e 

à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 

termos da Lei 12.305/2010 (art. 3º, XVII).  

Esse princípio responsabiliza todos integrantes da cadeia dos produtos 

pelos resíduos sólidos que esse produz. Imagina a responsabilização da cadeia 

produtiva da construção civil, seria desde os fabricantes de tijolos a construtora e 

incorporadoras. 

Outro princípio importante para este trabalho é o do protetor-recebedor. 

Segundo Machado (2013), a relação proteger-receber visa incentivar a proteção, 

sem ser injusta nos gravames ao protetor, ou seja, não se deve proteger o meio 

ambiente, apenas quando se recebe imediatamente uma recompensa. Conforme 

Machado (2013), o princípio deve levar a retribuições ou compensações 

econômicas, quando a sociedade e o poder público estejam em condições de fazê-

lo, mediante uma legislação específica. O artigo 44 da lei nº 12.305 de  02 de 

agosto de 2010, ratifica esta informação quando diz que “a União, os Estados, o 
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Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, poderão instituir 

normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, 

respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal)”.  

O autor afirma que se deve levar em consideração o conceito do princípio 

da cooperação. Explícito no art. 6º, VI, da Lei 12.305/2010 esse princípio diz que “a 

cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 

demais segmentos da sociedade”. A Cooperação entre as três esferas 

governamentais com o setor privado é fundamental para que uma política pública 

de fomento à sustentabilidade tenha sua eficácia garantida.  

É notório que o Brasil, um país com dimensões gigantescas e 

desigualdades sociais e culturais que condicionam o acesso à informação, crie 

dificuldade para o Governo Federal educar toda a sociedade brasileira sobre a 

importância da sustentabilidade. Por essa razão cresce de importância a 

participação sistêmica dos Estados e Municípios para a melhoria da eficiência na 

utilização dos recursos naturais. Isso remete ao conceito do princípio do respeito às 

diversidades locais e regionais. Segundo Machado (2013, p.640): 

A diversidade geográfica, biológica e socioeconômica não pode ser um 

pretexto para o descumprimento da norma geral, mas o reconhecimento 

dessa diversidade visa, pelo contrário, adaptar o geral ao particular. Por 

isso, não houve um congelamento de regras de gestão desses resíduos, 

onde os Municípios têm a desempenhar um papel indispensável.  

Esses princípios abordados não são exaustivos, a legislação lista outros 

princípios e diretrizes importantes que devem nortear a PNRS, porém aqueles 

supracitados irão ao encontro do assunto abordado nesse trabalho. 

 

2.2.5 Ecoeficiência na Construção Civil 

 

O setor da construção, de acordo com Kurda et al. (2018), é um dos 

principais contribuintes para os impactos ambientais, em relação ao consumo de 

energia, emissões liberadas e recursos naturais extraídos para a atmosfera. Assim, 
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é essencial que a sustentabilidade na construção seja promovida, para reduzir a 

pegada ecológica durante as fases de construção, serviço, manutenção e fim de 

vida de uma estrutura. 

Nos últimos anos, segundo Behera et al. (2018), o grande investimento no 

setor da construção e a crescente necessidade de habitats nas áreas urbanas 

devido ao crescimento da economia e à elevada taxa de crescimento da população 

criou uma grande demanda de materiais de construção convencionais. Novamente, 

o esgotamento de agregados de boa qualidade juntamente com o aumento na 

exigência agregada faz com que a disponibilidade de matérias-primas seja mais 

escassa. Além disso, os materiais tendem a se tornar mais caros devido ao 

aumento nos custos de transporte, acompanhados pela crescente movimentação 

em algumas regiões. 

Abanda et al. (2016) afirmam que de acordo com o recente IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) e AR5 (Quinto Relatório de 

Avaliação), edifícios globais foram responsáveis por cerca de 32% do consumo de 

energia e emissão de 19% de gases de efeito estufa relacionados à energia em 

2010. Essas ações impactam negativamente o meio ambiente e as comunidades 

através do aquecimento global. Com as crescentes ameaças do aquecimento 

global, não é surpresa que a indústria da construção esteja começando agora 

abordar a necessidade de edifícios energeticamente eficientes. 

Como apresentado anteriormente, Ajayi et al. (2016) afirmam que a 

construção civil é a maior responsável pela produção de resíduos sólidos no 

planeta, por outro lado, é o setor que tem mais impacto na economia global, sendo 

responsável por mais de 13% da economia mundial, sendo, portanto, um ótimo 

objeto de estudo quando o assunto é a sustentabilidade. 

Conforme Ajayi et al. (2015), a indústria da construção contribui com uma 

grande parte dos resíduos para aterros, o que, por sua vez, resulta em poluição 

ambiental e emissão de CO2. Apesar da adoção de várias estratégias de 

gerenciamento de resíduos, a redução de resíduos para aterros continua a parecer 

um desafio insuperável. 
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Chiroli et al. (2015) salienta que a indústria da construção civil é uma das 

grandes geradoras de impactos ambientais e suas atividades podem ocasionar 

diferentes tipos de poluição, destacando a deterioração da terra, poluição sonora, 

da água e do ar, principalmente quando se trata da geração de resíduos e 

consumo de recursos não renováveis. Além disso, o setor vem causando uma 

grande mudança na paisagem natural. A indústria da construção é responsável por 

consumir grande quantidade de recursos naturais como por exemplo madeira, 

areia, pedra, dentre outros.  

Conforme Huang et al. (2018), o ambiente construído, incluindo edifícios e 

infraestrutura, é o componente fundamental do desenvolvimento econômico e 

social. Naturalmente, o ambiente construído envolve grandes quantidades de 

material e consumo de energia. Por exemplo, o setor de edifícios consome cerca 

de 40% da utilização de energia primária. O consumo de energia do ciclo de vida 

do ambiente de construção pode ser dividido em dois: 1) energia operacional - a 

energia utilizada para a ocupação / operação de edifícios (incluindo aquecimento / 

arrefecimento, ventilação, água quente, etc.); 2) energia incorporada - a energia 

usada para a construção, manutenção, renovação e demolição do ambiente 

construído. 

Ainda segundo Huang et al. (2018), o setor de construção global gera 315 

milhões de toneladas de emissão direta de CO2, representando 5,5% do total de 

emissões de CO2 desse setor. 99,5% do uso direto de energia no setor de 

construção global são combustíveis fósseis. Este combustível fóssil é usado 

principalmente para a operação de construção no local, especialmente a operação 

de máquinas e equipamentos de construção. 

Kono et al. (2018) afirmam que o impacto ambiental do ciclo de vida dos 

edifícios foi dominado pelo consumo de energia da fase de uso. Mesmo com os 

edifícios eficientes em termos de energia, o impacto do consumo de energia na 

fase de utilização foi cerca de 50% do impacto total. Com a Diretiva de 

Desempenho Energético (DDE) exigindo que o consumo de energia de novos 

edifícios na Europa seja quase zero a partir de 2020, no entanto, a importância dos 

impactos associados à produção de material aumentará. 
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De acordo com Elkington (2012), para se ter um desenvolvimento 

sustentável é necessário atingir a interseção dos três pilares do “triple bottom line”: 

Meio ambiente, responsabilidade social e economia. A construção civil apesar de 

utilizar vários recursos naturais e gerar impactos ambientais com a produção de 

resíduos sólidos, ela é muito importante para a economia gerando recursos 

financeiros, além de ser essencial para a sociedade criando empregos, moradias, 

meios de locomoções entre outros. 

De acordo com Zuo e Zhao (2014), a construção ecológica é uma das 

medidas apresentadas para mitigar os impactos significativos do parque imobiliário 

no ambiente, na sociedade e na economia.  

Segundo Abanda et al. (2016, p.518) os projetos de construção estão se 

tornando mais complexos e difíceis de gerenciar e à medida que a tecnologia se 

desenvolve, mais profissionais da construção estão se familiarizando com o BIM 

(modelagem de informações de construção). Isso provocou uma mudança drástica 

na atenção ao conceito de BIM na indústria da construção. 

  

O BIM é atualmente a denominação mais comum para uma nova maneira 

de abordar o design, a construção e manutenção de edifícios. É a criação 

e uso de informações coordenadas, consistentes e computáveis sobre um 

projeto de construção - informações que são paramétricas e que podem 

ser usadas para a tomada de decisões de projeto, produção de 

documentos de construção de alta qualidade, previsão do desempenho do 

edifício, estimativa de custos e planejamento de construção. 

 

O BIM (modelagem de informações de construção) tornou-se uma solução 

poderosa que pode melhorar muitos aspectos da indústria da construção. 

Pesquisas atuais sobre o impacto da orientação nas necessidades de energia de 

um edifício raramente exploram o potencial do BIM. 

