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RESUMO

O segmento  de Edifícios  de  Escritórios  tem sido alvo de pressão não apenas pela  comunidade,  mas 
também por algumas empresas que incorporam a sustentabilidade na estratégia de seus negócios e que 
buscam  instalar  suas  operações  em  empreendimentos  concebidos  com  as  soluções  e  práticas  mais 
sustentáveis.  Para  atender  às  necessidades  e  a  crescente  demanda  deste  público,  os  empreendedores 
procuram rever as soluções adotadas de forma sistêmica em todo o ciclo de vida do empreendimento, 
desde sua concepção, projeto, implantação, operação até a sua revitalização.

A aplicação de práticas mais sustentáveis pressupõe que o edifício terá menor gasto com a manutenção e 
a operação, além de causar menor impacto negativo e, de certo modo, potencializar os impactos positivos 
ao meio ambiente, com o uso de materiais e sistemas construtivos mais eficientes, que visam reduzir o 
consumo dos recursos naturais.

Diante deste cenário, com apoio de uma amostra, foi identificado os aspectos econômicos e os padrões de 
consumo no ciclo operacional de Edifícios de Escritórios, tanto os convencionais como também os mais 
sustentáveis.

Como  conclusão  caracterizou-se  o  desempenho  no  ciclo  operacional  dos  Edifícios  de  Escritórios 
conceituados com as práticas mais sustentáveis frente aos Edifícios de Escritórios Convencionais.
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Sustainability in Offices Buildings Operations

ABSTRACT

The  office  buildings  segment  is  being  pressured  not  only  by  the  community,  but  also  by  some 
organizations that incorporate sustainability in their business strategy.  They have been seeking to run 
their operations in sustainably conceived building installations. In order to attend the needs and rising 
demand of these organizations, entrepreneurs are looking for systemic solutions that involve the life cycle 
of a business as a whole, since its conception, planning, implementation, operation and revitalization.

The implementation of more sustainable practices implies the use of  efficient materials  and systems, 
aiming  to  reduce  the  consumption  of  natural  resources.  Consequently,  a  building  will  have  lower 
maintenance and operation costs,  as  well  as  reduced negative  and increased positive  impacts  on the 
environment.
 
Given this background and using a sample, identified the economic aspects and the consumption patterns 
in the operational cycles of conventional and sustainable office buildings.

As a conclusion, characterized the performance and behavior of the operational cycle of sustainable office 
buildings, drawing a parallel with conventional office buildings.

Key-words: Sustainability, Sustainable Building, Offices Building. 
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1. INTRODUÇÃO

O  rápido  crescimento  industrial,  comercial  e  de  serviços  trouxe  para  as  sociedades  mais 
evoluídas  uma  série  de  benefícios,  como o  desenvolvimento  econômico  e  o  crescimento 
populacional, aliado às maiores oportunidades de emprego e renda. Entretanto, pela falta de uma 
consciência  mais  apurada  sobre  seus  possíveis  impactos  negativos,  este  ritmo  acelerado  de 
crescimento gerou problemas sociais e, sobretudo, ambientais, como as mudanças climáticas que 
vem ocorrendo no mundo.  Em função disto,  nos  últimos  anos,  constata-se  cada  vez mais  a 
preocupação de alguns setores da sociedade que buscam o desenvolvimento com práticas mais 
sustentáveis nas suas ações empresariais e empreendimentos.

Isto não tem sido diferente no setor da construção civil. A preocupação com a sustentabilidade 
nos empreendimentos imobiliários ou de base imobiliária é tema e foco de diversos eventos e 
seminários,  tanto no meio  acadêmico e  profissional  como governamental.  Particularmente,  o 
mercado  de  Edifícios  de  Escritórios  tem sido  alvo  de  pressão  para  o  uso  de  práticas  mais 
sustentáveis em todo seu ciclo de vida, desde sua concepção, projeto, implantação, operação até 
a sua revitalização.

