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RESUMO 

A sustentabilidade constitui um dos grandes desafios para as empresas no 

século XXI e deve ser incorporada como estratégia dentro do modelo de negócio 

de maneira a garantir uma posição central na tomada de decisão e na gestão 

das organizações. Nesse contexto, a Organização das Nações Unidas - ONU 

lançou, em setembro de 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 

ODS, com objetivo de nortear as políticas nacionais dos países e as atividades 

de cooperação internacional até 2030. Diante deste cenário, este trabalho tem 

como objetivo a proposição de um modelo de gestão de Shopping Center que 

tenha como base os ODS a fim de verificar o nível de engajamento observado 

nos Shoppings com relação às práticas de sustentabilidade nos 

empreendimentos. A pesquisa apresenta uma abordagem tanto quantitativa 

quanto qualitativa e se classifica como estudo multicasos, analisando dados de 

40 empreendimentos de uma administradora brasileira. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica sobre o tema desenvolvimento sustentável para identificar 

os possíveis modelos de gestão da sustentabilidade de Shopping Center já 

publicados. A coleta de dados da pesquisa documental e eletrônica se deu pelo 

acesso aos relatórios publicados, site da empresa, sistemas internos para 

controle de informação de cada empreendimento e a utilização de questionários 

para o levantamento das práticas. Os resultados apontam que 23% dos 

empreendimentos adotam práticas de reuso de água e 10% aproveitamento de 

água chuva demonstrando um grande potencial para avançar nessas medidas. 

Quanto às medidas de consumo de energia estas se encontram mais 

padronizadas com 90% dos empreendimentos acessando o mercado livre de 

energia. O modelo apresentado caracteriza-se como uma ferramenta de fácil 

adesão e reflete a tendência dos novos empreendimentos aderirem as 

dimensões da sustentabilidade. Os resultados da verificação da aplicação do 

modelo nos dois empreendimentos, em fase de implantação revela que a 

empresa tem buscado inserir inovações nos aspectos ambientais, sociais em 

seu novo empreendimento e que estas foram percebidas pelo modelo.   

Palavras-chave:  sustentabilidade, shopping center, indicadores, ods 
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 ABSTRACT 

Sustainability is one of the great challenges for companies in the 21st century 

and must be incorporated as a strategy within the business model so as to ensure 

a central position in decision making and in the management of organizations. In 

this context, the United Nations - UN launched the Sustainable Development 

Objectives (ODS) in September 2015, with the objective of guiding the countries' 

national policies and international cooperation activities by 2030. In this contexto, 

this study has the proposal of a shopping center management model based on 

the ODS in order to verify the level of engagement observed in the Malls in 

relation to the sustainability practices in the ventures. The research presents a 

quantitative as well as qualitative approach and is classified as a multidase study, 

analyzing data from 40 enterprises of a Brazilian administrator. A bibliographical 

research on the subject of sustainable development was carried out to identify 

the possible models of sustainability management of Shopping Center already 

published. Data collection from documentary and electronic research was 

provided by access to published reports, company website, internal systems to 

control information of each enterprise and the use of questionnaires to survey the 

practices. The results indicate that 23% of the projects adopt water reuse 

practices and 10% use rainwater, demonstrating a great potential to advance 

these measures. As for energy consumption measures, these are more 

standardized with 9% of the projects accessing the free energy market. The 

model presented is characterized as a tool of easy adherence and reflects the 

tendency of new ventures to adhere to the dimensions of sustainability. 

Palavras-chave:  sustainability, shopping center, sdg 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o tema do desenvolvimento sustentável deixou de ser 

uma agenda prioritariamente governamental e se inseriu no contexto e na 

realidade de grandes organizações. As empresas passaram a ser cobradas tanto 

pelos danos causados ao meio ambiente quanto pelo seu papel proativo nas 

práticas indutoras do desenvolvimento sustentável perante a sociedade. 

  Vários autores (CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008; BENITES; PÓLO, 

2013; CRAWFORD; WHITSON, 2013) apontam que as empresas internalizaram 

as preocupações com as questões sociais e ambientais por meio das práticas 

de Responsabilidade Social Corporativa, conforme definida no conceito de 

desenvolvimento sustentável e prevista na ótica do Triple Bottom Line definido 

por Elkington (1997). Santos e Sehnem (2016) enfatizam que o princípio da 

sustentabilidade sob essa perspectiva corporativa busca dar continuidade no 

mercado e no crescimento da organização a partir de sua viabilidade econômica, 

além da coexistência harmônica com o meio ambiente e a sociedade. 

Srinivasan (2016) realça que no mercado competitivo, os negócios devem 

agregar valor aos acionistas e ou mitigar riscos dos investimentos. Ao mesmo 

tempo e tão relevante quanto, o autor salienta que as questões ambientais 

também devem receber a devida atenção, uma vez que o ambiente natural é a 

fonte de toda a matéria prima utilizada na produção e o local para a disposição 

final de todos os efluentes gerados pelas suas atividades. 

Essa visão de responsabilidade ambiental corporativa e rentabilidade é 

ainda contestada. Apesar de estudos apontarem que a internalização das 

questões ambientais como uma estratégia de negócio vem ganhando força, em 

contraponto há uma mera utilização da sustentabilidade, como marketing 

empresarial (SILVA; REIS; AMÂNCIO, 2014). Oliveira (2013) argumenta que a 

exclusiva análise de custo/benefício vem sendo complementada por incorporar 

questões socioambientais, não mais sob o ponto de vista meramente 

operacional, mas como parte integrante das decisões estratégicas. 

Bekefi e Epstein (2016) advertem para os novos paradigmas que as 

empresas do século XXI deverão enfrentar, pois as práticas exercidas no 
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passado já não se mostram ser suficientes. Dessa forma, a identificação, a 

análise de riscos e a elaboração de relatórios de sustentabilidade como formas 

de comprovação, ou ainda a implementação de medidas que aumentem a 

eficiência operacional deve se mover em direção ao exercício e conhecimento 

dessas práticas e inserir a sustentabilidade como a maior força motriz para as 

mudanças que as companhias devam adotar nos seus processos e serviços.  

Os autores enfatizam que a abordagem demandada para as empresas no 

século XXI, desloca a posição de marginalidade que essas questões se 

encontravam dentro da empresa para uma posição central, devendo ser 

considerada como estratégica dentro do modelo de negócio. 

Nesse contexto a Organização das Nações Unidas - ONU lançou, em 

setembro de 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

seguindo orientações da Conferência RIO +20, com objetivo de nortear as 

políticas nacionais dos países e as atividades de cooperação internacional até 

2030. (UNGLOBALCOMPACT, 2015). Mais recentemente, em 2016 a ONU fez 

um chamado às empresas para aderirem a Agenda 2030, definida a partir dos 

ODS, de forma a promoverem um modelo de gestão empresarial alinhado com 

os objetivos propostos nos ODS.   

Segundo levantamento realizado pelo Green Building Council Brasil 

(GBCB, 2017), o Brasil é o quarto país com maior número de projetos registrados 

e certificados com Leed (Leadership in Energy and Environmental Design, na 

sigla em inglês). A entidade destaca que a construção sustentável no País 

manteve ótimos resultados, apesar do contexto político-econômico enfrentado, 

refletindo uma tendência do mercado. 

O mercado de Shopping Centers se insere nesta discussão como 

empreendimentos emblemáticos, por serem um símbolo da sociedade de 

consumo, e, ainda possuírem um alto impacto ambiental, social e serem 

indutores do desenvolvimento da sociedade inserida na sua área de influência. 

A Associação Brasileira de Shopping Center (ABRASCE) aponta que em 

2018 se encontram em operação 571 Shopping Centers, representando um total 

de mais de 15 milhões de metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) e com 
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previsão de inauguração até o fim do ano de mais 23 estabelecimentos. O setor 

é responsável por faturar mais de R$ 167 bilhões por ano. (ABRASCE, 2018) 

Nota-se nos últimos anos uma tendência crescente no setor ao 

“esverdeamento” dos empreendimentos com adoção de práticas mais 

sustentáveis e do crescente número de edificações certificadas como aponta 

Manfredini (2017). Yudelson (2016) reforça que este é um movimento observado 

em diversas partes do mundo, como Reino Unido, EUA, Austrália e China. 

Abreu e Borges (2013) destacam os Shoppings como empreendimentos 

de grande potencialidade para adoção de práticas sustentáveis. Os autores 

elucidam ainda que mesmo o Shopping que possui alto grau de sustentabilidade 

conta com diversos aspectos para o seu aperfeiçoamento. 

Apesar de iniciativas identificadas, no Brasil ainda é bastante incipiente a 

inserção da sustentabilidade na estratégia corporativa da empresa, sendo que 

essas se restringem a iniciativas e práticas principalmente voltadas a coleta 

seletiva, eficiência energética, redução de consumo de água, ações estas, 

voltadas as práticas de eficiências operacionais e que são utilizados no 

marketing da empresa e na configuração das ações de responsabilidade social 

corporativa (COSTA, 2012). 

A pesquisa realizada contempla um estudo de multicasos em uma 

empresa administradora que gerencia uma parcela significativa de Shoppings no 

país, denominada Brasil Shopping. Apresenta uma mensuração do horizonte ‘da 

sustentabilidade, uma vez que visa analisar o comportamento das variáveis 

ambientais e das práticas que vêm sendo realizadas pela referida empresa, no 

que tange ao padrão de consumo de água, energia, produção de resíduos e 

emissões de CO2. Com isso foi possível determinar os indicadores em relação 

as classes por áreas dos empreendimentos (ABL), de forma a definir valores de 

referência internos à empresa e, permitir o benchmarking entre os 

empreendimentos e compara-los com os indicadores encontrados na literatura. 

A relevância deste estudo está no conhecimento desses indicadores 

ambientais e de como a empresa Brasil Shopping pode potencializar as suas 

práticas ambientais e avançar nesta temática, inserindo a sustentabilidade como 
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fator decisivo na tomada de decisões neste momento de profundas mudanças 

pelas quais passa o setor por meio da aplicação do modelo desenvolvido. 

Com base nestas informações, propõe-se indicadores de sustentabilidade 

que passem a compor a matriz dos ODS para as empresas gerenciadoras desse 

tipo de empreendimento 

 A pesquisa tem uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa de 

forma a medir o posicionamento de todos os empreendimentos que compõe o 

seu portfólio em relação a sustentabilidade baseado no princípio Triple Bottom 

Line que considera as dimensões: social, ambiental e econômica.   