 

2.2.5.1 Construções verdes ou ecológicas e outras soluções sustentáveis 
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Há um nível crescente de conscientização pública, segundo Zuo e Zhao 

(2014), sobre a construção verde. No entanto, tem havido extensos debates sobre 

o que é um edifício verde ou o que o prédio verde deve cobrir. De fato, a falta de 

uma definição clara de construção verde cria novos desafios para a promoção e 

implementação de construções verdes. 

Os autores Zuo e Zhao (2014) concluíram que os estudos sobre as 

construções verdes podem, geralmente, ser classificados em três categorias, ou 

seja, a definição e o alcance dos edifícios verdes; benefícios e custos de 

construções verdes; e formas de alcançar o edifício verde: 

A extensa revisão de literatura mostra que a maioria dos estudos sobre 

construções sustentáveis se concentra nos aspectos ambientais da 

sustentabilidade, como consumo de energia, eficiência hídrica e emissão de gases 

de efeito estufa, juntamente com as soluções técnicas. Os estudos sobre aspectos 

sociais e econômicos da sustentabilidade são relativamente enxutos, apesar de 

número de literaturas enfatizando sua importância. O desempenho social, por 

exemplo, da construção verde, merece mais investigação. 

Conforme Xu e Shi (2018), nas últimas décadas, o desenvolvimento de 

materiais de construção ecológicos foi promovido de forma significativa pelos 

padrões de sustentabilidade mais elevados da indústria da construção. Até agora, 

duas grandes tendências de encontrar soluções sustentáveis para materiais de 

construção foram: (1) substituir agregados não renováveis por materiais reciclados 

e (2) usar SCM (cinzas volantes, escória de alto forno etc.) para substituir parcial 

ou completamente o cimento Portland. 

Kurda et al. (2018) afirmam que o concreto é o material de construção mais 

utilizado no mundo, a procura anual de agregados (componentes principais do 

concreto) aumentará até um valor esperado de 52 x 10⁹ toneladas em 2019. 

Behera et al. (2018) alertam que o concreto é um material composto, 

basicamente constituído por diferentes constituintes, como materiais aglutinantes, 

água, agregados e aditivos. Entre esses ingredientes, os agregados desempenham 

um papel crucial no concreto, que ocupa o maior volume de cerca de 60 a 75% do 

volume total de concreto. É indispensável para qualquer trabalho de construção. A 
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versatilidade do concreto como material de construção para grandes obras está na 

sua alta resistência, baixo custo de manutenção, resistente ao efeito de 

intemperismo, econômico em relação a outros materiais de construção e sua 

excelente estrutura desempenho. 

Os autores argumentam que para um melhor aproveitamento as indústrias 

de construções poderiam usar agregados reciclados (RA): 

 

RAs são extraídos através do processamento de detritos gerados a partir 

da demolição de estruturas de concreto e outros detritos de construção, 

como resíduos de concreto, rejeitados membros de concreto pré-moldado, 

alvenaria quebrada, pisos de concreto e pavimento asfáltico, sobras de 

concreto de mistura pronta e resíduos gerados a partir de diferentes 

laboratórios. (Behera et al., 2018, p.503) 

 

Os RAs podem ser de diferentes tipos, como agregados de tijolos, 

agregados de vidro, agregados de asfalto e betume, agregados de concreto, telhas 

e mármores reciclados de pisos, acabamentos e produtos cerâmicos. 

Segundo Ajayi et al. (2015, p.102) a reutilização de materiais é uma 

abordagem essencial para desviar os resíduos dos locais de aterro. Ao contrário da 

reciclagem, a reutilização de materiais envolve o uso dos materiais com pouca ou 

nenhuma alteração ao seu estado físico, e sem qualquer alteração em seus 

constituintes químicos. 

 

Na indústria da construção, a reutilização de materiais tem sido adotada 

como um meio de desviar os próprios resíduos, bem como os resíduos 

domésticos e outros resíduos industriais do aterro. 

 

Ismaeel (2018) fala da importância da avaliação de um empreendimento 

para caracterizá-lo como uma construção verde ou ecológica:  

 

A avaliação de construção ambiental deve seguir um método 

universalmente aceito para o benefício dos setores público e privado. Isso 

deve facilitar o uso e a aplicação de sistemas de certificação ambiental e 

integrar-se a metas nacionais. 



 

35 

 

 

 

Tanto as empresas das construções civis quanto as autoridades 

certificadoras devem se utilizar da ferramenta de avaliação do ciclo de vida do 

empreendimento para certificar-se que esse será considerado uma construção 

verde e reduzirá os impactos negativos ambientais. A seguir o conceito de 

avaliação do ciclo de vida de Zuo et al. (2017, p.359): 

 

A avaliação do ciclo de vida é frequentemente chamada de avaliação do 

berço até a morte, pois avalia os aspectos ambientais e os possíveis 

impactos de um produto, processo ou serviço durante toda a sua vida. 

Para edifícios, isto abrange a extração de recursos e a produção de 

materiais, através da construção e operação do edifício à sua disposição. 

A avaliação do berço ao berço leva isso adiante, com a reciclagem e a 

reutilização integradas na avaliação 

 

Pode-se observar a importância para organização conhecer o ciclo de vida 

de seu produto, pois existe a tendência mundial em se conhecer não apenas os 

antecedentes da empresa, mas também dos seus fornecedores. 

Rashid e Yusoff (2015) definem avaliação do ciclo de vida como uma 

estrutura metodológica para estimar uma desvalorização do impacto ambiental ao 

longo do ciclo de vida do produto, do berço ao túmulo. Em seguida os autores 

definem as etapas a serem seguidas na avaliação do ciclo de vida (ACV): 

A primeira fase da ACV que define objetivos e escopos determinará a 

finalidade do estudo, os limites do sistema e a seleção de unidades 

funcionais adequadas. A segunda fase, que é o inventário de ciclo de vida 

(ICV), é o processo de coleta de dados de todas as entradas e saídas 

relevantes do ciclo de vida de um produto. Na terceira fase, a avaliação de 

impacto do ciclo de vida (AICV) usará os dados do ICV e, 

subsequentemente, avaliará os possíveis impactos ambientais e estimará 

os recursos usados no estudo. A última fase é a interpretação que 

identifica questões significativas, avalia os resultados para chegar a 

conclusões, explica as limitações e fornece recomendações. (Rashid e 

Yusoff, 2015, p.245)   
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É necessário que a construção civil conheça, além dos benefícios que uma 

construção ecológica possui durante toda a fase da vida de seu empreendimento, 

os custos que todo o ciclo de vida de seu produto terá até o final de sua via útil. 

Zuo et al. (2017, p.362) argumenta que o custeio do ciclo de vida é “um processo 

para determinar a soma de todas as despesas associadas a um produto ou projeto, 

incluindo custos de aquisição, instalação, operação, manutenção, reforma, 

descarte e descarte”. 

Ao final da análise da avaliação do ciclo de vida e de seu custeio pode-se 

verificar se o tripé da sustentabilidade está em harmonia. Deve-se verificar se os 

impactos positivos gerados são suficientes ou não para compensar os negativos. 

Se os danos causados forem maiores que os benefícios do empreendimento a 

organização é considerada poluidora e deve arcar com saldo do dano. Por outro 

lado, se os impactos positivos forem suficientes ou superiores a organização deve 

ser recompensada incentivando assim ainda mais a redução dos danos ao meio 

ambiente. 

Conforme Kamali et al. (2018), os edifícios "convencionais" construídos em 

bastão (no local) são semelhantes aos edifícios construídos usando o método de 

construção modular, pois são estruturas permanentes. Estes dois tipos de edifícios 

diferem nas respectivas fases do ciclo de vida. A principal diferença é a fase de 

design e construção. No caso da construção modular, o edifício é projetado com 

base em vários módulos, nos quais eles são construídos em uma instalação de 

construção modular para a maioria das obras e depois transportados para o local 

da construção e colocados em uma fundação permanente. 

A construção modular é um dos principais métodos de construção off-site e 

oferece várias vantagens: Velocidade de construção, segurança, produtividade, 

qualidade do produto, e menos impactos ambientais. 

Outra tecnologia aplicada na Itália é a descrita por Badami et al. (2018) 

como as Micro-multigeração de energia nas residências, ou seja, a geração de 

energia pelas residências estão se tornando em sistema composto onde eles 

podem se interagir entre eles tornando as edificações mais autônomas. 
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2.3 INCENTIVOS FISCAIS 

 

2.3.1 Normas gerais sobre os Incentivos Fiscais no Brasil 

 

Machado (2009) afirma que a legislação tributária brasileira é bastante 

ampla e complexa. A partir da Constituição Federal de 1988 criou-se normas 

tributárias além de recepcionar normas mais antigas. Sabe-se que os tributos 

brasileiros possuem três funções: Fiscal, extrafiscal e parafiscal.  

