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CERTIFICAÇÃO MINERGIE
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Membros do GRI Club se reuniram na sede da EBP Brasil, 
em São Paulo, no dia 23 de junho, para um debate sobre a 
implementação da certificação Minergie no país. Criada na Suíça 
pela iniciativa privada, na década de 1990, a chancela Minergie 
tem apoio do governo local e hoje está presente em 25% das 
novas construções suíças, totalizando mais de 50 mil edifícios 
certificados.

Países como Chile e México já incorporaram a certificação aos 
seus respectivos mercados. Por não se tratar de uma regulação 
estatal, ela é mais flexível conforme a realidade de cada região. 
O processo é relativamente simples, mas pode ser sofisticado 
ao longo do tempo, tornando-o mais ágil e menos custoso em 
relação a outras chancelas de sustentabilidade.

Introdução
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A Minergie tanto é aplicável à construção quanto à operação 
dos empreendimentos, constituindo-se em três etapas principais: 
envio do projeto, acompanhamento da obra e da operação para 
comprovação do atendimento aos critérios e, finalmente, obtenção 
do certificado.

Em parceria com o Consulado-Geral da Suíça em São Paulo, 
a EBP Brasil quer entender as demandas do mercado imobiliário 
residencial e corporativo para adequar a certificação Minergie 
e inseri-la no país. A reunião realizada no último dia 23 foi um 
primeiro passo neste sentido, com a presença de executivos 
seniores da EBP e do Cônsul-Geral da Suíça, Pierre Hagmann.
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A certificação Minergie é baseada em três pilares: eficiência 
energética, conforto térmico e redução da pegada de carbono, 
visando a emissão zero. A chancela ajuda a viabilizar a 
comercialização de créditos de carbono nos empreendimentos 
que apresentam emissão negativa do poluente, isto é, geram 
menos emissões do que absorções de gás carbônico em sua 
construção e operação.

Neste sentido, vale mencionar que algumas certificações de 
sustentabilidade usadas pelo mercado são mais custosas do que 
o ganho obtido na comercialização dos créditos de carbono, uma 
barreira importante no caminho da emissão zero.

Minergie viabiliza 
comercialização de créditos
de carbono
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Em alguns países, como Austrália e Canadá, já existe bom 
track record de tecnologias construtivas que reduzem a pegada 
de carbono ou mesmo o sequestram da atmosfera, como é o 
caso da madeira engenheirada. Os Estados Unidos também 
estão investindo fortemente na matéria-prima, que ainda permite a 
industrialização da obra, gerando menos resíduos e desperdícios.

Uma das empresas presentes no Club Meeting realizado pelo 
GRI Club, a Noah já desenvolve todos os seus projetos utilizando-
se da madeira engenheirada, constituindo emissões negativas 
de carbono. A título de comparação, o aço e o concreto são 
responsáveis por 11% de toda a emissão de gás carbônico no 
mundo.

Segundo os executivos presentes, o interesse pelas 
certificações de sustentabilidade começou pelas empresas 
ocupantes de lajes corporativas, mas já começa a se espalhar 
entre os clientes residenciais, cada vez mais conscientes e 
preocupados com as questões do meio ambiente. Destaca-se, 
neste contexto, a importância da certificação no segmento, dado 
a sua abrangência.

WWW.GRICLUB.ORG

http://griclub.org


PAPERWHITE

WWW.GRICLUB.ORG

O grande desafio da indústria imobiliária reside na cadeia 
de suprimentos da construção, pois a fabricação dos insumos 
convencionais gera emissão expressiva de gás carbônico e 
consome muita energia. Admite-se que algumas emissões de 
carbono são impossíveis de serem eliminadas, mas a certificação 
busca perseguir o limite do que é possível reduzir, com uma 
compensação financeira em paralelo.

Para a EBP, o alcance de um mercado imobiliário ambien-
talmente sustentável não é uma realidade distante para o Brasil, 
naturalmente beneficiado por boa insolação e solos férteis. O 
próximo passo nessa jornada é levar informação para os players 
do setor: investidores, incorporadoras, construtoras e fornece-
dores.
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Um dos destaques do debate diz respeito à percepção futura 
de valor dos ativos imobiliários, que são construídos para serem 
duradouros. A questão é: quais as demandas dos clientes nos 
próximos 10, 15 ou 20 anos?

Retorno no longo prazo

Em maio deste ano, dois acontecimentos importantes 
marcaram a evolução rumo à neutralidade de carbono no Brasil: 
o governo federal publicou o Decreto 11.075, que estabelece 
os procedimentos para a elaboração dos Planos Setoriais de 
Mitigação das Mudanças Climáticas e institui o Sistema Nacional 
de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa; já o Banco 
do Brasil lançou o fundo de investimento BB Multimercado Crédito 
de Carbono, o primeiro com essa tese no país.
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O investimento em sustentabilidade não significa, neces-
sariamente, vender ou alugar os empreendimentos por preços 
maiores, mas quer dizer, sim, adequá-lo ao futuro - e ainda que 
seja um investimento que visa retornos no longo prazo, também 
há ganhos financeiros imediatos, seja pela comercialização dos 
créditos de carbono, seja pela redução de custos operacionais, 
como o consumo de energia.

Os executivos chamaram a atenção para a importância de 
haver descontos em linhas de financiamento voltadas a em-
preendimentos sustentáveis, o que ajudaria no convencimento 
do mercado imobiliário ao equilibrar os investimentos, já que não 
é viável embutir a sustentabilidade no preço dos imóveis.

De olho nos próximos passos para a implementação da 
Minergie no Brasil, a EBP considera que não haverá grande 
dificuldade para apresentar a certificação aos bancos e ao 
mercado de capitais no sentido de buscar melhores condições 
de crédito para os projetos sustentáveis.
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Fundado em 1998, em Londres, o GRI Club reúne atualmente 
mais de 10 mil executivos seniores espalhados em 100 países, 
com atuação nos mercados imobiliário e de infraestrutura. 

O modelo inovador de discussões do GRI Club permite a 
livre participação de todos os executivos, fomentando a troca 
de experiências e conhecimento, o networking e a geração de 
negócios.

Membros do clube também têm à disposição uma plataforma 
exclusiva para ver mais informações sobre os executivos e as 
respectivas empresas, marcar reuniões e acessar de modo irrestrito 
todos os nossos conteúdos.

Aplique para uma membership cortesia e faça parte!
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