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Dado o cenário exposto acima, o presente estudo visa explorar, os 

indicadores capazes de internalizar a gestão de sustentabilidade dentro de 

empreendimentos, tão complexos quanto os de Shopping Center, não apenas 

em uma perspectiva operacional, mas também estratégica de forma que esses 

indicadores de sustentabilidade, sob a ótica dos ODS, contribuam na tomada de 

decisão da empresa considerando o princípio Triple Bottom Line. 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

1.2.1 Objetivo Geral  

Este trabalho tem como objetivo central analisar o comportamento das 

variáveis ambientais e das práticas ambientais que vêm sendo realizadas pela 

empresa Brasil Shopping e ainda propor um modelo baseado nos ODSs que 

utilizem indicadores de sustentabilidade sob uma perspectiva operacional e 

estratégica a fim de verificar o nível de engajamento observado nos Shoppings 

e apoiar a tomada de decisão voltada para a Agenda 2030. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

Como objetivos específicos dessa pesquisa busca-se responder: 

• Analisar os modelos existentes para a gestão da sustentabilidade em 

Shopping Center;  

• Identificar e analisar as variáveis de performance ambiental utilizadas 

atualmente pelos empreendimentos pela análise das práticas de 

sustentabilidade encontradas nos Shopping estudados; 

• Realizar um Benchmarking dessas práticas de forma a identificar 

valores de referências e o posicionamento dos empreendimentos por 

porte (área) dos shoppings analisados.   

• Propor a construção de um modelo de gestão de sustentabilidade para 

Shopping Center, agregando as diretrizes constantes no ODSs nas 

dimensões social, ambiental e econômica e de governança. 
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1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Em nível nacional a relevância do setor de Shopping Centers na economia 

é representada pelas suas características de atratividade de público capaz de 

gerar mais de R$ 150 bilhões em faturamento que corresponde a 19% de vendas 

de todo o varejo (ABRASCE, 2018). Apesar da posição de destaque, quando 

comparado com economias mais desenvolvidas como os Estados Unidos, Reino 

Unido e o Canadá, o mercado brasileiro revela-se um nicho de oportunidades 

com potencial de expansão devido as suas taxas de distribuição de Área Bruta 

Locável (ABL) por habitante, que não chegam a 10m² ABL/hab, enquanto que 

nos Estados Unidos ultrapassam 200m²ABL/hab. 

Embora a economia americana seja considerada a criadora e referência 

no que tange ao mercado de Shopping Centers, não necessariamente seus 

números se tornam um objetivo a ser alcançado para mercados ainda em 

desenvolvimento como o Brasil. Neste aspecto faz-se necessária uma reflexão 

sobre as mudanças que o setor vem passando para se adaptar ao mutante 

comportamento do consumidor conectado, o que será também explorado neste 

trabalho.  

Ainda assim, é incontestável que existe uma considerável discrepância 

entre os números dos mercados americano e brasileiro. Sob este aspecto, o 

desempenho do setor e as perspectivas de crescimento para o mercado 

brasileiro considerando o elevado potencial para novos projetos nos próximos 

anos são apontados como uma das justificativas desse trabalho.  

Por outro lado, torna-se indispensável a reflexão sobre a posição que os 

Shoppings se inserem no contexto da necessidade atual em relação à adoção 

de práticas sustentáveis, visto que esses representam, emblematicamente, a 

sociedade de consumo gerada a partir da revolução industrial e que é tida como 

o grande motor da degradação dos recursos naturais.  

O Fórum Econômico Mundial (2011) aponta que 40% da energia 

consumida no mundo é proveniente de edificações, e que esse valor tende a 

aumentar para 50% nos próximos anos. Esse dado denota a importância de se 

analisar as questões socioambientais nas edificações, especialmente em 

grandes consumidores como os empreendimentos destacados neste trabalho, 
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pois há grande espaço para a eficientização energética e outras práticas 

sustentáveis. 

Avaliando-se os aspectos práticos da contribuição deste estudo, os 

shoppings aqui investigados fazem parte do portfólio da maior administradora do 

país, o que favorece a possibilidade de aplicação dos resultados em uma parcela 

representativa de shoppings brasileiros.  

Além disso, o impacto causado pela implantação e operação de um 

shopping é extremamente elevado para a sociedade que convive em seu 

entorno, podendo influenciar diretamente no seu estilo de vida, no 

desenvolvimento do comércio e na atividade econômica e ainda gerar 

transtornos ambientais. Esses empreendimentos também são responsáveis pela 

geração de milhares de empregos diretos e indiretos, em que seu faturamento 

responde por uma parcela significativa da economia do país 

Sendo assim, a medida em que práticas sustentáveis forem adotadas e 

mensuradas nos shoppings há grande perspectiva para que estes influenciem 

parte da cadeia produtiva envolvida, induzindo a adoção de políticas ambientais 

em prestadores de serviço, fornecedores e clientes. 

1.4 ESTRUTURA DO PROJETO  

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos. O primeiro compreende a 

introdução, os objetivos gerais, específicos e a justificativa teórica e prática   

deste estudo. 

O capítulo 2 apresenta o estado atual da arte em que são discutidas as 

dimensões da sustentabilidade, suas práticas reconhecidas, impactos e 

indicadores. É também apontado neste capitulo um panorama geral do mercado 

de Shopping Centers no Brasil e no mundo, possibilitando a compreensão de 

suas particularidades e de como a sustentabilidade está inserida neste contexto. 

A metodologia desenvolvida é apresentada no capítulo 3 deste trabalho, 

bem como todas as características da pesquisa realizada, as técnicas de coleta, 

a análise de dados e a especificação do problema. 

No capítulo 4 são discutidos os resultados decorrentes da análise dos 

modelos de gestão da sustentabilidade existentes e a identificação das variáveis 
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de performance ambiental utilizadas atualmente pelos empreendimentos 

referentes ao consumo de energia e água, produção de resíduos gerados e 

emissão de CO2. Apresenta também o modelo proposto de gestão de 

sustentabilidade a partir dos ODSs nas dimensões, social, ambiental, econômica 

e de governança.    

Por fim, no capitulo 5 é apresentada a conclusão dos resultados da 

pesquisa com sugestão de aplicação nos empreendimentos de shopping da 

empresa.  
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

A revisão bibliográfica está delineada de maneira a compreender o estado 

atual da arte, bem como estabelecer relações com a metodologia e os objetivos 

definidos para este trabalho. Primeiramente é discutida a abordagem teórica do 

desenvolvimento sustentável e seus objetivos, incluindo a sustentabilidade 

corporativa, seus indicadores e uma introdução aos recém-lançados Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável. Na sequência é apresentado um breve 

histórico do surgimento dos Shopping Centers no Brasil e no mundo, seguido do 

panorama atual do setor no Brasil, suas características e desafios. Por fim, são 

apresentadas as práticas de sustentabilidade já reconhecidas e internalizadas 

em Shopping Centers e os modelos existentes para gestão da sustentabilidade 

em empreendimentos deste segmento.  

2.1 ABORDAGEM TEÓRICA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

SEUS OBJETIVOS 

A discussão acerca das mudanças que assolam o planeta, em 

decorrência do rápido avanço da ciência, da tecnologia e do potencial do ser 

humano em transformar todo o ambiente a sua volta, tem evidenciado a 

necessidade de se buscar um equilíbrio entre o uso e a conservação dos 

recursos naturais para se garantir a esta e as futuras gerações um ambiente 

saudável. O progresso tecnológico, em todos os campos da ciência, 

proporcionou uma vida de qualidade e bem-estar para a humanidade. Todavia, 

tais melhorias trouxeram consigo adversidades em escala planetária, como as 

mudanças climáticas, perda da biodiversidade, poluição de rios e mares, 

degradação do solo, superpopulação, escassez de água e de recursos naturais 

em todo o planeta. 

Alguns autores reconhecem que o economista Geogescu-Roegen no 

início da década de 70, tenha antecipado os questionamentos em relação à 

sustentabilidade ambiental e ao modelo do processo econômico vigente, muito 

embora não tenha obtido a devida credibilidade na época. Geogescu-Roegen foi 

estigmatizado pela comunidade dos economistas por fazer questionamentos que 

criticavam o modelo convencional que via a economia isolada da natureza e não 
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como parte integrante dela, dado que esta é essencial para a manutenção da 

vida e para o fornecimento de insumos necessários para produção (CECHIN E 

VEIGA, 2010). 

Ainda assim, na mesma década, diversos trabalhos argumentam que o 

primeiro grande passo global acerca da preocupação com o meio ambiente foi 

dado na Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo no ano de 1972 (MIKHAILOVA, 2004; ELKINGTON, 2012; FREITAS, 

2015). O documento publicado após o evento formalizou o início do debate a 

respeito de como crescimento econômico e social das nações vivido no cenário 

pós-guerra, impactou até o ambiente que os cercava. A partir daí ficou registrado 

que o desenvolvimento passava a ser norteado com base não mais apenas no 

crescimento econômico, mas como também de acordo com as possíveis 

consequências ao meio ambiente e principalmente, a necessidade de se garantir 

o acesso aos recursos naturais não renováveis disponíveis no planeta a toda a 

humanidade, incluindo as futuras gerações.  

A discussão foi exaltada pelos autores Meadows, Meadows e Randers 

(1972) que no mesmo ano, publicaram o estudo intitulado “Limits to Growth” 

solicitado pelo recém-formado Clube de Roma. O estudo previa que o modelo 

vigente de desenvolvimento estava indo de encontro à capacidade de suporte 

de recurso do Planeta Terra, ou seja, a colisão seria iminente diante daquele 

cenário. Em uma época em que o desenvolvimento era o primeiro e principal 

fator de relevância para as nações, a repercussão foi tão grande que o debate 

entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento emergiu. Nascimento 

(2012) afirmou que estes receavam que as restrições com o meio ambiente 

pudessem afetar a economia de seus países.  

Os resultados foram tão espantosos que colocaram em questionamento 

a credibilidade da conjuntura econômica que até então estava funcionando bem 

para o desenvolvimento das nações. Apesar dos inúmeros cenários analisados 

pelo modelo do casal e da magnitude do estudo publicado por eles, de acordo 

com Turner (2014) diversos foram os esforços para colocar em descrédito sua 

pesquisa. Muitas críticas foram publicadas no final do século XX questionando a 

metodologia utilizada e novas pesquisas foram motivadas, onde as condições 

consideradas foram alteradas de diversas maneiras considerando possíveis 
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mudanças no perfil da sociedade e no modelo de crescimento econômico. Por 

fim, os trabalhos chegavam todos ao mesmo ponto apesar das divergências de 

datas de início do colapso. Como consequência, Turner (2014) alertou que 

independente de quando iniciaria, o fato é que mais importante do que tentar 

evitar o colapso é estar preparado caso ele ocorra.  

Mikhailova (2004) complementa que nessa época, a preocupação com o 

meio ambiente, era restrita a estudiosos e não ocupavam as agendas 

governamentais, dado que o avanço da ciência e da tecnologia estava 

diretamente relacionado com o modelo desenvolvimentista praticado pelos 

países, e que esse caminho levaria a humanidade para o século dourado. No 

entanto, a breve constatação da gravidade do problema, fomentou uma 

diversidade de estudos e publicações sobre o tema em um curto espaço de 

tempo.  

Coutinho, Pompeu e Junior (2015) atribuem a Sachs em 1976 o início da 

construção de uma relação entre o desenvolvimento econômico, com o bem 

social e o respeito pelo meio ambiente. Mais tarde essas ideias seriam 

consolidadas por Elkginton (1997) e surgindo assim a teoria dos três pilares, o 

Tripple Botton Line (TBL) hoje mundialmente aceito, adotado inclusive pelo 

ambiente corporativo.  