A função fiscal dos tributos é arrecadatória, ou seja, quando o Estado não 

tem outra intenção senão arrecadar, somente para adquirir poder aquisitivo para 

custear suas atividades. Conforme Machado (2009, p.96) o tributo é:  

 

Parafiscal, quando a sua meta é a arrecadação de meios para o custeio de 

atividades que, em princípio, não compõem funções próprias do Estado, 

mas estes criam através de entidades específicas.  

 

São exemplos de tributos parafiscais as contribuições para a OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil), o CFC (Conselho Federal de Contabilidade) entre 

outros. 

Segundo Machado (2009, p.96), “o tributo é extrafiscal quando seu objetivo 

principal é a interferência no domínio econômico, para buscar um efeito diverso da 

simples arrecadação de recursos financeiros”. A função extrafiscal dos tributos tem 

como finalidade disciplinar, favorecer ou desestimular os contribuintes a realizar 

determinadas ações, por considerá-las convenientes ou nocivas ao interesse 

público.      

Elali (2007) ressalta que as normas tributárias indutoras, para o fim de 

regular a ordem econômica, a partir do modelo proposto na Constituição, podem 

instituir benefícios, visando à realização de comportamentos mais desejáveis pelos 

agentes econômicos. Assim, os incentivos fiscais são os instrumentos hábeis para 

servirem à indução econômica nas hipóteses de benefícios que passam a ser 

outorgados para incentivar comportamentos específicos. 
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Pode-se observar que os benefícios fiscais têm amparo constitucional e 

podem ser usados para fomento de atividades benéficas para sociedade em geral. 

Como, por exemplo, o incentivo para sustentabilidade. 

 

2.3.2 Incentivos fiscais para o fomento da sustentabilidade: exemplo da Itália  

 

Os resultados do estudo proposto por Ajayi e Oyedele (2017, p.61) 

produziram seis categorias de políticas que são necessárias para desviar resíduos 

de construção do aterro.  

 

Estes incluem: 

(I) a provisão de incentivos fiscais e incentivos para bons produtores de 

resíduos e empresas de gerenciamento de resíduos;  

(II) aumento da segmentação das etapas de projeto nas políticas;  

(III) Extensão de sistemas de avaliação de projeto sustentável ao alocar 

mais pontos para medidas comprovadas de desempenho de resíduos;  

(IV) aumento da rigidez das medidas legislativas, exigindo o uso de 

métodos comprovados de elaboração, aquisição e construção de resíduos 

eficientes;  

(V) aumento da rigidez das políticas fiscais, aumentando as penalidades 

por um desempenho de resíduos fraco; e  

(VI) corroboração dos requisitos de políticas com capacitadores e 

facilitadores. 

 

Nota-se que a primeira política utilizada pelos autores supracitados é a 

provisão de incentivos fiscais para os bons produtores de resíduos, lógico que 

aquele que desrespeitar a legislação será punido e terá que pagar pelo dano 

causado, mas a política principal deve ser pelos incentivos para que a 

sustentabilidade empresarial tenha viabilidade econômica. 

Ajayi et al. (2015) afirmam que os governos de todas as nações formularam 

várias estratégias para minimizar o desperdício em aterros sanitários, tornando-se 

assim um grande impulsionador da gestão de resíduos de construção em muitas 

regiões. 
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Ainda utilizando o estudo proposto Kluger e DeNise (apud Ajayi e Oyedele, 

2017, p.62) sugerem que os incentivos e a dissuasão são ferramentas 

fundamentais para encorajar ou desencorajar certos padrões comportamentais 

entre a população. Além da imposição de legislações rigorosas e políticas fiscais, o 

uso de incentivos e benefícios fiscais é uma medida fundamental para alcançar a 

minimização dos resíduos de construção. 

 

Segundo Oberti e Plantamura (2018) a Itália, para alcançar uma maior 

eficiência energética de suas edificações e limitar as emissões de gases com o 

efeito estufa, beneficia aqueles edifícios que utilizem soluções tecnológicas que 

melhorem a eficiência energética assim como possuam telhados com vegetação, 

entre outras melhorias. 

 

A Lei Orçamentária Italiana de 2018 está introduzindo um inovador “bônus 

verde”: uma dedução fiscal de 36% sobre as despesas incorridas para o 

trabalho em áreas verdes de superfícies com um ponto específico sobre a 

“realização de telhado verde e jardins de telhado”. O limite máximo de 

despesas é de 5.000 euros por unidade de construção, a dividir em 10 

ações do mesmo montante (o que se traduz numa dedução máxima de 

1.800 euros, com parcelas de 180 euros). Para confirmação oficial, é 

necessário aguardar a publicação da Lei Orçamentária de 2018. (Oberti e 

Plantamura, 2018, p.117) 

 

 O Estado Italiano incentiva seus contribuintes a realizarem medidas 

sustentáveis que melhorem as condições ambientais, diminuindo o impacto 

econômico dessas ações. 

 

2.3.2.1 IPTU verde  

 

Jahnke et al. (2013) ressaltam que o IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) é um imposto previsto no artigo 156 da Constituição Federal de 1988. 

Sendo de competência municipal instituir impostos sobre propriedade urbana, 

como um apartamento, sala comercial ou uma casa. Ainda segundo os autores 
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muitos proprietários preferem ocupar todo o espaço do terreno para edificações, 

deixando a propriedade sem nenhuma área ou espaço verde. Pensando sob esta 

ótica e para incentivar a conservação ou a implantação dessas áreas, surgiu o 

IPTU Verde.  

Com o intuito de incentivar o modelo sustentável surgiram projetos de Leis 

Municipais versando sobre a possível redução do IPTU quando forem constatadas 

práticas sustentáveis ou que promovam ações benéficas ao meio ambiente. 

Jahnke et al. (2013, p.420) enumeram alguns municípios que incentivam 

seus cidadãos através do conceito de IPTU Verde. Os autores afirmam que na 

cidade de São Vicente, em São Paulo, para se conseguir os descontos: 

 

Os proprietários que provarem que seu imóvel atende à 

critérios de sustentabilidade, recebem descontos de até 25% no Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). Caso uma casa seja construída com 

tijolos ecológicos, o proprietário recebe um desconto de 0,1%, se mais de 

15% do terreno mantiver áreas de solo permeáveis, são mais 0,07%. Ao 

todo são 22 critérios que ajudam da redução do consumo de água, energia 

e resíduos. 

 

Os autores, ainda, ressaltam que para se conseguir o desconto na cidade 

de Guarulhos, onde, o máximo de abatimento no imposto será de 20% durante 

cinco anos consecutivos contados do exercício seguinte em que o as melhorias 

forem efetivamente implantadas. Segundo Jahnke et al. (2013, p.421) os 

proprietários devem implantar duas ou mais das seguintes medidas: 

 

I – sistema de captação da água da chuva: 3% (três por cento) de 

desconto; 

II – sistema de reuso de água: 3% (três por cento) de desconto; 

III – sistema de aquecimento hidráulico solar: 3% (três por cento) de 

desconto; 

IV – sistema de aquecimento elétrico solar: 3% (três por cento) de 

desconto; 

V – construções com material sustentável: 3% (três por cento) de 

desconto; 
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VI – utilização de energia passiva: 3% (três por cento de desconto; 

VII – sistema de utilização de energia eólica: 5% (cinco por cento) de 

desconto; 

VIII – instalação de telhado verde, em todos os telhados disponíveis no 

imóvel para esse tipo de cobertura: 3% (três por cento) de desconto; 

IX – separação de resíduos sólidos, benefício a ser concedido 

exclusivamente aos condomínios horizontais ou verticais, e que, 

comprovadamente, destinem sua coleta para reciclagem e 

aproveitamento: 5% (cinco por cento) de desconto. 

 

Cunha (2013) ressalta que a cidade de Vila Velha, ES concede a 

possibilidade ao contribuinte de ter 50% de desconto no IPTU, porém diferente das 

cidades supracitadas, o incentivo beneficia ao contribuinte que comprovar a 

existência da calçada regularmente construída e da(s) árvore(s), sendo necessário 

protocolar o pedido junto às secretarias municipais envolvidas: Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente: 

 

I - 10% (dez por cento), se cuidarem adequadamente das calçadas 

construídas regularmente, ou as construírem adotando o projeto padrão 

“calçado cidadã” do Município; 

II - 10% (dez por cento), se possuírem ou plantarem 01 (uma) árvore com 

altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) defronte a 

seus imóveis, observados os critérios e normas adotadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; 

III - 12% (dez por cento), se possuírem ou plantarem 02 (duas) árvores 

com altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) defronte 

a seus imóveis, observados os critérios e normas adotadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; 

IV - 18% (dezoito por cento), se possuírem ou plantarem 03 (três) árvores 

com altura mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) defronte 

a seus imóveis, observados os critérios e normas adotadas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente - SEMMA; (Cunha, 2013, p. 83) 

 

Jahnke (2013) diz que o Município de Curitiba, no Paraná, concede 

desconto no IPTU para os contribuintes que tiverem área verde com bosque nativo, 

pinheiros isolados ou árvores com grande volume de copada, segundo a Lei 
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Municipal nº. 9.806, de 03 de Janeiro de 2000 – Código Florestal. Os munícipes 

que se enquadrem aos requisitos da legislação devem solicitar o desconto no IPTU 

junto à Secretaria Municipal de Finanças do Município. O desconto na cidade de 

Curitiba pode chegar a 100% do valor do imposto, dependendo da extensão da 

área verde, números de árvores nativas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  METODOLOGIA  

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
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Tendo em vista os objetivos expostos anteriormente, será realizada uma 

pesquisa que pode ser classificada da seguinte forma:    

 

a) quanto aos fins: 

 

Trata-se de Pesquisa qualitativa, pois, segundo Gray (2012, p. 137):  

 

A pesquisa qualitativa é altamente contextual, sendo coletada em um 

contexto natural, da “vida real”, muitas vezes no decorrer de longos 

períodos. Sendo assim, vai além de um simples instantâneo ou uma 

secção transversal de eventos, e pode mostrar como e por que as coisas 

acontecem. 