A necessidade de mudanças nos produtos e processos, com o intuito de se obter práticas mais 
sustentáveis,  ocorre em razão de ser o setor da construção civil  um dos que mais  impactam 
negativamente o meio ambiente, dentre os quais podemos destacar dados de alguns autores:

• JOHN et al (2007, p. 6) citam que a construção de edificações chega a consumir até 75% 
dos recursos extraídos na natureza, com o agravante que a maior parte deste recursos não 
são renováveis. A produção, transporte e o uso de materiais contribuem para a poluição 
global e as emissões de gases de efeito estufa e de poluentes do ambiente externo de 
edificações são igualmente importantes.

• Segundo SOUZA; DEANA (2007, p. 7), a cadeia produtiva da construção é responsável 
pelo  consumo  de  14% a  50% dos  recursos  naturais  extraídos  no  planeta.  No  Japão 
responde por 50% dos materiais circulantes na economia e nos EUA, relaciona-se a 75% 
dos materiais.

• SINDUSCON-MG; SENAI-MG (2008) estima que a geração de resíduos da construção 
civil situa-se em torno de 450 kg/habitante/ano, variando naturalmente de acordo com a 
cidade e com a oscilação da economia.

• Para CEOTTO (2006, p.20), a construção civil gera de 35% a 40% de resíduo produzido 
pela humanidade. Este autor destaca ainda que a produção de cimento gera de 8% a 9% 
de todo o CO2 emitido no Brasil, sendo 6% apenas na descarbonatação do calcáreo. Além 
disso, o autor informa que a operação dos edifícios consome mais de 40% de toda energia 
produzida no mundo.

Diante  deste  cenário,  o  setor  da  construção  civil  passa  por  intensa  reflexão  e  mudança  de 
paradigmas,  no  sentido  de  buscar  o  uso  mais  racional  e  eficiente  de  materiais  e  sistemas 
construtivos,  visando reduzir  os impactos  negativos  e potencializar  os impactos  positivos  no 
meio ambiente e sociedade, de forma equilibrada com a expectativa de resultados econômicos 
deste  setor.  É  neste  ambiente  que  a  Construção  Mais  Sustentável  encontra  seu  desafio  de 
contribuir para o desenvolvimento de um mundo melhor.
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2. Os Custos de Implantação da Construção Mais Sustentável

Em tese, os custos de implantação de um edifício de escritórios conceituado com as práticas mais 
sustentáveis são maiores em relação aos edifícios de escritórios convencionais. Esta condição 
conduz o empreendedor a um maior NÍVEL DE EXPOSIÇÃO ao final do ciclo de implantação - vide 
ROCHA LIMA JR (1995).

ALENCAR  (2009)  cita  o  fato  para  aquele  que  explora  Edifícios  de  Escritórios  Mais 
Sustentáveis, o  RESULTADO OPERACIONAL DISPONÍVEL (RODi) médio gerado pela locação dos seus 
espaços poderá ter mais substância mesmo se os preços de locação forem mantidos nos níveis 
dos preços médios do mercado de edifícios convencionais. Portanto, o patamar de atratividade 
para o investimento em Edifícios de Escritório Mais Sustentáveis tem vínculo direto, justamente 
com relação entre o incremento de custos de implantação, que eleva o  NÍVEL DE EXPOSIÇÃO do 
empreendedor ao final do ciclo de implantação do edifício, e a respectiva contrapartida potencial 
de incremento de RODi no seu ciclo de operação.