As preocupações referentes ao meio ambiente continuaram crescendo e 

ganharam ainda mais proeminência internacional com a publicação da Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, “Nosso Futuro Comum”, 

também conhecido como o relatório de Brundtland (1987), no qual foi publicado 

um dos mais clássicos conceitos difundidos e aceitos no mundo no que tange o 

desenvolvimento sustentável, sendo ele: “Desenvolvimento sustentável é aquele 

que busca atender as necessidades presentes sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras de atender suas próprias necessidades.” 

Em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com  

Oliveira et al. (2016) a partir da ECO-92, como ficou conhecida a conferência, foi 

desenvolvida a Agenda 21, que tinha como objetivo alcançar o desenvolvimento 

sustentável por meio das três dimensões da sustentabilidade.  
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Como desdobramento da agenda estabelecida surge o conceito de 

Responsabilidade Social Corporativa (CARROL,1999) baseada no tripé da 

sustentabilidade iniciado por Sachs (1976) e defendido por Elkington (1997) 

colocando as questões ambientais, sociais e econômicas em um mesmo 

patamar.  

Em 2002 ocorreu o encontro da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável na África, onde foram lançados dois documentos importantes nos 

quais surgiu o plano de implantação da Agenda 21. Mikhailova (2004) aponta o 

conceito definido por esta cúpula como sendo o mais atual no que tange o 

desenvolvimento sustentável, sendo este: “O desenvolvimento sustentável 

procura a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo sem 

aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra”  

 Vale ressaltar que ainda há na literatura uma lacuna com relação a 

definição do conceito de sustentabilidade, sendo esse alvo de muitos debates e 

discussões, o que foi pontuado por diversos autores (MIKHAILOVA, 2004; 

CRAWFORD E WHISTON, 2013; COSTA, 2012) 

2.1.1 A Sustentabilidade Corporativa 

Como observado, os países ao longo das últimas décadas, estão 

buscando por meios de encontros e conferências, definir acordos e tratados 

internacionais que visam garantir um desenvolvimento com um menor impacto 

para o ambiente. As organizações se inserem neste cenário, como importantes 

agentes de transformação, sendo eles os responsáveis pela implementação 

dessas ações, de forma a adotar uma mudança radical no processo de produção 

com adoção de tecnologias limpas, uso racional dos recursos naturais e 

produção de fontes alternativas de energia, água, reciclagem e incentivo ao 

consumo consciente.  

De acordo com Silveira e Petrini (2017) a preocupação com as questões 

socais e ambientais, em consonância com a definição de desenvolvimento 

sustentável é internalizada nas organizações por meio da Responsabilidade 

Social Corporativa. Já para Savitz e Weber (2007) a operacionalização da 

sustentabilidade dentro das empresas ocorre de maneira que a realização de 

suas atividades não impacte o meio ambiente ou os seres humanos.  
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Os autores também apontam para a necessidade de ferramentas que 

avaliem as dimensões de desempenho da sustentabilidade e modelos de 

maturidade para implementação da sustentabilidade empresarial como parte da 

estratégia de negócios e da tomada de decisão. 

 Miranda et al. (2016)  apontam em seu estudo que as empresas que 

apostam em práticas sustentáveis se beneficiam de uma vantagem competitiva 

de mercado, em que os consumidores e stakeholders veem credibilidade na 

marca. A sustentabilidade se coloca, portanto, como sendo uma questão de 

estratégia da própria organização, que busca resultados melhores e mais 

rentáveis.  

Bakefi e Epstein (2016) apontam ainda, conforme apresentado na Figura 

1, que a abordagem da sustentabilidade pre sente no século XX priorizou o 

gerenciamento de riscos, como a adoção de medidas para evitar multas 

relacionadas aos descumprimento de legislações relativas as questões 

ambientais, sociais e políticas e que a abordagem no século XXI deve inserir  

essas questões, como estratégia principal dentro do modelo de negócio.  

Figura 1 Abordagem do conceito de Sustentabilidade nos séculos XX e XXI 
 

 

 

FONTE: Adaptado de Bekefi & Epstein (2016) 

Sustentabilidade no Século XX

Gerenciamento de Risco

Relatório de 
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Silva, Reis e Amâncio (2014) afirmam que as organizações buscam 

legitimar a sua atuação se amparando no conceito de sustentabilidade, muito 

embora, as preocupações se restrinjam apenas à redução de recursos naturais 

ou de impactos ambientais.  

Sobre o cenário brasileiro, Silveira e Petrini (2017) salientam que a 

sustentabilidade empresarial no Brasil ainda se encontra em uma fase de 

desenvolvimento evidenciado nas pesquisas cientificas pela pouca 

profundidade/maturidade na compreensão do conceito, especialmente dentro 

das organizações.  

Savitz e Weber (2007) propõe uma dinâmica interessante para localizar o 

que chamaram de “ponto ideal da sustentabilidade”, sendo necessário apenas 

limitar o terreno comum entre os interesses dos investidores e o de todos os 

outros stakeholders. Esse é o local onde a busca pelo lucro é combinada com a 

busca pelo bem comum da sociedade como demonstra a Figura 2 apresentada 

abaixo. 

 

Figura 2 Ponto Ideal da Sustentabilidade 

 

FONTE: Autora adaptado de SAVITZ E WEBER (2007)   
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Na Figura 2 é possível identificar que o ponto ideal da sustentabilidade se 

localiza na intersecção entre os interesses do negócio, ou seja, dos investidores 

e dos demais interessados, stakeholders. Os autores salientam que todas as 

decisões do negócio impactam em dois componentes principais, na lucratividade 

da empresa e no mundo. Para orientar o processo de tomada de decisão os 

autores apresentam o que chamaram do “mapa da sustentabilidade”, conforme 

mostra a Figura 3. 

Figura 3 O mapa da sustentabilidade: lucratividade e benefício social 

 

FONTE: A autora adaptado de SAVITZ E WEBER (2007) 

 

Segundo Savitz e Weber (2007) o processo de tomada de decisão deve 

ser orientado na maior parte do tempo para o quadrante superior direito conforme 

Figura 3, uma vez que esse quadrante é similar ao “ponto ideal da 

sustentabilidade” onde a lucratividade e o bem comum se encontram. Passos, 

(2007) faz um questionamento de “como é possível casar lucro com respeito à 

pessoa?” A autora pondera que cada vez mais as empresas são convidadas a 

estenderem o conceito de lucro para a esfera social, o que significa dizer que: 

“A lucratividade econômica só tem sentido quando colocada a serviço do bem-

estar das pessoas, de melhor qualidade de vida, incluindo-se ai saúde, 

educação, lazer, condições de trabalho, satisfação na figura do seu corpo de 

trabalhadores, dos seus clientes e da população toda (Passos, 2007, p.99). 
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Assim é possível reconhecer que a responsabilidade social da empresa 

está além do que a ela pode fazer por obrigação legal.  Os autores Savitz e 

Weber (2007) ainda afirmam que o novo modelo de negócio focado na 

sustentabilidade está se tornando uma tendência dominante, e que pode gerar 

valor por meio de benefícios intangíveis quando se trata do posicionamento da 

marca e da imagem da empresa por meio de novos produtos e serviços.  

2.1.2 Ferramentas de Mensuração de Sustentabilidade 

O conceito de sustentabilidade empresarial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

envolve a análise de resultados de medidas sustentáveis e o impacto social e 

ambiental das operações no dia a dia da empresa. De acordo com Siew, Balatbat 

e Carmichael (2013) as ferramentas para elaboração de relatório de 

sustentabilidade surgiram na década passada e foram introduzidas como uma 

maneira de entender os esforços da sustentabilidade voltados para 

empreendimentos e o setor de infraestrutura, composto pelas áreas de 

transportes, energia, água e telecomunicações.  

Cole (1999) sugere que os relatórios têm o intuito de avaliar o 

desempenho dos empreendimentos verdes e normalmente possuem algumas 

características em comum, tais como: 

• Foco na análise do uso eficiente dos recursos naturais e das cargas 

ecológicas da edificação; 

• Possibilidade de avaliação entre a pretensão inicial de projeto e do 

verdadeiro potencial do empreendimento; 

• Desempenho medido por intermédio de pontuação; 

• Título ou certificado de desempenho conferido ao fim do processo 

avaliativo.  

Apesar de terem sido concebidas inicialmente como voluntários 

mecanismos de mercado, Cole (2014) afirma que as ferramentas se tornaram 

oportunas para o setor bancário, imobiliário e a indústria da construção civil, a 

partir do direcionamento que fornecem, permitindo a comparação entre projetos, 

avaliações de riscos e nas aprovações de licenças decorrentes do projeto de 

desenvolvimento. Siew, Balatbat e Carmichael (2013) complementam que a 

utilização desses relatórios de sustentabilidade   demonstra um engajamento das 
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organizações responsáveis pelos empreendimentos que incorporam os 

princípios do desenvolvimento sustentável na sua empresa. 

 Com a sua rápida aceitação, as ferramentas de avaliação e modelos de 

relatórios passaram a ser desenvolvidos em diversos países e muitos modelos 

ao redor do globo surgiram como opção: Global Reporting Initiative (GRI), ISO 

26000, Pacto Global, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED,) Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method (BREEAM), Green Star, Nationwide House 

Energy Rating Scheme (NatHERS), Building Sustainability Index (BASIX), 

NABERS, são alguns dos diversos modelos disponíveis no mercado. 

Zackrisson et al (2017) apontam ao GRI como o modelo mais abrangente 

dentre aqueles estudados por eles (Pacto Global, ISO 26000 e ODS). No entanto 

o indicador é voltado para o nível corporativo das organizações. Siew, Balatbat 

e Carmichael (2013) complementam que se faz necessária a busca de caminhos 

que façam uma conexão entre o GRI e os modelos existentes destinados a 

edificações e empreendimento. Os autores ainda afirmam que o LEED e 

BREEAM são considerados os melhores em termos de aplicabilidade e os mais 

populares. Sachs (2015) por outro lado, defende a importância de organizações, 

empresa e governos que passem a se comunicar sob as mesmas bases desde 

o lançamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Por esse motivo, para execução deste trabalho serão consideradas as 

seguintes ferramentas, afim de se chegar a um modelo possível de ser aplicado 

a Shopping Center: 

• GRI 

• Certificação LEED 

• Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

A GRI e o LEDD estão descritos nesse capitulo e os ODS seguem na 

seção seguinte devido a sua relevância para este trabalho. 

2.1.2.1 GRI - Global Report Initiative – Iniciativa Relatório Global 

A Global Report Initiative (GRI) surgiu da intenção de fornecer em nível 

mundial um modelo de relatório de indicadores de sustentabilidade 
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internacionalmente reconhecidos. O objetivo principal é auxiliar empresas, 

governos e outras instituições a compreender e comunicar o impacto dos 

negócios em pontos críticos da sustentabilidade como impactos ambientais, 

mudanças climáticas, direitos humanos e demais problemas sociais. Nesse 

sentido, são disponibilizadas diretrizes de modelos de relatórios para embasar 

as decisões corporativas a respeito do tema, de maneira a avaliar se os esforços 

são válidos e no que é possível investir.  