  

No caso do projeto em questão se traduz em fornecer subsídios que possam 

auxiliar na tomada de decisão para o estabelecimento de políticas públicas que 

fomentem as práticas sustentáveis, a partir da percepção das empresas de 

construção civil.   

 

b) quanto aos meios: 

 

Trata-se de uma Pesquisa Bibliográfica, Documental e Estudo de Caso.   

Classifica-se como pesquisa bibliográfica, pois recorrerá ao uso de livros e revistas 

acadêmicas. Segundo Gray (2012) a relação do estudo proposto com sua 

bibliografia de pesquisa vai além do que já se sabe, significa partir de algumas 

tendências presentes na bibliografia a fim de ampliá-las, confirmar ou questionar 

conclusões atuais. 

A pesquisa também será considerada como documental, porque será feito 

o uso de documentos e relatórios de empresas de construção civil, não disponíveis 

para consultas públicas. É, também, considerada como um Estudo de Caso, pois 

se analisará o incentivo fiscal concedido pela prefeitura de Seropédica – RJ aos 

contribuintes que realizam melhorias em seus imóveis e seus impactos no setor da 

construção civil na região.  
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Quanto aos meios de investigação, a pesquisa pode ser considerada um 

levantamento ou uma pesquisa de campo realizada na cidade de Seropédica – RJ, 

onde serão levantadas informações acerca dos efeitos dos incentivos fiscais e das 

políticas nacionais de sustentabilidade. Será verificado a percepção das empresas 

do setor de construção civil e da prefeitura da cidade, a fim de se estabelecer a 

eficácia e eficiência dos benefícios fiscais por ambos os lados. 

Segundo Gray (2012) as pesquisas de levantamento analíticas tentam 

testar uma teoria em campo, com o propósito principal de explorar e testar 

associações entre variáveis. 

Conforme Lakatos e Marconi (2010), a pesquisa de campo é considerada 

uma fonte de levantamento de dados que utiliza métodos quantitativos para coleta: 

questionários, entrevistas e outras técnicas para o delineamento ou análise de 

características de determinada população. 

 

3.2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Região de análise da pesquisa 

 

A cidade de Seropédica, localizada no Estado do Rio de Janeiro, foi 

escolhida para esse estudo pois é uma das poucas cidades que possuem o 

benefício fiscal conhecido como IPTU verde, que são descontos concedidos a 

contribuintes que realizam determinadas melhorias em seus imóveis que visam a 

sustentabilidade. 

Seria realizada uma entrevista estruturada que tinha como objetivo 

principal entender os objetivos, dificuldades encontradas e resultados alcançados 

pela implementação do benefício fiscal conhecido como IPTU Verde no Município 

de Seropédica. 

Na 1ª parte da entrevista procurou-se levantar o perfil do respondente a fim 

de identificar melhor aquele que interagem com as ações, decisões, políticas, 

práticas ou objetivos da Prefeitura de Seropédica. 
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Na 2ª pergunta seriam levantados os principais objetivos da Prefeitura ao 

se implementar o IPTU verde além daqueles já explícito na lei nº 526, de 15 de 

julho de 2014.  

Na 3ª pergunta a entrevista se propunha identificar as dificuldades de 

implementação do incentivo ambiental, como disseminação, burocracias, entre 

outros problemas que o órgão municipal encontrou. 

Na 4ª questão o objetivo era elencar os resultados alcançados pelo 

benefício como o aumento da demanda de seus contribuintes por 

empreendimentos com as tecnologias enumeradas pela lei municipal supracitada, 

atingindo, de certa forma, o mercado da construção civil. 

Logo em seguida seria perguntado, nas questões de 5 a 7, se Seropédica – 

RJ possui outros incentivos ambientais que atuem em prol do desenvolvimento 

sustentável incentivando o princípio do protetor-recebedor, se a prefeitura teria 

condições de realizar a fiscalização das construções imobiliárias e responsabilizar 

e punir as construtoras que não respeitem o meio-ambiente.   

As perguntas de 8 a 13 foram desenvolvidas para identificar se o Município 

teria conhecimento dos impactos nos custos de um imóvel quando a construtora 

deixa de utilizar métodos convencionais para utilizar métodos ecológicos, conhecer, 

também, quais seriam os benefícios da transição de métodos para o 

desenvolvimento sustentável da cidade. Além disso conhecer a importância do 

Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) para o 

município e quais ações a Prefeitura poderia implementar para fomentar a 

certificação das construtoras que atuam em sua cidade no PBQP-H.     

Foi solicitado, através de contato telefônico, endereço eletrônico e 

presencial, uma entrevista com a Secretaria Municipal de Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de Seropédica – RJ, porém a 

entrevista não foi realizada devido a secretaria não responder aos contatos, 

inclusive retirando, após o contato presencial, a legislação sobre o IPTU verde de 

seu sítio da internet. 

A falta de transparência dos dados sobre o incentivo impossibilita a análise 

sobre os benefícios gerados para o desenvolvimento sustentável na cidade de 
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Seropédica-RJ, porém o resultado esperado de aumento da demanda dos 

contribuintes por construções que possuam tecnologia eco suficiente poderá ser 

observado na análise do questionário aplicado. 

 

3.2.2 Universo e Amostra 

 

O universo de pesquisa são 9.833 empresas do setor de construção civil do 

Estado do Rio de Janeiro. Com relação a essas, o tipo de amostragem será a de 

acessibilidade, pois segundo Vergara (2004) “por não se tratar de procedimentos 

estatísticos, seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”. Foi enviado o 

questionário para 51 das 64 construtoras que possuem certificação do PBQP-H 

vigente e para 46 construtoras do município de Niterói. Além disso, foi tentado 

realizar uma entrevista estruturada com a Secretária de Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável da prefeitura de Seropédica – RJ. 

    

3.2.3 Método de coleta de dados 

 

O questionário foi enviado por endereço eletrônico para 62 construtoras e 

entregue, pessoalmente, para 35 construtoras. Assim como foi tentado marcar uma 

entrevista com a Secretária de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de 

Seropédica – RJ.  

Foi solicitado o preenchimento do questionário através da ferramenta 

“Survey Monkey”. 

 

 

 

 

3.2.4 Tratamento de dados 

 

Para a análise e tratamento dos dados obtidos, utilizou-se a interpretação 

dos resultados do questionário analisando-os com a revisão da literatura. 
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As respostas da entrevista estruturada da prefeitura seriam comparadas 

aos das construtoras para fins de análise, porém a entrevista com Prefeitura 

Municipal de Seropédica não foi realizada, pois a prefeitura não retornou nenhum 

dos contatos realizados. 

  

3.2.5 Pré-testes 

 

Foram realizados pré-testes com três profissionais do setor de construção 

civil, o que possibilitou verificar se as perguntas estavam claras e se as respostas 

seriam aderentes à pesquisa. 

 

3.2.6 Questionários 

 

3.2.6.1 Questionário para empresas de construção civil 

 

O questionário a seguir foi construído e fundamentado na revisão da 

literatura deste trabalho. 

  

Nr Questões Referências 

1 Qual o nível de certificação do PBQP-H? 
Barbosa e Vilntis (2017); Chiroli 

et al. (2015) 

2 
Qual o nível de satisfação da empresa 

com o PBQP-H? 

Barbosa e Vilntis (2017); Chiroli 

et al. (2015) 

3 

Quais são os principais obstáculos que a 

empresa encontrou para se obter a 

certificação do PBQP-H? 

Chiroli et al. (2015); Finger et al. 

(2015) 
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4 

O Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H) obteve 

grandes avanços e melhorias nas 

construções visando a eco eficiência na 

construção civil. 

Barbosa e Vilntis (2017); Chiroli 

et al. (2015) 

5 

Que ações as Prefeituras Municipais 

poderiam realizar para contribuir com o 

setor de construção civil na obtenção do 

certificado do PBQP-H? 