Mas,  quanto  seria  o  percentual  de  incremento  de  custo  para  a  implantação  de  um 
empreendimento  mais  sustentável?  É  difícil  precisar  isto,  pois  o  custo  varia  conforme  o 
referencial  da  qualidade  da  sustentabilidade  do  edifício.  Por  sua  vez,  a  qualidade  da 
sustentabilidade do edifício depende diretamente com o meio em que o edifício será inserido, 
pois ela varia conforme as necessidades dos futuros usuários, das exigências legais, interação 
com os stakeholders e a leitura destas variáveis pelo empreendedor para o desenvolvimento de 
empreendimentos 

Entretanto,  em mercados  mais  evoluídos,  como é  o caso  do  norte-americano,  pode-se obter 
alguns dados relevantes para dar a dimensão do incremento de custo para a implantação de um 
Edifício Mais Sustentável.
 
KATS (2003, p. 14 a 18) analisou 33 empreendimentos, sendo 25 Edifícios de Escritórios e 8 
Edifícios  Escolares,  todos com certificação  Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), concluídos ou com previsão de conclusão entre 1994 e 2004 nos EUA. Estes projetos 
foram selecionados  porque possuíam os  custos  de implantação  na concepção  em que foram 
desenvolvidos, ou seja, mais sustentável, e na condição de um projeto convencional alternativo.

Para esta análise, o custo médio de um Edifício Mais Sustentável é cerca de 2% acima de um 
Edifício Convencional. Dependendo da categoria LEED em que é classificado o edifício, o custo 
médio de implantação pode variar entre 0,66% e 6,5%, como indicado no Gráfico 1.

Destaca-se que com o passar do tempo o custo de implantação de um Edifício Mais Sustentável 
tende a diminuir a partir da experiência e desenvolvimento da empresa no segmento de mercado, 
comparativamente aos seus projetos pioneiros.  Além disso,  o mercado é livre,  competitivo e 
dinâmico, capaz de criar condições para o desenvolvimento de produtos inovadores com novas 
tecnologias, capazes de reduzir significativamente o custo de implantação e de operação de um 
edifício.

Embora os custos de implantação sejam maiores em um Edifício Mais Sustentável, a aplicação 
de  práticas  mais  sustentáveis  pressupõe  que  o  edifício  terá  menor  gasto  de  manutenção  e 
operação, além de causar menor impacto negativo e, de certo modo, potencializar os impactos 
positivos ao meio ambiente, com o uso de materiais e sistemas construtivos mais eficientes, que 
visam reduzir o consumo dos recursos naturais.
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Gráfico 1:  Incremento de Custo para a Implantação de um Edifício Mais Sustentável

3. Os Custos Operacionais da Construção Mais Sustentável

Ao analisar o ciclo de vida de 50 anos de um Edifício Comercial, CEOTTO (2006, p.20 a 21) 
constatou  a  variação  dos  custos  e  a  possibilidade  de  intervenção  em  um  empreendimento 
conforme estágio do ciclo de vida em que se encontra - vide Gráfico 2.

Os gastos com concepção e projeto são os menores ao longo do ciclo de vida de um Edifício 
Comercial e somados representam em 1% do custo total.  No entanto, nestas fases verifica-se 
maior flexibilidade para mudanças para o desenvolvimento do empreendimento. Justamente por 
esta  razão que o pensamento  sistêmico  deve prevalecer,  com o intuito  de obter  as melhores 
soluções disponíveis, com maior desempenho possível nas fases subsequentes do ciclo de vida 
do Edifício Comercial.

Os valores incorridos para a implantação de um empreendimento correspondem a 14% do custo 
total do edifício ao longo do seu ciclo de vida. Nesta fase, as mudanças são mais difíceis e mais 
onerosas dos que as fases de concepção ou de projeto.

O ciclo operacional representa 80% do custo total do edifício ao longo do seu ciclo de vida, que 
corresponde aos gastos com contas de consumo (energia, água, esgoto, gás, etc.), manutenção e 
gestão administrativa.  Alterar  o edifício  nesta  fase,  quando se encontra  pronto e  operando é 
complexo e dispendioso. 

A previsão de investimento para a revitalização de um edifício é em torno de 5% do custo total 
do longo do ciclo de vida do empreendimento.  Alterações no projeto são praticamente nulas 
nesta fase.