Com isso, o relatório GRI possibilita nortear e decifrar importantes 

questões a partir de um olhar macro do negócio. Verificar resultados de quais 

iniciativas se constituem em práticas sustentáveis, no que é possível investir e 

quais indicadores devem ser analisados, são alguns dos exemplos que os 

padrões do relatório ajudam a ser compreendidos.   

As diretrizes da GRI – chamadas G4 – na elaboração dos relatórios 

ajudam a identificar os impactos das operações da organização sobre o meio 

ambiente, economia e sociedade civil. O objetivo é apontar informações 

confiáveis, relevantes e padronizadas para que sua empresa avalie 

oportunidades e riscos a partir desses impactos e tome decisões mais 

embasadas sobre o assunto. 

Siew, Balatbat e Carmichael (2013) ressaltam que os indicadores 

definidos nesse modelo são aplicados em nível corporativo e, portanto, não 

inteiramente recomendado para empreendimentos e para o setor de 

infraestrutura no geral. No entanto, o objetivo deste trabalho é avaliar na esfera 

corporativa os indicadores dos empreendimentos pertencentes a uma 

companhia. Por este motivo, a GRI também foi utilizada como ferramenta no 

desenvolvimento deste trabalho.  

2.1.2.2 LEED  

Leed (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma certificação 

para edifícios sustentáveis, concebida pela ONG americana U.S. Green Building 

Council (USGBC), de acordo com os critérios de racionalização de recursos 

(energia, água etc.) atendidos por um edifício inteligente. Teve início em 1998 e 

atualmente já possuem ou estão em fase de aprovação do selo cerca de 14 mil 

projetos no mundo. É a certificação sustentável mais conhecida e aceita no 
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Brasil.  Abrange 6 categorias cobrindo aspectos nas etapas de projeto e 

construção tais como: 

- Locais sustentáveis 

- Uso eficiente de água 

- Energia e Atmosfera 

- Materiais e recursos 

- Qualidade ambiental interna  

- Inovação e processos de projeto  

 

2.1.3 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 

Lançados em setembro de 2015, seguindo orientações lançadas pela 

Conferência RIO +20, os ODS servirão para orientar as políticas nacionais dos 

países e as atividades de cooperação internacional em uma Agenda até 2030. 

Difundidos como um plano de ação voltado para a vida, o planeta e a 

prosperidade, os 17 Objetivos apresentados na figura abaixo, foram subdivididos 

em 169 metas, construídas e atualizadas sobre a perspectiva dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Pessoas, planeta, prosperidade, paz  e 

parcerias foram definidos como áreas cruciais de trabalho para que nos próximos 

15 anos seja atingido o desenvolvimento sustentável. Ao falar do planeta, os 

ODS se focam na conscientização para um consumo e produção sustentável, 

gestão sustentável dos recursos naturais e nas medidas urgentes em relação as 

mudanças climáticas para que o planeta seja capaz de suportar nossas 

necessidades e as necessidades das gerações futuras. (UNGLOBALCOMPACT, 

2015).  

Santos e Santos (2017) afirmam que os ODS são agrupados em 4 

dimensões, sendo elas ambiental, social, econômica e institucional, sendo a 

última a responsável pela capacidade de colocar em prática os objetivos. Esses 

ODS estão apresentados no Quadro 1 e na  

Figura 4. 
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Quadro 1 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

1. ERRADICAÇÃO DA 
POBREZA 

 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares; 

2. FOME ZERO E 
AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL 

 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria 
da nutrição e promover a agricultura sustentável; 

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 
 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades; 

4. EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE 

 Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 
para todos; 

5. IGUALDADE DE GENERO 
 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas; 

6. ÁGUA POTÁVEL E 
SANEAMENTO 

 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos; 

7. ENERGIA LIMPA E 
ACESSÍVEL 

 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 
acessível à energia para todos; 

8. TRABALHO DECENTE E 
CRESCIMENTO 
ECONOMICO 

 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 
sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos; 

9. INDUSTRIA, INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA 

 Construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

10. REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 

 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11. CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis; 

12. CONSUMO E 
PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS 

 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13. AÇÃO CONRA A 
MUDANÇA GLOBAL DO 

CLIMA 

 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática 
e seus impactos; 

14. VIDA NA ÁGUA 
 Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

15. VIDA TERRESTRE 

 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 
degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

16. PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES EFICAZES 

 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis; 

17. PARCERIAS E MEIOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria 
global para o desenvolvimento sustentável 

 
FONTE: Adaptado da UNGLOBALCOMPACT (2015) 
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Figura 4 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 

FONTE: UNGLOBALCOMPACT (2015) 

 

 Santos e Santos (2017) discutem que a abordagem dos ODS está em 

alinhamento com a abordagem integrada e complexa do conceito do 

desenvolvimento sustentável e incorpora todas as partes envolvidas como 

sociedade civil, governo e instituições. 

Sachs (2015) apresenta o conceito da Era do Desenvolvimento 

Sustentável, na qual vive-se uma conexão jamais vivenciada pela humanidade, 

em que negócios, ideias, tecnologias, pessoas e até mesmo doenças 

atravessam fronteiras de forma rápida e intensamente. O autor expõe o 

desenvolvimento sustentável como sendo tanto uma maneira de olhar o mundo 

com um foco na interligação das mudanças econômicas, sociais e ambientais e 

uma maneira de descrever os desejos da humanidade com um digno estilo de 

vida, combinando desenvolvimento econômico, com inclusão social e 

sustentabilidade ambiental. Também podem ser encarados como uma maneira 

de entender o mundo e de resolver os problemas globais.  

A Comissão do Desenvolvimento Sustentável e dos Negócios enfatiza 

que a adesão a essa agenda constitui uma mudança radical de mentalidade e 

ambições fazendo com que o foco atual dos impactos sociais gerados pela 

atividade econômica passe a gerar impactos positivos (VOLANS, 2016). Santos 

e Santos (2017) salientam que o Brasil ocupa uma posição de destaque na 

formulação e aprovação de indicadores de monitoramento dos ODS. 



37 
 

Dado que as organizações terão um papel fundamental no alcance dos 

Objetivos, a GRI em parceria com a ONU e o World Business Council of 

Sustainable Development (WBCSD) lançaram a iniciativa chamada de Guia de 

implementação dos ODS nas empresas ou SDG Compass, que busca em 5 

passos internalizar os ODS dentro das empresas, sendo eles: 

1. Entender os ODS; 

2. Definir Prioridade; 

3. Estabelecer metas; 

4. Integrar; 

5. Relatar e Comunicar  

Ainda assim, o estudo elaborado pelo Pacto Global (2017) com 21 

empresas filiadas à organização, reforça a importância da adoção dos ODS 

pelas empresas uma vez que dessa maneira, é possível que todas as esferas, 

governo, sociedade e organizações, dialoguem com uma linguagem comum em 

busca de soluções compartilhadas, e assim, além de receberem um direcional 

ampliado, podem estabelecer relações mais fortes com seus stakeholders. O 

estudo aponta que nas empresas há uma falta de publicações acerca da 

inserção dos ODS na estratégia empresarial e reforça a necessidade de 

pesquisas nesse contexto.  

Com a propagação dos Objetivos em todas as esferas da sociedade 

passam a surgir alguns modelos de indicadores derivados das métricas das 169 

metas. Muff, Kapalka e Dyllick (2017) desenvolveram o que chamaram de “Gap 

Frame” sendo um modelo que transforma em ações relevantes as metas 

estabelecidas e como pode ser utilizado como ferramenta estratégica de 

negócio. 

Inicialmente o modelo categorizou os 17 objetivos em 4 dimensões da 

sustentabilidade, sendo elas Planeta, Sociedade, Economia e Governança. Nas 

lacunas onde havia questões a serem preenchidas foram completadas com o 

que faltava para que o modelo atendesse a todas as perspectivas.  Na dimensão 

governança foram adicionadas 3 questões, sendo elas integridade nos negócios, 

finanças públicas e transparência. Já nas dimensões planeta, economia e 

sociedade foi adicionada uma questão para cada dimensão; sendo elas ar limpo 

para o planeta, uso dos recursos para a economia, e integração social para a 
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sociedade. Dessa maneira surgiram 24 tópicos principais que posteriormente 

foram desdobrados em 68 indicadores. O fluxograma representado na Figura 5 

abaixo resume as fases do procedimento descrito. 

 

Figura 5 Metodologia utilizada para a definição de indicadores do Gap Frame 

 

FONTE: MUFF, KAPALKA E DYLLICK (2017) adaptado pela autora 

 A metodologia apresentada na Figura 5 é uma das primeiras ferramentas 

a auxiliar as nações e instituições na divulgação do comprometimento com os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

 

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR DE SHOPPING CENTER 

 

O varejo é a atividade responsável por realizar a comercialização de 

produtos e serviços de forma direta e indireta ao consumidor final, sendo parte 

fundamental dos canais de distribuição. Os shoppings surgem no contexto dessa 

dinâmica varejista com a proposta de proporcionar uma experiência de 



39 
 

satisfação e lazer à necessidade de compra crescente do consumidor 

(MARTINS, 2000). 

Apesar de ser um ícone emblemático diretamente associado à imagem da 

economia americana, Jackson (1996) aponta que o shopping center não se trata 

de uma inovação dos EUA, uma vez que os mercados fora dos muros das 

cidades começaram na idade média quando os negociantes montavam suas 

feiras em locais distantes para evitar as elevadas taxas e congestionamento nos 

centros comerciais. Padilha (2003) relembra as galerias e lojas de 

departamentos de Paris do século XX como outra grande fonte de inspiração 

para o surgimento dos novos centros de compra. 

No entanto, Cohen (1996) atribui o desenvolvimento do modelo atual de 

Shopping Center aos EUA, em que a partir do período pós-guerra de elevada 

industrialização ocasionou o crescimento e desenvolvimento urbano. A 

expansão das cidades, os incentivos governamentais e bancários provocaram a 

migração em massa da classe média emergente para os subúrbios das grandes 

cidades. O novo estilo de vida distante da área central, a demanda de consumo 

reprimida e as reservas financeiras dessa nova sociedade que se formava nas 

regiões metropolitanas, propiciaram o terreno fértil para o aparecimento do 

modelo americano de centro de varejo (JACKSON, 1996). 

Curtis (1983) afirma que o primeiro registro ocorreu nos EUA, em Kansas 

City em um empreendimento chamado Country Club Plaza no ano de 1922. Em 

poucos anos, o novo conceito norte americano de um centro de compras 

reunindo os principais comércios dos antigos centros das cidades, simulando 

suas ruas e com maior sensação de segurança e conforto, se espalhou 

rapidamente durante o século XX por todo o mundo, tornando-se um fenômeno 

global (JACKSON, 1996). 

Para Padilha (2003) o desenvolvimento das cidades é concomitante ao 

surgimento da cultura do consumo, no entanto, para a autora, os shoppings 

fazem parte de “uma nova forma de industrialização da oferta e da demanda” e 

que participam diretamente na construção de uma nova cultura urbana. 