Machado (2009) 

6 

A empresa tem conhecimento sobre o 

benefício fiscal "IPTU Verde" concedido 

aos contribuintes que possuam moradias 

que atendam alguns critérios de 

sustentabilidade? 

Cunha (2013); Machado (2009); 

Machado (2013); Motta (2011)  

7 

A empresa sentiu que houve aumento da 

demanda de seus clientes por 

empreendimentos que minimizem o 

impacto socioambiental, como construções 

ecológicas, na última década? 

Cunha (2013); Machado (2009); 

Machado (2013); Motta (2011)  

8 

Se a resposta anterior for positiva, o 

incentivo fiscal conhecido como IPTU 

Verde poderia ter relevância para o 

aumento da demanda por construções 

verdes? 

Cunha (2013); Machado (2009); 

Machado (2013); Motta (2011)  
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9 

A empresa está comprometida com a eco 

eficiência (controle de resíduos sólidos e 

sua eliminação, quantidade de água 

utilizada, entre outros) em relação aos 

seus empreendimentos imobiliários 

durante a execução das obras, ou seja, 

antes da entrega do imóvel. 

Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi 

(2018); Kurda et al. (2018); 

Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et 

al. (2017); Rashid e Yusoff 

(2015); Kamali et al. (2018) 

10 

A empresa está comprometida com a eco 

eficiência (emissão de poluentes, redução 

do consumo de energia elétrica e água 

entre outros) em relação aos seus 

empreendimentos imobiliários após a 

entrega do imóvel ao cliente e durante o 

ciclo de vida do empreendimento. 

 Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi 

(2018); Kurda et al. (2018); 

Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et 

al. (2017); Rashid e Yusoff 

(2015); Kamali et al. (2018) 

11 

Na avaliação da empresa o aumento do 

custo na implantação do conceito da 

construção verde ou ecológica é coerente 

com os benefícios ao meio ambiente e 

social (sistema de reaproveitamento e 

aquecimento solar de água, instalação de 

painéis solares, materiais de construções 

ecológicos, entre outros). 

Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi 

(2018); Kurda et al. (2018); 

Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et 

al. (2017); Rashid e Yusoff 

(2015); Kamali et al. (2018) 

12 

A substituição do método convencional 

pelo da construção verde ou ecológica 

influenciará o desenvolvimento social e 

ambiental das regiões onde essas 

construções são implementadas. 

Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi 

(2018); Kurda et al. (2018); 

Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et 

al. (2017); Rashid e Yusoff 

(2015); Kamali et al. (2018) 
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13 
A empresa utiliza materiais reciclados ou 

reutilizados em suas construções? Quais? 

Xu e Shi (2018); Kurda et al. 

(2018); Behera et al. (2018); 

Ajayi et al. (2015); Ismaeel 

(2018); Rashid e Yusoff (2015); 

Kamali et al. (2018) 

14 

Quais seriam as maiores dificuldades 

encontradas pela organização, em relação 

a seus empreendimentos, que poderiam 

ser reduzidas pela Administração Pública? 

Machado (2013) 

15 

Quais seriam as principais ações que as 

empresas da construção civil poderiam 

realizar para se tornarem mais 

sustentáveis e auxiliar o desenvolvimento 

sustentável da região que estão inseridas? 

Zuo e Zhao (2014); Xu e Shi 

(2018); Kurda et al. (2018); 

Behera et al. (2018); Ajayi et al. 

(2015); Ismaeel (2018); Zuo et 

al. (2017); Rashid e Yusoff 

(2015); Kamali et al. (2018) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente capítulo relata os resultados alcançados na pesquisa obtidos 

através do questionário distribuído às construtoras relacionando-os com os 

objetivos propostos pelas Políticas Públicas de Sustentabilidade no Brasil.  

 

4.1. Análise do questionário aplicado 

 

A aplicação do questionário para construtoras teve como objetivo identificar 

qual é o nível de adesão dessas empresas ao Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H), além de elencar as dificuldades encontradas 

em se certificar e se manter no programa. Além disso o questionário se propunha a 

identificar o nível de conhecimento do benefício fiscal conhecido como IPTU Verde 

e a existência de demanda da sociedade de construções com tecnologias 

sustentáveis. Foram distribuídos 97 questionários, porém apenas 2 empresas 

responderam, impossibilitando uma análise estatística dos dados apresentados, 

sendo mais indicado a análise do discurso dos respondentes.  

Quadro 2 – Comparação das respostas entre as duas empresas.  

Questão Resposta Empresa A Resposta Empresa B 

2. Qual é o nível de seu cargo 

na empresa? 
Gerência Direção 

3. Quantos anos você tem? Entre 31 e 45 anos Entre 46 e 50 anos 

4. Quanto tempo você trabalha 

nessa empresa? 
Entre 10 a 15 anos Até 5 anos 

5. Qual é seu gênero? Masculino Masculino 

6. Qual é o tipo da empresa? 
Sociedade empresária 

Limitada 
Sociedade empresária Limitada 

7. Qual é o porte da empresa? Empresa de pequeno porte Empresa de médio porte 

8. Quanto tempo a empresa 

está no mercado da construção 

civil? 

Entre 10 e 20 anos Entre 10 e 20 anos 
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9. A empresa possui 

certificação do PBQP-H? Qual 

nível? 

Sim, A. Sim, A. 

10. Qual o nível de satisfação 

da empresa com o PBQP-H? 
Satisfeita Satisfeita 

11. Quais são os principais 

obstáculos que a empresa 

encontrou para se obter a 

certificação do PBQP-H? 

Custos 

Capacitação dos fornecedores 

para atenderem os requisitos da 

norma. 

12. O Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade do 

Habitat (PBQP-H) obteve 

grandes avanços e melhorias 

nas construções visando a eco 

eficiência na construção civil. 

Concorda em Parte Concorda Plenamente 

13. Que ações as Prefeituras 

Municipais poderiam realizar 

para contribuir com o setor de 

construção civil na obtenção do 

certificado do PBQP-H? 

As prefeituras não 

deveriam gastar recursos 

com isso, podendo ajudar 

de outras formas, como 

desburocratizando o 

processo de licença. 

Não respondeu 

14. A empresa tem 

conhecimento sobre o benefício 

fiscal "IPTU Verde" concedido 

aos contribuintes que possuam 

moradias que atendam alguns 

critérios de sustentabilidade? 

Desconhece Não respondeu 

15. A empresa sentiu que 

houve aumento da demanda de 

seus clientes por 

empreendimentos que 

minimizem o impacto 

socioambiental, como 

construções ecológicas, na 

última década? 

Existiu aumento apenas 

para os itens que gerem 

economia financeira para o 

comprador, como água 

individualizada e eficiência 

no consumo de luz. De 

resto, infelizmente não 

sentiu esse aumento de 

demanda 

Não respondeu 
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16. O incentivo fiscal conhecido 

como IPTU Verde poderia ter 

relevância para o aumento da 

demanda por construções 

verdes. 

Relevante Não respondeu 

17. A empresa está 

comprometida com a eco 

eficiência (controle de resíduos 

sólidos e sua eliminação, 

quantidade de água utilizada, 

entre outros) em relação aos 

seus empreendimentos 

imobiliários durante a execução 

das obras, ou seja, antes da 

entrega do imóvel. 

Relevante Não respondeu 

18. A empresa está 

comprometida com a eco 

eficiência (emissão de 

poluentes, redução do consumo 

de energia elétrica e água entre 

outros) em relação aos seus 

empreendimentos imobiliários 

após a entrega do imóvel ao 

cliente e durante o ciclo de vida 

do empreendimento. 

Relevante Não respondeu 

19. Na avaliação da empresa o 

aumento do custo na 

implantação do conceito da 

construção verde ou ecológica 

é coerente com os benefícios 

ao meio ambiente e social 

(sistema de reaproveitamento e 

aquecimento solar de água, 

instalação de painéis solares, 

materiais de construções 

ecológicos, entre outros). 

 

Concordo completamente Não respondeu 
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20. A substituição do método 

convencional pelo da 

construção verde ou ecológica 

influenciará o desenvolvimento 

social e ambiental das regiões 

onde essas construções são 

implementadas. 

Concordo completamente Não respondeu 

21. A empresa utiliza materiais 

reciclados ou reutilizados em 

suas construções? 

Se sim, muito pouco. Não respondeu 

22. Quais seriam as maiores 

dificuldades encontradas pela 

organização, em relação a seus 

empreendimentos, que 

poderiam ser reduzidas pela 

Administração Pública? 

Desburocratização do 

processo de obtenção de 

licenças para início da obra 

e habite-se para a entrega 

dela. 

Não respondeu 

23. Quais seriam as principais 

ações que as empresas da 

construção civil poderiam 

realizar para se tornarem mais 

sustentáveis e auxiliar o 

desenvolvimento sustentável da 

região que estão inseridas?   