A estratégia de obter menor custo de implantação utilizada por diversas empresas, com o intuito 
de obter maior resultado financeiro, pode estar equivocada, principalmente neste momento de 
reflexão  do  pensamento  sistêmico,  pois  o  resultado  pode  ser  a  precoce  obsolescência 
mercadologia  do  empreendimento  e,  consequentemente,  a  menor  valia  em  relação  a  outro 
produto mais competitivo.
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Gráfico 2:  Custos e Possilibilidade de Intervenção ao Longo do Ciclo de Vida de um Edifício de Escritório

Além disso, algumas empresas que possuem a sustentabilidade na estratégia de seus negócios, 
buscam  instalar  suas  operações  em  empreendimentos  mais  sustentáveis.  Deste  modo,  para 
atender esta demanda e a necessidade deste público, os empreendedores devem rever de forma 
sistêmica todo o ciclo de vida do empreendimento, desde sua concepção, projeto, implantação, 
operação até a sua revitalização.

VERONEZI (2004,  p.  5)  relata  que a  visão  inicial  de  Edifícios  de  Escritórios  era  apenas  a 
estrutura física de suporte para as empresas e que, com o passar do tempo, foi substituída pelo 
conceito de ambiente adequado ao desenvolvimento de novos negócios e parte integrante destes. 
Sob esse enfoque é necessário que tais  edifícios  acompanhem as evoluções  tecnológicas,  de 
materiais construtivos, de conceitos arquitetônicos, e de estruturas organizacionais do trabalho, 
bem como os movimentos  dos centros de negócios  dentro da malha urbana,  para que possa 
atender da melhor forma seus ocupantes.

Cabe  destacar  que  as  mudanças  na  linha  de  base  para  desempenho  mínimo  aceitável  da 
sustentabilidade  de  um edifício  só  ocorrem com alterações  nas  demandas  do  mercado,  que 
podem ser classificadas como:

i. Voluntárias: O mercado impõe pressão no referencial da qualidade da sustentabilidade de um 
produto para a sua inserção, que, consequentemente, altera a linha de base relacionada a um 
determinado aspecto, local e momento.

ii. Involuntárias:  Estão  relacionados  às  alterações  legais  no  desempenho  mínimo,  sejam no 
âmbito federal, estadual ou municipal, na forma de leis, decretos, portarias, normas, etc.

Nesse contexto, o segmento de Edifícios de Escritórios passa por uma conjuntura de evolução 
tecnológica, na qual é necessário quebrar paradigmas, buscar sistemas construtivos e materiais 
mais eficientes, no sentido de reduzir o volume de lixo gerado e o consumo de energia elétrica e 
água, minimizar os impactos negativos e, de certa forma, potencializar os impactos positivos 
sobre o meio ambiente.

Entretanto, para o desenvolvimento de empreendimentos mais sustentáveis, novamente vem o 
questionamento econômico: Qual seria a redução de custos de condominiais de um Edifício Mais 
Sustentável em relação à um Edifício Convencional?
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Com base em 60 Edifícios americanos certificados pelo LEED, KATS (2003, p.19) demonstrou 
algumas  vantagens  dos  Edifícios  Mais  Sustentáveis  quando  comparados  aos  Edifícios 
Convencionais, a saber:

i. Em média de 25% a 30% mais eficientes em energia elétrica;
ii. Caracterizado pelo baixo pico de energia;
iii. Mais suscetíveis de gerar energia renovável no local;
iv. Mais provável de adquirir energia gerada por fontes renováveis.

Estudo realizado pelo US-EPA; DWR (1997), que teve como base o monitoramento de 741 
consumidores comerciais americanos por um período de 12 meses, entre 1994 e 1995, constatou 
que o uso mais eficiente da água pode reduzir o consumo de água em aproximadamente 22%. 
Quando se analisa os 17 Edifícios de Escritórios a redução média é de cerca de 28%. 