 Desde então, os shoppings têm sido catalisadores de pontos de 

encontros para os consumidores (CURTIS, 1983). O autor caracteriza 
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estruturalmente um Shopping Center como um projeto concebido normalmente 

por lojas âncoras e satélites ao redor, próximas a uma área de estacionamento 

que normalmente visa desenvolver o varejo. A ABRASCE (2018) evoluiu essa 

definição classificando como Shopping os empreendimentos que possuem Área 

Bruta Locável superior à 5 mil m², constituído por unidades comerciais e uma 

administração única e centralizada.   

Desse período em diante o setor se fortaleceu muito e passou a ocupar 

uma posição central transformacional na cultura da comunidade que está 

inserida, influenciando nos sistemas de distribuição do varejo, nos hábitos de 

compra da população e nas estruturas urbanas como um todo. O shopping 

moderno passou de apenas um centro de compra, para uma das principais 

opções de lazer da sociedade, assumindo um papel de centro de convivência e 

ponto de encontro. Por esse motivo esses empreendimentos são considerados 

um dos maiores sucessos no uso e ocupação do solo. (CASTRO; GONZALEZ; 

RAMIREZ; 2014) 

Maffioletti (2014) destaca os shoppings como espaços urbanos que 

oferecem conforto, segurança e praticidade na busca dos consumidores por 

mercadorias e que por esses motivos passaram a ocupar um espaço relevante 

no lazer das famílias de diferentes classes sociais. 

Na Ásia, os shoppings têm transcendido seu papel inicial como uma 

atividade econômica para tornar-se um centro de comunidade para atividade 

social e de recreação. Nesse continente, estudiosos apontam que homens e 

mulheres acima de 18 anos passam cerca de 48% do seu tempo, olhando 

vitrines nos centros de compra. Com essa consolidação dos shoppings como 

uma atividade de lazer para adultos e jovens, existe uma tendência de expansão 

do setor para se posicionarem cada vez mais como uma alternativa de centro de 

convivência (AHMED; GHINGOLD; DAHARI, 2007). 

Cohen (1996) enfatiza que a propagação desse modelo de varejo, 

provocou transformações culturais na sociedade, tanto devido aos aspectos de 

mudanças estruturais causadas nas cidades em que foram inseridos, quanto 

pelo papel que exerceram na reestruturação do comportamento de consumo e 

no empoderamento da mulher como consumidora e como força de venda nesses 
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locais. Por outro lado, a autora aponta que essas atividades causam impactos 

negativos ambientais, sociais, econômicos e arquitetônicos. 

Essa visão também é compartilhada por Alwaer, Sibley e Lewis (2008) 

que salientam que os shoppings center de categoria regional têm sido fonte de 

debate ao longo dos últimos 20 anos no Reino Unido em virtude do uso intensivo 

dos recursos naturais, das emissões de poluentes e dos conflitos 

socioambientais e econômicos gerados. Os autores reforçam que esses 

empreendimentos têm sido apontados como fatores contribuintes para o 

enfraquecimento do comércio nos centros das cidades e ocupação de grandes 

áreas verdes. Além disso, deslocam para regiões afastadas do limite urbano as 

edificações, passando assim a ser indutores do crescimento do entorno, que não 

havia sido previamente planejado pelos órgãos públicos, demandando uma 

infraestrutura adicional.  

Esses fatores têm levado alguns ambientalistas a se posicionarem de 

forma radical pela demolição dos empreendimentos em prol da sustentabilidade 

no Reino Unido. No entanto, esta não seria uma alternativa viável, uma vez que 

vários autores já apontam caminhos para definição de indicadores de 

sustentabilidade que podem ser aplicados com o objetivo de minimizar qualquer 

efeito negativo no desenvolvimento desses grandes centros de varejo. 

Nesse sentido, a internalização do conceito de sustentabilidade para esse 

tipo de empreendimento ganha relevância como uma questão de sobrevivência 

do negócio, impondo a adoção de uma nova maneira de pensar, planejar e 

administrar. 

2.2.1 Caracterização do cenário brasileiro 

 

No Brasil, a implantação de shopping center iniciou na década de 60, com 

a inauguração do Shopping Iguatemi em São Paulo no ano de 1966. No entanto, 

foi a partir dos anos 80 que o país vivenciou o processo irreversível de expansão 

de shopping centers, nos moldes do modelo americano, marcado por um período 

de crescimento populacional, concentração de pessoas nas cidades e 
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desenvolvimento das atividades varejistas, com o processo de industrialização e 

produção em massa (PADILHA, 2003). 

Atualmente, de acordo com dados da ABRASCE (2018) o país conta hoje 

com 571 Shoppings, com mais de 15 milhões de m2 de ABL distribuídos em 205 

cidades brasileiras, abrigando 100 mil lojas. O total de vendas correspondido por 

este tipo de empreendimento em 2017 representou R$167 bilhões, sinalizando 

um crescimento de 6,2% mesmo diante de um cenário macroeconômico 

desafiador, com a grave crise despontada no contexto político no país. O setor 

ainda contribui com mais de 1 milhão de empregos gerados diretos no país. 

A capacidade geradora de fluxo desses empreendimentos é de elevada 

magnitude, visto que a ABRASCE (2018) estima que os shoppings brasileiros 

receberam cerca de 463 milhões de visitantes por mês durante o ano de 2017, 

o que corresponde a duas vezes a população brasileira (BRASIL, 2018). 

Ainda pontua a ABRASCE (2018), que o país passa por uma consolidação 

da interiorização dos pontos de atração de novos shoppings, visto que as 

inaugurações estão sendo concentradas no interior e em regiões metropolitanas, 

com 75% das inaugurações nessas localidades, em 2017. A associação afirma 

ainda que 54% do total de shoppings hoje no país estão localizados fora dos 

grandes centros. 

Mesmo com os resultados satisfatórios evidenciados pelo setor, o Brasil 

ainda apresenta grande potencial de desenvolvimento de novos greenfields 

(CASTRO, GONZALEZ; RAMIREZ; 2015) sendo que as taxas de ABL por 

habitante, de 7,4 m2/hab, ainda é menor do que de países desenvolvidos como 

os Estados Unidos, com 219 m2/hab (ABRASCE, 2018). 

Ahmed, Ghingold e Dahari (2007) reforçam a posição dos EUA como 

referência no que tange o setor de shopping center, visto que a maioria dos 

países emergentes não estão nem de perto tão estabelecidos e desenvolvidos 

como o mercado americano. 

Ainda que o objetivo não seja alcançar patamares tão elevados quanto o 

da economia americana, Barki, Botelho e Parente (2013) reafirmam que há uma 

grande potencialidade de crescimento do varejo em países emergentes como o 

Brasil devido à alta taxa de concentração urbana, renda per capita superior à de 
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outros países emergentes e uma tendência de modernidade do segmento.  Mas 

ainda assim, há necessidade de estruturação do setor, a fim de se adaptar ao 

novo cenário mundial de mudanças da sociedade, do consumidor e do meio em 

que vive frente aos conflitos e escassez de recursos naturais. 

2.2.2 Tendências e desafios do setor 

O mercado de shopping center passa por um momento de profundas 

transformações relacionadas à mudança na forma de consumir da sociedade. O 

acesso facilitado a diversos canais de oferta de produtos online impõe a 

necessidade de proporcionar aos consumidores de shopping center, uma 

experiência diferenciada, mais completa e que esteja alinhada com suas novas 

exigências  (ABRASCE, 2016). 

Kucuk e Krishnamurthy (2007) salientam que a revolução digital 

representa para o consumidor aquilo que a revolução industrial representou para 

os manufaturados, com uma significativa redistribuição de força em favor do 

próprio consumidor. Os autores ainda acrescentam que a internet promoveu uma 

transparência no mercado, permitindo que os consumidores exercessem 

influência nos produtos e nos preços das mercadorias. Weltevreden (2007) 

ratifica apontando o comércio eletrônico como complementar ao varejo 

tradicional, mas salienta a importância de os varejistas investirem em inovação 

e utilizarem a ferramenta online como parte da experiência da compra física 

também. 

Ainda que o varejo online não tenha substituído o varejo físico, é 

indiscutível que a revolução digital proporcionou ao consumidor um poder 

substancial fazendo com que o modelo de varejo físico praticado atualmente 

baseado puramente em uma transação comercial entrasse em colapso. Com um 

novo olhar para o consumidor como peça primordial para o sucesso do negócio, 

o varejo físico está se reinventando para priorizar a experiência e o atendimento 

ao cliente, mais informado e exigente (DOHERTY; ELLIS‐CHADWICK, 2010). 

Manfredini (2017) reforça que os consumidores estão realmente mais 

exigentes e esperam que além de satisfazer suas necessidades de consumo, os 

shoppings lhes proporcionem bem-estar. Essa visão é corroborada por Ahmed, 

Ghingold e Dahari (2007) que salientam a tendência dos shoppings de interação 
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social e de destinação de entretenimento, e tem se tornado uma estratégia do 

varejo, em numerosos países, especialmente nos EUA. 

Por isso, Yosof et al. (2012) acentuam a importância de se implementar 

novas maneiras de fazer negócios no varejo, uma vez que o cenário é de 

crescimento substancial ao longo dos anos e atingiu um ponto de competição 

elevada e consequentemente saturação por parte do consumidor. 

Nesse contexto há uma tendência dos novos empreendimentos estarem 

acompanhados de maior quantidade de áreas verdes, iluminação natural e 

espaços ao ar livre, buscando trazer o ambiente externo para dentro do 

shopping, de forma a criar espaços mais integrados, com áreas de convivência, 

que visem proporcionar a melhor experiência possível para o frequentador do 

centro de compra (MANFREDINI, 2017). 

Seguindo essa linha de pensamento, a ABRASCE (2016) avalia que há 

uma inclinação de transformação dos centros comerciais em núcleos de 

convivência. Segundo a Associação, atualmente 32% do total de shoppings do 

país são considerados complexos multiusos, incluindo condomínio empresarial, 

hotel, torre com centro médico, laboratórios, condomínios residenciais e 

universidades. Com toda essa gama de serviços, esses empreendimentos 

buscam a otimização dos espaços, maior comodidade e conveniência para seus 

frequentadores. 

Costa (2012) adiciona que os shoppings se tornaram um símbolo do 

capitalismo moderno e por isso, passaram a enfrentar a cobrança da sociedade 

e de governos para internalizarem as questões sociais e ambientais em sua 

gestão, fazendo com que assumam uma posição responsável perante os 

problemas da sociedade. Assim, torna-se primordial a internalização dos 

conceitos da sustentabilidade nesses empreendimentos. 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE EM SHOPPING CENTER.  

A inserção do conceito de sustentabilidade tem sido internalizada nos 

processos de gestão de shopping center de maneira ainda muito tímida, quando 

vista pela ótica de toda a complexidade de sua abrangência, porém vem 
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aumentando gradativamente por meio de práticas isoladas (COSTA, 2012; 

MAFFIOLETTI, 2014; SANTOS (2015).  

Santos e Sehnem (2016) identificaram em seu estudo algumas dessas 

práticas presentes na rotina operacional do empreendimento, tais como políticas 

de reuso de água, controle de consumo de recursos como água, energia, 

materiais de manutenção, conscientização e criação de projetos focados na 

otimização, gerenciamento de resíduos, desenvolvimento e treinamento de 

funcionários voltados para essas questões e algumas ações sociais envolvendo 

a comunidade local.  