Não respondeu  Não respondeu 

Fonte: O autor (2019) 

 

Na 1ª parte do questionário, procurou-se identificar o perfil do respondente e 

da empresa. Objetivou-se com esse levantamento definir melhor aqueles que 

interagem com a organização, além de levantar o tipo e porte da empresa.  

 Os respondentes fazem parte administração das empresas sendo um no 

nível de gerência, com idade entre 31 e 45 anos, trabalhando entre 10 a 15 anos 

na empresa e o outro no nível de direção, com idade entre 46 e 50 anos, 

trabalhando até 5 anos na empresa, ambos são do sexo masculino. 

  As empresas dos respondentes, ambas, são Sociedades Empresárias (Ltda) 

estando no mercado de construção civil entre 10 e 20 anos, sendo que uma é 

Empresa de pequeno porte e a outra Empresa de médio porte. 
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 Na 2ª parte do questionário, foram elencados os fatores críticos para a 

certificação do PBQP-H, levantamentos de dificuldades e opiniões sobre o 

programa. 

 Na questão 9 foi levantado o nível de certificação do PBQP-H, ambas 

responderam que são certificadas no nível “A” sendo que uma está com a 

certificação vencida desde dezembro de 2015 segundo o sítio do PBQP-H3. 

 Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)4 

existem 9.833 empresas de construção civil no Estado do Rio de Janeiro, sendo 

que 537 construtoras possuem certificação do PBQP-H. Desse total apenas 64 

empresas estão com seus certificados vigentes, ou seja, 11,91% das empresas 

certificadas estão vigentes, segundo o sítio do PBQP-H. Quando comparamos com 

o número total de empresas de construção civil esse percentual é reduzido para 

0,65%. A cada 154 empresas no Estado do Rio de Janeiro apenas uma tem a 

certificação do PBQP-H. Segundo Barbosa e Vilntis (2017) o PBQP-H tinha como 

principal finalidade viabilizar o aumento da competitividade da indústria da 

construção civil, porém o que se vê é um pequeno grupo de construtoras que 

possuem esta certificação.  

 Na questão 10 foi perguntado qual era o nível de satisfação da 

empresa com o PBQP-H, ambas responderam que estavam satisfeitas com o 

programa. Porém na questão 11 foi solicitado que as empresas enumerassem os 

principais obstáculos que a empresa encontrou para se obter a certificação do 

PBQP-H, sendo que uma fez menção ao custo e a outra enumerou a capacitação 

dos fornecedores para atenderem todos os requisitos das normas. As dificuldades 

informadas pelas construtoras reduzem as possibilidades de novas empresas, 

principalmente as microempresas e as de pequeno porte, de conseguirem a 

certificação e até mesmo mantê-la. Conforme Finger et al. (2015) a certificação 

PBQP-H é uma exigência para as empresas de construção que entram nos 

projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) e também para outras 

                                                           
3
 Disponível em: < http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_siac_empresas.php>. Acesso em 09 de 

mar de 2019. 
4
 Disponível em: < http://www.cbicdados.com.br/menu/empresas-de-construcao/estabelecimentos-

na-construcao>. Acesso em 09 de mar de 2019 
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linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal e outros bancos no Brasil, ou 

seja, poucos empresas no Estado do Rio de Janeiro seriam capazes de participar 

deste programa. 

Para a construtora possuir o certificado ela tem que fazer uma avaliação do 

ciclo de vida de seu empreendimento, além de realizar o custeio do ciclo de vida 

corroborando com as afirmações de  Zuo et al. (2017) que argumenta que o custeio 

do ciclo de vida é “um processo para determinar a soma de todas as despesas 

associadas a um produto ou projeto, incluindo custos de aquisição, instalação, 

operação, manutenção, reforma, descarte e descarte”. 

Na questão 12 foi preguntado se o PBQP-H obteve avanços e melhorias 

nas construções visando a ecoeficiência respondido sendo que uma empresa 

respondeu que concorda plenamente e outra que concorda em parte. Essas 

respostas ratificam em parte a afirmação de Barbosa e Vilntis (2017) que o PBQP-

H tem como objetivo fomentar a modernização brasileira, melhorando a qualidade, 

aumentando a produtividade e reduzindo os custos na construção de moradias, 

somente uma construtora discordando em relação ao custo do empreendimento. 

Na questão 13 foi perguntado se existiriam ações que as Prefeituras 

Municipais poderiam realizar para contribuir com o setor da construção civil na 

obtenção do certificado do PBQP-H, uma empresa não respondeu a outra 

respondeu que as prefeituras não devam gastar recursos com isso. Podendo 

ajudar de diversas outras formas, como desburocratizando o processo de licenças. 

A retirada de procedimentos desnecessários no processo de concessões 

de licenças seria uma ação, segundo a construtora, que as prefeituras municipais 

poderiam realizar para auxiliar na obtenção do certificado. Esta ação segundo 

Machado (2013) atenderia ao princípio da cooperação, explícito no art. 6º, VI, da 

Lei 12.305/2010 que diz “a cooperação entre as diferentes esferas do poder 

público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade”. A Cooperação 

entre as três esferas governamentais com o setor privado é fundamental para que 

uma política pública de fomento à sustentabilidade tenha sua eficácia garantida.  
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Na 3ª parte do questionário, o objetivo é identificar o conhecimento das 

construtoras do Estado do Rio de Janeiro sobre o benefício fiscal conhecido como 

IPTU verde oferecido por algumas Prefeituras Municipais, a demanda de seus 

clientes por construções que possuam tecnologias eco eficientes como sistema de 

reaproveitamento e aquecimento solar de água, instalação de painéis solares entre 

outras.  

Na questão 14 foi perguntado se a organização conhece o benefício fiscal 

IPTU verde concedido a contribuintes que que possuam moradias que atendam a 

alguns critérios de sustentabilidade. A empresa respondeu que desconhece o 

incentivo. 

Na questão 15 foi perguntado se a empresa sentiu que houve aumento da 

demanda de seus clientes por empreendimentos que minimizem o impacto 

socioambiental, como construções ecológicas, na última década, a empresa 

respondeu que “existiu o aumento apenas para os itens que gerem economia 

financeira para o comprador, como água individualizada e eficiência no consumo 

de luz. De resto, infelizmente não sentiu esse aumento de demanda”.  Essa 

informação vai ao encontro com que salienta Zuo e Zhao (2014) que afirmaram 

existir um nível crescente de conscientização pública sobre a construção verde. No 

entanto, tem havido extensos debates sobre o que é um edifício verde ou o que o 

prédio verde deve cobrir. De fato, a falta de uma definição clara de construção 

verde cria novos desafios para a promoção e implementação de construções 

verdes. O desconhecimento da sociedade, principalmente brasileira sobre os 

benefícios de edifícios construídos com tecnologias eco eficientes dificulta o 

aumento da demanda desses tipos de empreendimentos. 

Na questão 16 foi perguntado se o IPTU verde poderia contribuir para o 

aumento desta demanda a resposta foi positiva, pois o benefício gera economia 

financeira para o contribuinte, corroborando a afirmação de Kluger e DeNise (apud 

Ajayi e Oyedele, 2017, p.62) sugerindo que os incentivos e a dissuasão são 

ferramentas fundamentais para encorajar ou desencorajar certos padrões 

comportamentais entre a população. 
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A 4ª parte teve como objetivo conhecer o comprometimento das 

construtoras em relação aos seus empreendimentos durante e depois das obras. 

Além disso foi aberto um espaço para as considerações finais das empresas da 

construção civil. Apenas uma das empresas respondeu. 

As perguntas 17 e 18 foram em relação ao nível de comprometimento da 

empresa com a ecoeficiência do empreendimento durante e depois das obras. A 

construtora respondeu que considera relevantes as ações durante a obra como 

controle de resíduos sólidos e sua eliminação, quantidade de água utilizada, entre 

outros. A companhia também considera relevante emissão de poluentes, redução 

do consumo de energia elétrica e água entre outros em relação aos seus 

empreendimentos imobiliários após a entrega do imóvel ao cliente e durante o ciclo 

de vida do empreendimento.  

Os impactos ambientais causados antes e depois da obra deveriam ser 

controlados pela construtora. Kono et al. (2018) afirmam que o impacto ambiental 

do ciclo de vida dos edifícios foi dominado pelo consumo de energia da fase de 

uso, ou seja, após a entrega do empreendimento. O autor afirma ainda que até 

2020 a Diretiva de Desempenho Energético (DDE) exige que o consumo de 

energia de novos edifícios na Europa seja quase zero, para isso cresce a 

importância as tecnologias eco eficientes. 