Pesquisa realizada pelos autores junto às administradoras de condomínio e empreendedores de 
sete Edifícios de Escritórios,  classificadas entre A e AAA, sendo cinco convencionais e dois 
mais sustentáveis, todos com ocupação multiusuário e em operação, com exceção do Edifício 1 
que será entregue no início de 2011, mas que possui um orçamento consistente para a operação, 
demonstra  que  os  custos  de  condomínio  dos  Edifícios  de  Escritórios  podem  variar 
significativamente de um empreendimento em relação a outro - vide Gráfico 3.

Evidentemente, por se tratar de uma pesquisa no âmbito qualitativo, não houve a preocupação 
em fazer um levantamento estatístico representativo do comportamento do mercado de Edifícios 
de Escritórios, realizando-se apenas um amostra por conveniência – método de amostragem não 
probabilístico.  Ou  seja,  foi  unicamente  uma  consulta  a  um  grupo  limitado  e  seleto  de 
profissionais que possuem informações sobre a operação de um ou mais Edifícios de Escritórios.

Além dessa limitação,  ocorre a limitação dos custos de condomínio,  que não apresentam um 
padrão de cobrança nos edifícios pesquisados. A medição individualizada é a cobrança mais 
justa,  a  medida  que o usuário paga o que efetivamente  consumir,  ao passo que na medição 
coletiva  o  consumo  total  do  edifício  é  rateado  entre  todos  os  condôminos,  mesmo  que  um 
condômino não tenha consumido nada no período da cobrança. O mesmo ocorre para o sistema 
de ar condicionado central,  no qual as contas de consumo do sistema de resfriamento, que é 
coletivo, são rateados por todos os condôminos.

Tabela 1: Pesquisa Realizada em 7 Empreendimentos

Edifício Característica

Área 
Bruta 

Locavel
(ABL)

Medição de 
Água

Medição de 
Energia

Ar
Condicionado

Custo Mensal 
do Condomínio 

(R$/m2  de 
ABL)

base dez/09
1 Mais Sustentável 41.350 Individual Individual Individual 6,98
2 Mais Sustentável 60.145 Coletiva Individual Individual 9,25
3 Convencional 8.160 Coletiva Individual Central 13,89
4 Convencional 7.770 Coletiva Individual Central 15,06
5 Convencional 17.683 Coletiva Individual Central 16,39
6 Convencional 6.885 Coletiva Individual Central 17,11
7 Convencional 14.980 Coletiva Individual Central 28,91

Fonte: Odebrecht, Iguatemi, Umuarama e Autores.
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Embora tenha limitações descritas acima, a amostra de 7 edifícios possibilita identificar alguns 
dados interessantes, tais como:

i. Ao separar  as  amostras  em dois  blocos,  Bloco A (dos  Edifícios  de  Escritórios  Mais 
Sustentáveis) e Bloco B (dos Edifícios de Escritórios Convencionais), e desprezar Edifício 7, 
em função do valor ser substancialmente diferente frente aos demais, verifica-se que o custo 
do condomínio médio do Bloco A é aproximadamente 48% menor que o do Bloco B.
ii. A menor diferença do custo de condomínio encontrada na amostra entre um Edifício de 
Escritórios Mais Sustentável e o Convencional é entre o Edifício 2 e o Edifício 3, a diferença 
chega em cerca de 33%.
iii. Desprezando o Edifício 7, a maior diferença de custo de condomínio encontrada é entre o 
Edifício 1 e o Edifício 6, diferença que chega a aproximadamente 59%.