Estudos similares foram desenvolvidos por Cassol Junior e Dutra (2016) 

que realizaram a comparação de dois shoppings na região sul do Brasil e os 

autores apontam resultados positivos nos dois casos, uma vez que se verificou 

a adoção de um comportamento sustentável gerando economias de recursos e 

alcançando uma melhor qualidade de vida para os clientes e para a sociedade. 

Porém, os autores ressaltam a importância de definição clara de políticas de 

diretrizes empresariais empregando atitudes estratégicas sustentáveis no longo 

prazo. 

Franklin et al (2018) observaram por meio de seu estudo em um shopping 

da cidade de São Paulo uma iniciativa sustentável que busca fazer a inserção 

do conceito sobre o ponto de vista ambiental, econômico e social, com o projeto 

Telhado Verde. Com as ações voltadas para a reciclagem e compostagem de 

resíduos orgânicos provenientes da praça de alimentação, foi possível realizar o 

plantio de uma horta criada na cobertura do empreendimento, cujos produtos 

são distribuídos aos funcionários do shopping. Os autores destacam que as 

ações acerca desse projeto, completam o ciclo da sustentabilidade e 

disseminam o conceito de maneira mais abrangente. 

As iniciativas acima destacadas reforçam que a discussão acerca da 

sustentabilidade diante de suas dimensões sociais, econômicas e ambientais 

nos grandes edifícios consumidores e o desenvolvimento tecnológico ao qual as 

edificações estão sujeitas. Manfredini (2017) salienta que é de extrema 

relevância a reflexão dessas questões, uma vez que estas geram um alto custo 

na operação e manutenção dos empreendimentos. 
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Costa (2012) avalia ainda que há um certo distanciamento com o tema, 

pois apesar de apresentarem práticas isoladas, os empreendimentos não 

possuem direcional estratégico e nem politicas formais sobre o assunto. Castro 

et al. (2014) complementam que a integração entre o design do edifício, o 

planejamento do projeto, custos operacionais e a análise de investimento em 

geral não são considerados durante o processo de análise para tomada de 

decisão dos investidores. Esse ponto gera impactos negativos nos futuros custos 

de manutenção e operação dos edifícios. 

Manfredini (2017) destaca que no Brasil, as avaliações de implantação de 

projetos de Shopping Center priorizam aspectos comerciais, como maior área 

destinada para locação, melhor aproveitamento do terreno e acabam por não 

considerar de maneira tão consistente, aspectos ecoeficientes do projeto do 

edifício. Por outro lado, a autora enfatiza a necessidade de um projeto 

desenvolvido de maneira multidisciplinar, associando elementos que busquem 

maior consonância dos edifícios com o meio ambiente e que atenda 

individualmente o interesse de cada usuário. 

Sob esse aspecto, Maffioletti (2014) compartilha dessa visão ao salientar 

que há expectativa de evolução ao ressaltar que os projetos dos shoppings estão 

passando por um processo de modernização de maneira que seja possível 

atender as novas demandas da sustentabilidade, no que tange principalmente 

os custos operacionais como o consumo de energia, água e gestão de resíduos. 

Existe uma manifestação crescente pela construção de edificações de 

shopping centers cada vez mais verdes, que incorporem novos conceitos 

arquitetônicos a fim de garantir o melhor uso das condições climáticas locais nos 

projetos. Essa manifestação está aliada a um crescente aumento no processo 

de certificação ambiental (YUDELSON, 2016). 

Em consonância há um movimento no país em direção a edifícios mais 

integrados com as três dimensões definidas pelo conceito do TBL, econômica, 

social e ambiental, promovendo então maior eficiência, espaços que estimulem 

o convívio da sociedade em que está inserido e com um impacto ao meio 

ambiente reduzido tanto na fase de construção como na operação do edifício. 

Esse ímpeto é evidenciado pelo número de empreendimentos com certificação 
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ambiental no país que chega próximo a 5% do total de empreendimentos. 

(MANFREDINI, 2017).  

É importante ressaltar que este é um caminho que investidores, 

gerenciadores e principalmente, os proprietários dos estabelecimentos 

comerciais localizados no interior do shopping precisam trabalhar em parceria, 

dado que parte do investimento deve ser feito pelo proprietário na implantação 

das unidades comerciais (CHAINSTORAGE, 2006). 

Inclusive Crawford e Whitson (2013) ressaltam que a boa relação entre 

proprietários de shopping e varejista, é de suma importância para garantir o 

engajamento de todos no processo de transformação de um Shopping, 

principalmente os existentes. Contudo, os autores ressaltam que normalmente 

este é um relacionamento delicado, devido a uma série de reclamações 

provenientes com relação aos valores praticados nos alugueis, demora no 

retorno dos problemas e uma falha na comunicação de maneira geral. Esse 

constitui, portanto, um aspecto importante a ser considerado pelas 

administrações. 

Com tantos fatores a serem considerados, Castro, Gonzalez e Ramirez 

(2014) apontam que a sustentabilidade é tratada como uma questão secundária 

no processo de tomada de decisão de um novo investimento, especialmente se 

tratando de Shopping Center, ainda que, segundo os autores, no longo prazo 

representem redução dos custos operacionais direta e indiretamente ao 

apresentar uma melhora no valor de mercado no ponto de vista dos 

stakeholders.  

 No cenário brasileiro, Costa (2012) realizou uma pesquisa abrangente 

envolvendo uma amostra de 50 shoppings, correspondendo a quase 10% do 

total de shoppings do país, distribuídos em 23 estados, com foco na mensuração 

das práticas de Responsabilidade Social Empresarial, sobre a ótica do Triple 

Bottom Line. Os resultados obtidos trazem uma visão panorâmica e 

posicionamento do setor em relação a questões de sustentabilidade tais como: 

a) Ausência de uma política estratégica das empresas para lidar com a 

temática e nem mesmo com a definição de um setor ou pessoa 

responsável para implementação das ações de RSE;  
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b) Em geral, as ações e práticas são feitas de forma isolada, deixando 

transparecer a falta de comprometimento com o tema; 

c) A constatação de que as práticas contidas no RSE não podem ser mais 

encaradas como algo opcional ou supérfluo devido aos problemas 

ambientais e sociais atingirem diretamente toda a sociedade; 

d) Pressão da sociedade para que o setor saia da inercia e construa uma 

agenda de sustentabilidade; 

e) Constatação de que as pequenas inciativas tais como: coleta seletiva de 

resíduos, campanhas de donativos, etc., podem fazer parte de estratégias 

comerciais e ainda permitem mídias espontâneas sem custos; 

f) Alguns empreendimentos estão atrelando suas estratégias de marketing 

a campanhas do RSE e tem resultado em uma imagem positiva para o 

shopping com oportunidade de conquista de novos clientes e fidelização.  

Nesse estudo, o autor destaca inciativas de um shopping em que a ONG 

Greenpeace realizou campanhas pontuais e estas deram muita visibilidade e 

retorno pelos clientes, repercutindo positivamente no marketing deste shopping.  

Maffioletti (2014) alerta para o impacto ambiental causado por estruturas 

comerciais que aglomeram diversas estruturas operacionais devido ao seu alto 

consumo de recursos naturais como energia e água, e seu grande potencial 

gerador de resíduos, que pode inclusive se tornar um problema, cuja solução 

requer elevados custos. Cada um desses recursos será explorado em maior 

profundidade a seguir. 

2.3.1 Água 

Gois (2015) apresenta uma análise da gestão da água em shopping center 

no munícipio de Londrina, Estado do Paraná a partir da possibilidade de 

aproveitamento de águas pluviais combinado com reuso de água cinza. 

Esse shopping center possui 135.000 m² de área construída, tendo uma 

área bruta locável (ABL) de 82 mil m². O estudo apresentou índices de consumo 

de água médio mensal é 12.131 m³ e máximo mensal de 15.557 m³.  Foi 

identificada pelo autor a existência de um sistema de águas pluviais com 

capacidade inferior para suprir as demandas de vazões das bacias sanitárias, 

mictórios e ar condicionado, implicando em dificuldades de mensuração da 
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eficácia desse aproveitamento, como uma fonte alternativa de produção de 

água. 

Também foi verificada, a inviabilidade de se fazer o aproveitamento de 

águas cinzas devido a baixa vazão de produção nos dispositivos. Gois (2015) 

então considera que esse shopping apresenta um programa de gestão de água 

adequado, uma vez que o Índice de Consumo por área total construída é de 2,99 

l/hab.m2, porem, considerado baixo, quando comparado com os índices 

propostos por (BILLINGS; JONES, 1996, apud GOIS, 2015) variando de 4 a 6 

L.d-1 .m². 

 

2.3.2 Energia Elétrica 

Castro, Gonzalez e Ramirez (2014) fizeram um estudo analisando três 

shoppings brasileiros sob diferentes perceptivas na tomada de decisão do 

investimento, nos aspectos da construção e no modelo de operação, mas que 

por outro lado possuem número de pavimentos e ABL similares, além de estarem 

localizados no mesmo centro regional e possuírem processos de expansão em 

desenvolvimento ou em construção. 

Como resultado da pesquisa, identificaram que o consumo de energia de 

um Shopping que não tem características arquitetônicas sustentáveis, chega a 

representar cerca de 35% dos custos operacionais dos empreendimentos. 

Quando comparado com empreendimentos que tiveram o seu desenvolvimento 

de projeto a sustentabilidade como parte da tomada de decisão, apresentaram 

diferenças de até 50% no consumo.  

É observado também pelas autoras que a demanda de energia elétrica é 

uma problemática que vale a pena ser estudada cuidadosamente e observada 

por parte dos investidores, uma vez que representa um dos maiores custos 

operacionais de manutenção do empreendimento. 

Nesse contexto, existem estratégias para aplicar a sustentabilidade em 

Shopping Center, principalmente durante a fase de implantação do projeto 

porque elas aumentam a performance do edifício e diminuem os custos 

operacionais. Estratégias  como, por exemplo, a iluminação e ventilação natural, 
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controle do sol e de temperatura  trazem maior eficiência para o sistema de 

climatização e consequentemente uma economia gigantesca para o consumo 

energético do edifício (CASTRO, GONZALEZ e RAMIREZ, 2014). 

Juaidi et al. (2016) realizaram uma análise de benchmarking comparando 

dados de shopping centers na região da Costa do Golfo e categorizaram que as 

edificações com melhores práticas de energia apresentaram índices de 810 

kwh/m².ano, enquanto aquelas que consomem acima de 1439 kwh/m².ano foram 

consideradas na categoria de práticas incipientes. Os autores sugerem que 

esses valores podem ser utilizados como referência para shopping centers em 

regiões que apresentam climas similares.   