Na questão 19 foi perguntado se na avaliação da empresa o aumento do 

custo na implantação do conceito da construção verde ou ecológica é coerente 

com os benefícios ao meio ambiente e social e na questão 20 se a substituição do 

método convencional pelo da construção ecológica influenciará o desenvolvimento 

social e ambiental das regiões onde essas construções são implementadas. Ambas 

as respostas foram de concordância, ou seja, a empresa avalia que o custo x 

benefício das construções verdes são interessantes para a sociedade.  

Conforme Zuo et al. (2017), para a análise dos impactos ambientais tantos 

as empresas de construção civil quanto as autoridades certificadoras devem se 

utilizar da ferramenta de avaliação do ciclo de vida do empreendimento para 
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certificar-se que esse será considerado uma construção verde e reduzirá os 

impactos negativos ambientais. 

Na questão 21 foi perguntado se a empresa utiliza materiais reciclados ou 

reutilizados em seus empreendimentos e foi respondido que “Se sim, muito pouco”. 

A resposta vai contra a tendências mencionadas por Xu e Shi (2018) de encontrar 

soluções sustentáveis para materiais de construção: (1) substituindo agregados 

não renováveis por materiais reciclados e (2) usar SCM (cinzas volantes, escória 

de alto forno etc.) para substituir parcial ou completamente o cimento Portland.  

A questão 22 tinha como objetivo elencar quais seriam as maiores 

dificuldades encontradas pela organização, em relação a seus empreendimentos, 

que poderiam ser reduzidas pela Administração Pública e novamente a resposta foi 

a de desburocratização do processo de obtenção de licenças para início de obra e 

habite-se para a entrega dela. 

Na questão 23 foi perguntado sobre quais seriam as principais ações que 

as empresas da construção civil poderiam realizar para se tornarem mais 

sustentáveis e auxiliar o desenvolvimento sustentável da região que estão 

inseridas, que não foi respondida por nenhum dos respondentes. 

 

4.2 Propostas para Políticas Públicas 

  

Foram analisadas algumas oportunidades de melhoria para as políticas 

públicas de fomento à sustentabilidade que devem ser objeto de estudo dos Entes 

Federados:    

I) As Políticas Públicas dos Entes da Administração Pública, seja Federal, 

Estadual ou Municipal devem se pautar na transparência de suas ações, não 

apenas na disseminação dos dados, mas também, na clareza das informações 

prestadas. Quando a Entidade Pública cria um benefício econômico que fomenta a 

sustentabilidade, deve-se gerar conhecimento sobre a extra fiscalidade deste 
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incentivo, a fim de trazer para sociedade o entendimento das vantagens que vão 

além das pecuniárias; 

 II) A utilização do princípio protetor-recebedor para gerar demanda no 

mercado de construção civil por tecnologias eco suficientes é uma ferramenta que 

deve ser utilizada, mas deve ser disseminada seus benefícios intrínsecos. Os 

consumidores brasileiros, em princípio, procuram empreendimentos que reduzam 

os impactos financeiros durante o ciclo de vida do edifício, como reutilização e 

aquecimento solar de água, energias alternativas entre outras, não se preocupando 

com os impactos ambientais e sociais;   

 III) Devem ser criadas ações que impactem não somente uma parte da 

cadeia produtiva do setor da construção civil, mas todas as etapas, afim de se 

evitar o efeito chicote, como apontado pelas empresas que responderam o 

questionário ao mencionar a dificuldade de ser encontrar fornecedores capacitados 

que atendam aos requisitos para certificação no PBQP-H.                
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Considerações 

 

 A presente pesquisa objetivou fornecer subsídios que possam auxiliar na 

tomada de decisão para o estabelecimento de políticas públicas que fomentem as 

práticas sustentáveis, a partir da percepção das empresas de construção civil.  

O arcabouço teórico foi utilizado sobre os temas sustentabilidade, 

ecoeficiência, políticas públicas e incentivos fiscais, que ajudaram a compreender a 

problemática da pesquisa: Como melhorar as políticas públicas a serem adotadas 

pelas prefeituras municipais para o desenvolvimento de práticas sustentáveis? 

Alguns fatores críticos para implementação de uma política pública com 

fomento para ecoeficiência na construção civil foram observados como resultado 

da pesquisa ao objetivo principal e objetivos específicos: 

I) A falta de acesso às informações de resultados de políticas públicas 

principalmente por parte das Prefeituras Municipais, além da falta de participação 

das construtoras nas respostas do questionário dificultam a avaliação se existe 

aumento de demanda da sociedade por construções com tecnologias eco 

eficientes. O que se pode concluir com as respostas apresentadas que uma política 

voltada para o princípio protetor-recebedor, sem a disseminação do conhecimento 

sobre os benefícios extrafiscais desses incentivos, não consegue modificar o 

comportamento da sociedade, dessa forma, a efetividade dos incentivos ainda não 

se mostra completa;  

II) As empresas da construção civil, assim como qualquer organização com 

fins lucrativos, se preocupam em otimizar seus resultados, políticas públicas que 
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aumentem seus custos sem caráter compulsório são analisadas por vertentes 

mercadológicas, ou seja, uma empresa somente terá a certificação PBQP-H por 

três motivos aparentes: Se pretender participar de programas específicos como 

Minha casa, Minha vida; Se, após análise econômica financeira, os custos da 

certificação forem superados pelos benefícios recebidos; e se a certificação der 

vantagem mercadológica em relação aos seus concorrentes; 

III) As construtoras respondentes entendem que o papel das Prefeitura 

Municipais é de liberação de licenças e “Habite-se”, não entendem os órgãos 

municipais como agentes responsáveis pelo desenvolvimento sustentável. A falta 

de resposta pela Prefeitura Municipal aos contatos para entrevista corrobora com 

esse sentimento. A conclusão sobre esse fato é que o Município instituiu o 

incentivo fiscal IPTU Verde apenas como caráter demagógico sem ações práticas. 

IV) Na revisão da literatura foram apresentadas várias ações de países 

referências que fomentam a sustentabilidade, porém seria interessante salientar 

que as nações europeias estão com objetivos mais ambiciosos, como reduzir o 

consumo de energia a quase zero em 2020 em seus novos edifícios com 

tecnologias autossustentáveis, voltando a atenção aos impactos gerados na 

produção, o Brasil deveria ter o mesmo comprometimento com esses objetivos. 

Através da revisão da literatura, verificou-se que em diversos países as 

tecnologias voltadas para ecoeficiência estão evoluindo cada vez mais, utilização 

de materiais reutilizáveis, montagem de edifícios em módulos, transição de energia 

termoelétrica para energias renováveis, como a eólica e solar, entre outras 

tecnologias. O Brasil possui em sua Matriz energética mais de 80% a utilização de 

hidroelétricas, deveria, por isso, investir em mais tecnologias de energia 

renováveis, além de fomentar a construção de edifícios com tecnologias ecológicas 

e autossustentáveis. 

Observou-se, também, que existem Municípios que levam a sério seu papel 

de fomentador da ecoeficiência, utilizando o incentivo IPTU Verde para beneficiar 

seus contribuintes responsáveis, além de disseminar o conceito de ecoeficiência 

para a sociedade, sem comprometer o efeito fiscal do IPTU para o Município.  
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Nesse contexto, entende-se que esta pesquisa, através de sua revisão, 

contribui para a melhoria efetiva das políticas públicas de ecoeficiência municipais, 

propiciando condições de melhorias nos processos dando maior transparência nas 

ações das prefeituras, tirando do papel ações que beneficiem o meio ambiente sem 

causar efeitos negativos no setor da construção civil que é um dos maiores 

contribuidores para economia global.  

 

5.2 Questões para trabalhos futuros 

 

 Em trabalhos futuros, essa pesquisa poderá contribuir para investigar em 

outros municípios, que utilizam do benefício IPTU verde, os resultados alcançados 

junto aos munícipes, bem como realizar um levantamento mais abrangente relativo 

ao aumento da demanda dessa política para as construtoras locais, a fim de 

verificar o aumento ou não de edifícios ecológicos na região. 

Seria interessante pesquisar se os integrantes do Munícipio tenham 

aumentado o conhecimento sobre a sustentabilidade e levantar a importância desta 

após a implementação do benefício fiscal, com isso se analisará a eficácia da 

política. 

Almeja-se, também, que este trabalho ajude a produzir no setor de 

construção civil e na sociedade em geral uma conscientização sobre a importância 

dos métodos ecológicos para construção de novos edifícios e seus benefícios de 

longo prazo para o país. 

Por fim, que este trabalho possa conscientizar os gestores públicos em 

relação a transparência de informações para estudo e melhoria dos processos 

relativos à sustentabilidade. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA ESTRUTURADA PREFEITURA 

 

 

1. Preencher os dados do respondente:  

 

Nome    

Órgão     

Endereço     

Cidade/Município    

Estado    

Endereço de e-mail    

Número de telefone 

 

2. Quais são os principais objetivos da Prefeitura de Seropédica ao se implementar 

o IPTU Verde? 

 

3. Quais foram as principais dificuldades da implementação deste benefício na 

cidade? 