Gráfico 3:  Custo Mensal do Condomínio dos Edifícios de Escritórios Convencionais e Mais Sustentáveis

iv. As contas mensais de consumo do Bloco A são semelhantes, média de 1,08 R$/m2  de 
ABL. As Contas de Consumo do Bloco B não apresentam padrões semelhantes que possam 
estabelecer sua media. Isto talvez não incorreria numa amostragem maior.
v. A  menor  diferença  entre  as  contas  de  consumo  de  condomínio  de  um  Edifício  de 
Escritórios Mais Sustentável e um Convencional é entre o Edifício 1 e o Edifício 4, que 
chega a ser 60% inferior.
vi. A maior diferença entre as Contas de Consumo das áreas comuns é entre o Edifício 2 e o 
Edifício 7, esta diferença chega a ser 83% menor.
vii. Verifica-se que o Custo de Condomínio, demonstrado no Gráfico 3, não possui proporção 
direta com as contas de consumo, conforme o Gráfico 4. Isto se deve em função da variação 
de outras contas que compõe o custo do condomínio, tais como a manutenção e a gestão 
administrativa. 
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Gráfico 4:  Contas de Consumo das Áreas Comuns em Edifícios de Escritórios Convencionais e Mais 
Sustentáveis

Levantamento  realizado  pela  Cushman  & Wakefield  em 6  Edifícios  de  Escritório,  todos  na 
concepção de multiusuário, apresenta dois padrões de gastos com Contas de Consumo. O Bloco 
C apresenta custo mensal de 3,12 / (R$/m2  de ABL) enquanto que o Bloco D apresenta custo 
mensal de 7,69 (R$/m2 de ABL).

Ao separar as amostras em dois Blocos, C e D, e compararmos com o Bloco A (Edifícios Mais 
Sustentáveis),  verificamos  que  os  Edifícios  Mais  Sustentáveis  são  entre  65%  e  86%  mais 
econômicos que os Edifícios de Escritórios Convencionais. 

Tabela 2: Custo das Contas de Consumo de 6 Edifícios Comerciais

Edifício Característica

Área 
Bruta 

Locavel
(ABL)

Medição de 
Água

Medição de 
Energia

Ar
Condicionado

Custo Mensal 
do Condomínio 

(R$/m2 de 
ABL)

base dez/09
1 Convencional 24.522 Coletivo Individual Central 2,63
2 Convencional 16.793 Coletivo Individual Self 2,92
3 Convencional 22.755 Coletivo Individual Central 3,80
4 Convencional 29.576 Coletivo Individual Central 7,35
5 Convencional 10.916 Coletivo Individual Central 7,54
6 Convencional 51.858 Coletivo Individual Central 8,18

Fonte: Cushman & Wakefield.
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Gráfico 5:  Contas de Consumo das Áreas Comuns em Edifícios de Escritórios

 

Pelos dados apresentados  pode-se concluir  que o custo do condomínio  de um Edifício  Mais 
Sustentável  é  menor  em  relação  à  um  Edifício  Comercial.  No  entanto,  conforme  descrito 
anteriormente,  existe  uma  limitação  na  comparação  direta  entre  estas  tipologias  de 
empreendimentos imobiliários, em função das diferenças de concepção e projeto destes edifícios, 
que caracterizam formas de cobrança de contas de consumo diferentes.

Diante deste dilema, para medir o desempenho de um Edifício Mais Sustentável em relação ao 
Edifício Convencional, foi necessário criar um Protótipo de Empreendimento - “virtual” -, de tal 
forma  que  estes  edifícios  por  meio  de  parâmetros  (Tabela  3)  foram convertidos  na  mesma 
característica deste Protótipo.

O Protótipo possui medição de água coletiva, energia elétrica individualizada e ar condicionado 
coletivo.  As  características  das  contas  de  manutenção  e  gestão  administrativa  não  serão 
consideradas,  pois  são  fatores  mais  específicos  do  empreendimento,  e  conforme  visto 
anteriormente, não possuem relação direta com as contas de consumo.