 

2.3.3 Resíduos Sólidos 

Maffioletti (2014) realizou um estudo para avaliar a gestão de resíduos 

sólidos em um shopping no Recife, com uma área construída de 250.000 m² e 

101.000 m² de ABL com base nos princípios de sustentabilidade. O autor avaliou 

a partir da definição e acompanhamento de indicadores mensais de geração de 

resíduos (kg/mês), de geração per capita (kg/clientes) a possibilidade de 

aumentar a porcentagem de valorização dos resíduos. Os indicadores 

demonstram que a produção de 292.810 kg/mês em 2013 e 274.071 kg/mês em 

2014, sendo que 16% desses resíduos são recicláveis e determinou ainda um 

per capita de 0,23 kg/cliente após a implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos. 

O trabalho de Pitt (2005) também demonstra por meio da análise do 

gerenciamento de resíduos de 28 shoppings centers no Reino Unido que a 

produção é variável e não existe uma tendência padrão de crescimento ou 

decaimento durante o ano. 

2.3.4 Ferramentas de Gestão da Sustentabilidade em Shopping Center 

Lugoboni et al. (2017) realizaram um estudo da gestão de indicadores de 

desempenho em um shopping center na cidade de Santo André - SP. Os autores 

identificaram que os indicadores fazem parte do dia a dia de todos os 

colaboradores por meio de metas preestabelecidas em todos os níveis 
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permitindo obter uma visão multidimensional do shopping centrando-se em 8 

áreas estratégicas: marketing,  segurança, estacionamento, recursos humanos, 

operações, qualidade, comercial e financeira, conforme o Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 Indicadores de desempenho de um shopping center em Santo André 

Indicadores Descrição 

1.Marketing  

1.1 % SSS Same Store Sales Aumentar o lucro total do shopping /vendas para mesmas 

lojas 

1.2 Número de ocorrências   

1.3 Otimizar gestão Fundo de 

Promoção e Propaganda - FPP 

cumprimento de planejamento 

Entidade sem fins lucrativos com objetivo de planejar a 

publicidade, eventos, sorteios, promoções do shopping e 

gerir os recursos arrecadados, que constituem o caixa 

formado a partir de taxas de contribuições mensais 

obrigatórias dos lojistas, destinadas a financiar o marketing 

1.4 NPS – Nota de Pesquisa de 

satisfação; garantira satisfação 

do lojista 

Eventos e promoções geradores de lucro, melhor mix de 

lazer e restaurantes, reforma das lojas layout antigo, 

campanha na hora do almoço, divulgação de mix de lojas, 

facebook, site etc. 

1.5 PES – Programa de 

excelência em shopping  

Guia para alcance da excelência em diversos processos e 

procedimentos do dia a dia do shopping com menor 

ocorrência no shopping investir em investimento 

1.6 Cliente Oculto marketing Nota do cliente 

2. Área de Segurança  

2.1Otimizar a gestão 

condominial  

Controlar tudo o que deve ser pago (serviço de segurança + 

bombeiro) 

2.2. Gerir risco Projeto de prevenção de perdas (%) menos perda, mais 

pontuação 

2.3. Obter a melhor colocação 

no Programa de Excelência em 

Shopping 

Documentos, laudos, menor número de ocorrência 

Projeto de Prevenção Perdas Plano de ação para evitar perdas  

3. Estacionamento 

3.1 Net Operating Income - NOI 

de estacionamento 

Receita operacional liquida = receita operacional bruta – 

custo operacional do empreendedor 



52 
 

ONTE: Adaptado de Lugoboni et al (2017) 

Os autores verificaram que esses indicadores foram considerados 

estratégicos e amplamente utilizados de forma a acompanhar os avanços dos 

resultados voltados para gestão estratégica e sistemática do empreendimento 

com reflexo nos aspectos de competitividade. No entanto, torna-se necessária a 

3.2 Indicador de qualidade Melhorar a qualidade e a conformidade operacional, 

sinalização, placas indicativas de placas para idosos, 

deficientes, altura máxima, permitida, enfim dentro dos 

padrões exigidos pela lei 

3.3 Remessa do 

Estacionamento 

Remessas de documentos e notas promissórias para o 

Centro de serviço Compartilhado -  CSC no prazo  

3.4 Programa de Excelência 

PES  

Guia para alcance da excelência em diversos processos e 

procedimento do dia a dia do shopping, manter a melhor 

pontuação 

3.5 Trafego de Veículos Ticket médio é o valor referente a arrecadação média do fluxo 

4. Recursos Humanos 

4.1 Dias de vagas em aberto 

(exceto vagas de 

superintendente e Gerente) 

Total de dias de vagas em aberto dividido pelo número de 

vagas (média por exemplo, 85 dias) 

4.2 Service Level agreement -  

SLA 

Acordo de nível de serviço, a parte de contrato de serviços 

entre duas ou mais entidades no qual o nível da prestação de 

serviço e definindo formalmente. 

4.3 Banco de horas (saldo em 

horas positivas)  

O número de horas extras da equipe não pode ser maior que 

40 horas por mês 

4.4 Turnover – TO É o indicador que mede o percentual de funcionários que 

saem da empresa sobre o total de funcionários  

5. Operações   

5.1 Gerir Risco É uma auditoria que é feita pela empresa contratada pela 

holding, para fazer auditoria em nível corporativo que avalia 

a infraestrutura, a condição das maquinas, bombas 

geradoras, escadas rolantes, elevadores, casa de 

maquinas 
5.2 Qualidade Operacional Melhorar a qualidade e conformidade operacional (pintura, 

paisagismo, placas, iluminação) 

5.3 Otimizar Gestão 

Condominial, investimento em 

infraestrutura  

Orçado versus realizado do condomínio sujeito ao 

investimento em infraestrutura (shopping). 

5.4. Programa de Excelência 

em Shopping  

Guia para alcance da excelência em diversos processos e 

procedimentos do dia a dia do shopping. 
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complementação desses indicadores a fim de abranger as dimensões da 

sustentabilidade.  

Nesse aspecto, o desenvolvimento de ferramentas usando indicadores de 

sustentabilidade tem crescido à medida que essa temática passa a ser 

incorporada pelos shopping centers. Costa (2012) em sua publicação, divulgou 

ao mercado uma ferramenta desenvolvida durante elaboração de seu mestrado 

que buscou por meio de um questionário com 48 itens identificar qual o nível de 

adoção de práticas de Responsabilidade Social Empresarial para cada 

empreendimento. A ferramenta desenvolvida por esse autor, elencou as práticas 

de sustentabilidade por meio de três fontes, sendo elas, um levantamento prévio 

realizado com 14 Shoppings que compõe a carteira de Shoppings da PREVI, 

uma tabela de indicadores de RSE do Instituto Ethos e o Código de Governança 

de Investimentos da Base Imobiliária da PREVI. A ferramenta avalia cada ação 

identificada como prática sustentáveis, em uma escala de 0 a 4, sendo:  0 = Não 

possui;1 = Deficiente; 2 = Razoável; 3 = Bom e 4 = Muito bom.  

Outro modelo, foi proposto por Santos (2015) denominado de Modelo de 

Sistema Integrado de Gestão Sustentável para Shopping Center (MSIGS 

Shopping Center) baseado nas diretrizes do Global Reporting Initiative (GRI) 

com objetivo de identificar como os shopping centers incorporam a 

sustentabilidade nos seus processos de gestão. A metodologia adotada 

constituiu uma abordagem qualitativa e quantitativa com caráter descritivo 

exploratório. Na coleta dos dados foram utilizados:  questionário aplicado a 44 

shoppings localizados nas cinco regiões brasileiras e entrevista com informantes 

chaves de 12 dos shoppings pesquisados. Os resultados apontam que os 

gestores dos shoppings têm concepções distintas acerca da sustentabilidade e 

que alguns fatores econômicos acabam por interferir nos compromissos a serem 

investidos em sustentabilidade. 

Sardinha, Reijnders e Antunes (2011) estudaram práticas de 

sustentabilidade em 23 companhias desenvolvedoras e administradoras de 

empreendimentos como Shopping Centers, na China, EUA, Reino Unido e 

Austrália por meio de um modelo desenvolvido pelos autores, que setoriza e 

avalia as práticas em 4 segmentos, sendo eles: resultados internos, externos, 

processos de gerenciamento e conhecimento e inovação. Destaca-se que os 
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shoppings do Reino Unido apresentaram o maior engajamento no cumprimento 

dos pontos estabelecidos, demonstrados pelos seguintes indicadores:  

1.       Valores Mensais de Resíduos (kg/mês): somatório do peso (Kg) por 

tipo de resíduos (recicláveis e não recicláveis) gerados no mês 

2.       Valores Totais Anuais de Resíduos (kg); somatório total do peso 

(kg) dos resíduos recicláveis e não recicláveis gerados no período 

3.       Valorização de Resíduos (%) – razão entre o somatório dos valores 

mensais de peso (Kg) dos resíduos recicláveis e não recicláveis, pelo peso (kg) 

do resíduo reciclável encaminhado para reciclagem no mês multiplicando por 

100 

4.       Valores médios de Resíduos (kg) média aritmética dos resíduos, 

dada pela razão do somatório dos pesos mensais (kg) dos resíduos recicláveis, 

não recicláveis e valorização de resíduos, pelo número de meses do período 

5.       Valores máximos de resíduos (kg) valor de peso (kg) dos resíduos 

Recicláveis e Valorização de Resíduos no período 

6.       Valor mínimo de resíduos (kg) valor de peso (kg) dos resíduos 

recicláveis e valorização de resíduos no período 

7.       Valor per capto de Resíduos (kg/cliente) razão entre o valor total 

anual de resíduos (kg) recicláveis e não recicláveis, pelo número de clientes 

visitantes no ano. 

Sardinha, Reijnders e Antunes (2011) reforçam que ainda que os 

consumidores não reconheçam valor em shoppings que optam por escolhas 

sustentáveis, a prática dessas escolhas leva o shopping a uma vantagem 

competitiva e como forma de adicionar valor à companhia.  

Alwaer, Sibley e Lewis (2008) apresentam checklist da sustentabilidade 

para facilitar o entendimento de como selecionar indicadores para shoppings 

regionais baseados no modelo de tripple botton line, modelo, BREEAM, DQI, 

CASBEE, SBC. No Quadro 3 encontram-se destacadas as principais questões 

e objetivos considerados pelos autores. 
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Quadro 3 Checklist da sustentabilidade 

Principais questões Objetivos 

Transporte e acessibilidade, Assegurar planos de transporte para 
atender a demanda do shopping 

Recursos naturais: energia, agua e 
materiais; 

 Maximizar o uso de fontes renováveis 
Projetar medidas para limitar o uso de água 
potável, aproveitamento de água de chuva e 
aguas cinzas 

Uso da terra, Promover o desenvolvimento urbano no 
entorno do shopping e demandar por 
soluções 

 Sustentabilidade Social Encorajar elevada eficiência de movimento 
dos clientes no shopping 

Sustentabilidade Econômica Demonstrar que o empreendimento vai 
trazer prosperidade para o mall 

Performance econômica e custo do ciclo 
de vida 

Assegurar elevada performance de energia, 
água ao longo do tempo 

 FONTE: Adaptado de Alwaer, Sibley e Lewis (2008) 

  Nesse aspecto da sustentabilidade em shopping centers, os autores 

destacam que no Reino Unido tem sido um ponto crítico para a determinação de 

abertura de novos shoppings e por isso a manutenção dos existentes e sua 

transformação em empreendimentos que mitiguem os impactos é de suma 

importância. 