 

4. Houve aumento da demanda de seus contribuintes por empreendimentos que 

minimizem o impacto socioambiental, como construções ecológicas que atendam 

requisitos para a concessão do incentivo do IPTU verde? 
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5. Além do IPTU verde existem outros benefícios fiscais que a prefeitura concede 

para seus contribuintes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que atuem em prol do 

desenvolvimento sustentável de Seropédica RJ incentivando o princípio do 

protetor-recebedor? 

 

6. A prefeitura consegue realizar a fiscalização em construções imobiliárias na 

cidade de Seropédica RJ (controle de resíduos sólidos e sua eliminação, 

quantidade de água utilizada, construções em locais irregulares)? 

 

7. As construtoras que não respeitam o meio ambiente e a sociedade, são 

responsabilizadas pelos seus atos de acordo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos? 

 

8. Na avaliação da prefeitura existiria um aumento do custo na implantação do 

conceito da construção verde ou ecológica (sistema de reaproveitamento e 

aquecimento solar de água, instalação de painéis solares, materiais de construções 

ecológicos, entre outros) para as construtoras? 

 

9. Na avaliação da prefeitura existiria impacto dos incentivos fiscais oferecidos pelo 

poder público nas diversas esferas nos custos e no faturamento do imóvel? 

 

10. Qual o nível de importância que o Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H) possui, segundo avaliação da prefeitura, nos 

avanços e melhorias nas construções visando a sustentabilidade? 

 

11. Qual nível de relevância a prefeitura entende que a substituição do método 

convencional pelo da construção verde ou ecológica influenciará o 

desenvolvimento social e ambiental da região? 
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12. Quais seriam as maiores dificuldades encontradas pela prefeitura, em relação 

ao desenvolvimento sustentável de sua infraestrutura, que poderiam ser reduzidas 

pelos outros entes administrativos (União e Estado)? 

 

13. Quais seriam as principais ações que a prefeitura poderia fazer para fomentar a 

certificação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H) pelas construtoras? 
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APÊNDICE A.1- CARTA DE APRESENTAÇÃO
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA CONSTRUTORAS 

 

I- Perfil demográfico 

 

Nesta etapa da pesquisa será realizada um levantamento sociodemográfico dos 

respondentes, será assegurada a confidencialidade de todos os dados. 

 

1. Preencha seus dados.  

 

Nome    

Empresa     

Endereço da empresa    

Cidade/Município    

Estado    

Endereço de e-mail    

Número de telefone  

 

2. Qual é o nível de seu cargo na empresa?  

 

( ) Supervisão 

( ) Coordenação 

( ) Gerência 

( ) Direção 

( ) Presidência 

( ) Não quero responder 

 

3. Quantos anos você tem?  

 

( ) Até 18 anos 

( ) Entre 19 e 30 anos 

( ) Entre 31 e 45 anos 
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( ) Entre 46 e 50 anos 

( ) Acima de 50 anos 

( ) Não quero responder 

 

4. Quanto tempo você trabalha nessa empresa? 

 

( ) Até 5 anos 

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Entre 10 e 15 anos 

( ) Acima de 15 anos 

( ) Não quero responder 

 

5. Qual é seu gênero?  

 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

(  ) Não quero responder 

 

6. Qual é o tipo da empresa?  

 

( ) Microempreendedor Individual (MEI) 

( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) 

( ) Empresa Individual 

( ) Sociedade Empresária (Ltda) 

( ) Sociedade Simples 

( ) Sociedade Anônima (Capital aberto ou fechado) 

( ) Outro (especifique) 

 

7. Qual é o porte da empresa?  

 

( ) Microempresa (ME) 
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( ) Empresa de pequeno porte (EPP) 

( ) Empresa de médio porte 

( ) Empresa de grande porte 

( ) Outro (especifique) 

 

8. Quanto tempo a empresa está no mercado da construção civil? 

 

( ) Até 5 anos 

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Entre 10 e 20 anos 

( ) Entre 20 e 30 anos 

( ) Acima de 30 anos 

( ) Não quero responder 

 

II - Fatores críticos para a certificação do PBQP-H 

 

Nessa etapa o objetivo principal é conhecer os principais obstáculos que as 

empresas enfrentam para obtenção do certificado do PBQP-H, será assegurada a 

confidencialidade. 

 

9. A empresa possui certificação do PBQP-H? Qual nível? 

 

( ) A 

( ) B 

( ) Adesão 

( ) Não sei responder 

( ) A empresa não possui certificação 

 

10. Qual o nível de satisfação da empresa com o PBQP-H? w 

( ) Muito Insatisfeito 

( ) Insatisfeito  
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( ) Indiferente 

( ) Satisfeito  

( ) Muito Satisfeito    

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

11. Quais são os principais obstáculos que a empresa encontrou para se obter a 

certificação do PBQP-H? 

 

12. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

obteve grandes avanços e melhorias nas construções visando a eco eficiência na 

construção civil. 

  

( ) Discordo completamente  

( ) Discordo em parte  

( ) Indiferente  

( ) Concordo em parte   

( ) Concordo completamente  

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

  

13. Que ações as Prefeituras Municipais poderiam realizar para contribuir com o 

setor de construção civil na obtenção do certificado do PBQP-H? 

 

III - Pesquisa sobre o IPTU verde 

 

Nessa etapa da pesquisa será levantado dados sobre o IPTU Verde, Benefício 

fiscal oferecido por algumas prefeituras municipais para contribuintes que possuam 

imóveis com adequações sustentáveis (captação de água pluvial, aproveitamento 

da energia solar, entre outras). Será assegurada a confidencialidade das repostas. 
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14. A empresa tem conhecimento sobre o benefício fiscal "IPTU Verde" concedido 

aos contribuintes que possuam moradias que atendam alguns critérios de 

sustentabilidade? 

  

( )Desconhece 

( ) Conhece, porém não possui oferta desses produtos ou serviços 

( ) Conhece e possui produtos ou serviços caso haja interesse do cliente 

( ) Conhece e oferta produtos ou serviços criando interesse do cliente 

( ) Não sei responder 

 

15. A empresa sentiu que houve aumento da demanda de seus clientes por 

empreendimentos que minimizem o impacto socioambiental, como construções 

ecológicas, na última década? 

 

16. O incentivo fiscal conhecido como IPTU Verde poderia ter relevância para o 

aumento da demanda por construções verdes.  

 

( ) Irrelevante 

( ) Alguma relevância  

( ) Pouca relevância 

( ) Relevante  

( ) Muito Relevante    

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

IV – Considerações Finais 

 

Nesta etapa da pesquisa o objetivo é conhecer o que a organização faz ou pode 

fazer para melhoria da eco eficiência, além de realizar suas considerações finais. 

Será assegurada a confidencialidade das respostas. 
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17. A empresa está comprometida com a eco eficiência (controle de resíduos 

sólidos e sua eliminação, quantidade de água utilizada, entre outros) em relação 

aos seus empreendimentos imobiliários durante a execução das obras, ou seja, 

antes da entrega do imóvel. 

 

( ) Irrelevante 

( ) Alguma relevância  

( ) Pouca relevância 

( ) Relevante  

( ) Muito Relevante    

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

18. A empresa está comprometida com a eco eficiência (emissão de poluentes, 

redução do consumo de energia elétrica e água entre outros) em relação aos seus 

empreendimentos imobiliários após a entrega do imóvel ao cliente e durante o ciclo 

de vida do empreendimento.  

 

( ) Irrelevante 

( ) Alguma relevância  

( ) Pouca relevância 

( ) Relevante  

( ) Muito Relevante    

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

19. Na avaliação da empresa o aumento do custo na implantação do conceito da 

construção verde ou ecológica é coerente com os benefícios ao meio ambiente e 

social (sistema de reaproveitamento e aquecimento solar de água, instalação de 

painéis solares, materiais de construções ecológicos, entre outros). 
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( ) Discordo completamente  

( ) Discordo em parte  

( ) Indiferente  

( ) Concordo em parte   

( )Concordo completamente  

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

20. A substituição do método convencional pelo da construção verde ou ecológica 

influenciará o desenvolvimento social e ambiental das regiões onde essas 

construções são implementadas. 

 

( ) Discordo completamente  

( ) Discordo em parte  

( ) Indiferente  

( ) Concordo em parte   

( )Concordo completamente  

( ) Nenhuma das anteriores 

Outro (especifique) 

 

21. A empresa utiliza materiais reciclados ou reutilizados em suas construções?  

 

22. Quais seriam as maiores dificuldades encontradas pela organização, em 

relação a seus empreendimentos, que poderiam ser reduzidas pela Administração 

Pública? 

 

23. Quais seriam as principais ações que as empresas da construção civil 

poderiam realizar para se tornarem mais sustentáveis e auxiliar o desenvolvimento 

sustentável da região que estão inseridas?   

 

24. Considerações finais: 