Tabela 3: Parâmetros para conversão no Protótipo de Empreendimento

Característica do 
Protótipo Padrão Parâmetros

Individual Coletivo
Consumo de Água Coletivo 1,37 -

Ar Condionado Coletivo 1,99 -
Fonte:Umuarama; Daikin; com tabulações dos Autores

Considerando estes parâmetros, a média mensal das contas de condomínio dos Edifícios Mais 
Sustentáveis é de R$ 10,74 / m2 de ABL, 31% menor que as contas dos Edifícios Convencionais.
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Gráfico 6:  Contas de Condomínio Parametrizados 

Ao comparar  as  contas  de  consumo,  verifica-se  que  os  custos  mensais  de  alguns  Edifícios 
Comerciais  possuem o  desempenho  nos  patamares  dos  Edifícios  Mais  Sustentáveis.  Mas,  a 
diferença entre o Edifício Mais Sustentável e o Edifício Convencional pode atingir  até 51%, 
diferença entre Bloco A e Bloco D.

Gráfico 7:  Contas de Condomínio Parametrizados 

A razão  entre  o  custo  de  condomínio  e  o  preço  de  locação  do  m2 de  ABL nas  amostras, 
demonstra  que  os  Edifícios  Mais  Sustentáveis  possuem menor  índice  se  comparada  com os 
Edifícios Convencionais. A razão média dos Edifícios Mais Sustentáveis é de 13,8% e para os 
Edifícios Convencionais fica entre 25% e 44%.
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Gráfico 8:  Contas de Condomínio Parametrizados 

4. CONCLUSÃO

Parece  ser  evidente  o  desenvolvimento  cada  vez  maior  de  Edifícios  de  Escritórios  Mais 
Sustentáveis, devido a pressões da comunidade, demandas de mercado e restrições legais cada 
vez  maiores,  que mudam a  linha  de  base para  desempenho  mínimo aceitável,  induzindo os 
empreendedores do setor a  incorporarem na prática as questões de sustentabilidade na estratégia 
de seus negócios.

Para atender às necessidades e à crescente demanda deste segmento de mercado imobiliário, os 
empreendedores devem rever as soluções adotadas de forma sistêmica em todo o ciclo de vida do 
empreendimento, desde sua concepção, projeto, implantação, operação até a sua revitalização.

Verificou-se que os custos de implantação de um Edifício de Escritórios Mais Sustentáveis são 
maiores  em  relação  aos  Edifícios  de  Escritórios  Convencionais.  Esta  condição  conduz  o 
empreendedor a um maior Nível de Exposição ao final do ciclo de implantação.

No entanto, a aplicação de práticas mais sustentáveis pressupõe que o edifício terá menor gasto 
com a manutenção e a operação,  além de causar menor  impacto negativo e,  de certo modo, 
potencializar  os  impactos  positivos  ao  meio  ambiente,  com  o  uso  de  materiais  e  sistemas 
construtivos mais eficientes, que visam reduzir o consumo dos recursos naturais.

Embora  tenha  certas  limitações,  foi  possível  traçar  os  aspectos  econômicos  e  os  padrões  de 
consumo no ciclo operacional em Edifícios de Escritórios Mais Sustentáveis e em Edifícios de 
Escritórios  Convencionais.  Constatou-se que os Edifícios  Mais Sustentáveis  possuem melhor 
desempenho em relação aos Edifícios Convencionais.

Diante  do  exposto,  parecem ser  evidentes  os  benefícios  e  desempenhos  dos  Edifícios  Mais 
Sustentáveis para os usuários, ainda que alguns usuários ainda não os reconhecem, pelo menos 
num primeiro momento, e por este motivo não estejam dispostos a pagar mais por isso. Isto entra 
em conflito com as expectativas do empreendedor, que teve um maior Nível de Exposição ao 
final  do  ciclo  de  implantação  e  espera  obter  maior  RESULTADO OPERACIONAL DISPONÍVEL.  Uma 
medida para os usuários avaliarem economicamente esta situação é a composição dos custos de 
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locação e condomínio,  além de avaliar  a razão entre os custos de condomínio e locação dos 
edifícios.
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