 

2.3.5 Benchmarking em Shopping Center 

O processo de benchmarking tem se tornado uma ferramenta importante 

para as empresas identificarem a sua performance de seus processos, suas 

práticas e buscarem a sua melhoria.  De acordo com a comissão Europeia, 

Benchmarking é um processo contínuo e sistemático que permite a comparação 

do desempenho das organizações e respectivas funções ou face ao que é 

considerado o melhor nível, visando não apenas a equiparação de níveis, mas a 

sua superação.  Martins et al. (2010) afirmam que essa técnica tem sido muito 

utilizada como um instrumento de melhoria de eficiência, e permite comparar 

práticas onde uma empresa tem uma outra empresa (ou empresas) como ponto 

de referência, que investiga e compara consigo própria para descobrir em que 

podem melhorar os seus produtos, seus serviços ou suas práticas.  Os autores 

pontuam que é possível identificar 4 tipos de benchmarking. 
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O benchmarking genérico consiste na comparação de parâmetros da 

funcionalidade das empresas, em aspectos como o tempo que um determinado 

produto demora a chegar ao cliente, desde que foi requisitado. 

O benchmarking funcional é muitas vezes comparado ao genérico porque 

é relativo a um processo de atuação da empresa, como a distribuição. 

Existe também o benchmarking interno, que é tomar como referência as 

práticas e processos de outros setores dentro da própria empresa, e tentar 

apropriá-los ou melhorá-los para outros setores. No âmbito interno, 

o benchmarking favorece a própria empresa, uma vez que não precisa ter custos 

com pesquisas externas, e é um processo mais fácil de ser executado. 

Sardinha, Reijnders e Antunes (2011) apresentam aplicações dessa 

técnica para identificar e analisar tendências da responsabilidade social 

corporativa em shopping centers. Esses autores definiram uma estrutura para 

realizar essa análise e separaram por categorias e subcategorias em função dos 

resultados externos, internos, gerenciamento de processos e aprendizado e 

inovação. 

Relatório técnico realizado pelo Emirates Green Building Council, 2016 

apresenta a aplicação da técnica de benchmarking, como instrumento de 

analisar também a situação de 46 hotéis da região, a partir da melhoria da 

performance da eficiência energética e de consumo de água para hotéis e dessa 

forma estabelecer ações que possam ser empregadas para contribuir com a 

redução da pegada do CO2. 

Nesta dissertação serão enfatizadas o benchmarking interno como forma 

de identificar o posicionamento dos empreendimentos em relação aos 

indicadores de consumo de água e energia e ainda produção de resíduos, e 

emissão de CO2 por área de ABL (m²).  

Juaidi et al (2016) aplicou essa técnica para analisar a performance do 

consumo de energia em oito shopping centers localizados no Golfo Persico 

classificando-os em classes: ruim, regular e ótima práticas. 
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta as fases e procedimentos desenvolvidos 

para a elaboração deste estudo que propõe uma análise das variáveis e práticas 

ambientais realizadas pela empresa Brasil Shopping e em seus 

empreendimentos e identifica o posicionamento dos Shopping Centers 

relacionados a essas práticas e ainda define indicadores que compõem o modelo 

de gestão da sustentabilidade no mercado dos Shopping Centers com base nos 

ODS.  Esse modelo serviu de base para análise comparativa de dois 

empreendimentos da empresa, sendo um já existente e outro em fase de 

construção em duas regiões distintas no Brasil. 

Inicialmente na etapa 1 realizou-se uma revisão bibliográfica dos modelos 

de gestão da sustentabilidade em shopping centers. Como procedimento técnico 

nesta pesquisa foi feito estudo de multicasos com características qualitativas e 

quantitativas com base em levantamentos de dados e de documentos para 

identificação e análise das variáveis ambientais e benchmarking dos indicadores 

nos empreendimentos de forma a verificar o seu posicionamento; 

compreendendo as etapas 2 e 3. 

Na etapa 4 foi proposto um modelo de gestão com base nos ODS; para 

tanto utilizou-se um estudo de caso de um empreendimento com características 

inovadoras e aliado a novas tendências do mercado e outro em operação há 

mais 20 anos. 

O estudo de maneira geral foi desenvolvido em um universo de 40 

Shoppings que fazem parte da carteira de investimentos da administradora 

“Brasil Shoppings” entre os anos de 2015 a 2017, o que o caracteriza como 

estudo de múltiplos casos. Os Shoppings, assim como a administradora, terão 

seus nomes preservados nesse trabalho em função do caráter de 

confidencialidade da pesquisa, no entanto a caracterização da administradora 

por Brasil Shoppings teve por objetivo facilitar a compressão do leitor assim 

como o desenvolvimento do trabalho. 
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A” Brasil Shoppings” é uma empresa especializada na administração e 

comercialização de Shoppings, com participação em mais de 40 

empreendimentos, o que compreende uma estrutura de mais de 1.500 mil m2 de 

ABL, com os empreendimentos distribuídos pelas cinco regiões do país. Para 

realizar a classificação dos portes dos shoppings, foram consideradas as 

categorias propostas pela ABRASCE e as denominações utilizadas por este 

trabalho para identificar as categorias estão descritas no Quadro 4. 

Quadro 4 Classificação por categorias de shopping center 

Porte ABL Identificação 

do porte 

Mega Acima de 60.000 m²  4 

Regional De 30.000 a 59.999 m²  3 

Médios De 20.000 a 29.999 m²  2 

Pequenos Até 19.999 m²  1 

FONTE: ABRASCE (2018) 

 

Em virtude da confidencialidade dos shoppings estudados utilizados nas 

análises nos três anos de 2015, 2016 e 2017, foi necessário atribuir um modelo 

de identificação para as unidades em cada ano. Os quadros, 5, 6 e 7 apresentam 

as regiões em que estão localizados os empreendimentos e a identificação do 

porte conforme classificação referida por categoria no quadro 4 acima.  
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Quadro 5 Identificação dos empreendimentos por região e porte no ano 2015 

2015 

Identificação Regional Porte 

1 Regional Minas Gerais/CO 2 

2 Regional São Paulo 3 

3 Regional RJ 1 

4 Regional Sul 3 

5 Regional MG/CO 2 

6 Regional RJ 3 

7 Regional RJ 1 

8 Regional MG/CO 1 

9 Regional São Paulo 3 

10 Regional NO/NE 3 

11 Regional MG/CO 3 

12 Regional NO/NE 3 

13 Regional MG/CO 3 

14 Regional Sul 2 

15 Regional Sul 3 

16 Regional MG/CO 3 

17 Regional Sul 3 

18 Regional MG/CO 3 

19 Regional São Paulo 3 

20 Regional RJ 2 

21 Regional MG/CO 2 

22 Regional São Paulo 2 

23 Regional Sul 3 

24 Regional Sul 3 

25 Regional RJ 2 

26 Regional São Paulo 1 

27 Regional São Paulo 3 

28 Regional NO/NE 2 

29 Regional NO/NE 3 

30 Regional São Paulo 3 

31 Regional RJ 3 

32 Regional NO/NE 4 

33 Regional NO/NE 3 

34 Regional São Paulo 3 

35 Regional São Paulo 3 

36 Regional RJ 3 

37 Regional MG/CO 3 

38 Regional RJ 3 

39 Regional RJ 4 

40 Regional São Paulo 2 
FONTE: A autora (2018) 
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Quadro 6 Identificação dos empreendimentos por região e porte no ano 2016 

2016 

Identificação Regional Porte 

1 Regional SP/CO 2 

2 Regional SP/CO 3 

3 Regional SUL/RJ/ES 1 

4 Regional SUL/RJ/ES 3 

5 Regional SP/CO 3 

6 Regional SUL/RJ/ES 4 

7 Regional SUL/RJ/ES 2 

8 Regional MG/NO/NE 1 

9 Regional SP/CO 3 

10 Regional MG/NO/NE 3 

11 Regional SP/CO 3 

12 Regional MG/NO/NE 3 

13 Regional MG/NO/NE 3 

14 Regional SUL/RJ/ES 2 

15 Regional SUL/RJ/ES 3 

16 Regional MG/NO/NE 3 

17 Regional SUL/RJ/ES 3 

18 Regional MG/NO/NE 3 

19 Regional SP/CO 3 

20 Regional SUL/RJ/ES 2 

21 Regional MG/NO/NE 2 

22 Regional SP/CO 2 

23 Regional SUL/RJ/ES 4 

24 Regional SUL/RJ/ES 3 

25 Regional SUL/RJ/ES 2 

26 Regional SP/CO 1 

27 Regional SP/CO 3 

28 Regional MG/NO/NE 3 

29 Regional SP/CO 3 

30 Regional SUL/RJ/ES 3 

31 Regional MG/NO/NE 4 

32 Regional MG/NO/NE 3 

33 Regional SP/CO 3 

34 Regional SP/CO 3 

35 Regional SUL/RJ/ES 3 

36 Regional MG/NO/NE 3 

37 Regional SUL/RJ/ES 3 

38 Regional SUL/RJ/ES 4 

39 Regional SP/CO 2 
FONTE: A autora (2018) 
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Quadro 7 Identificação dos empreendimentos por região e porte no ano 2017 

2017 

Identificação Regional Porte 

1 Regional MG/NO/NE 3 

2 Regional SP/CO 3 

3 Regional SP/CO 3 

4 Regional MG/NO/NE 3 

5 Regional MG/NO/NE 3 

6 Regional MG/NO/NE 3 

7 Regional SUL/RJ/ES 3 

8 Regional MG/NO/NE 3 

9 Regional SP/CO 3 

10 Regional SP/CO 3 

11 Regional SUL/RJ/ES 3 

12 Regional SUL/RJ/ES 2 

13 Regional MG/NO/NE 2 

14 Regional SP/CO 2 

15 Regional SUL/RJ/ES 4 

16 Regional SUL/RJ/ES 3 

17 Regional SUL/RJ/ES 3 

18 Regional SP/CO 1 

19 Regional SP/CO 3 

20 Regional SUL/RJ/ES 4 

21 Regional MG/NO/NE 3 

22 Regional SUL/RJ/ES 2 

23 Regional SUL/RJ/ES 3 

24 Regional SUL/RJ/ES 2 

25 Regional MG/NO/NE 3 

26 Regional SP/CO 3 

27 Regional MG/NO/NE 1 

28 Regional SP/CO 3 

29 Regional SUL/RJ/ES 1 

30 Regional SUL/RJ/ES 2 

31 Regional SP/CO 3 

32 Regional SP/CO 3 

33 Regional SUL/RJ/ES 3 

34 Regional MG/NO/NE 3 

35 Regional SUL/RJ/ES 4 

36 Regional SP/CO 2 
FONTE: A autora (2018) 

Vale destacar que na apresentação dos quadros acima os números de 

identificação dos empreendimentos por ano não necessariamente correspondem 

ao mesmo empreendimento no ano seguinte. Além disso, pode ter ocorrido 

divergência entre a classificação dos nomes das regionais em virtude de uma 

redistribuição interna das regionais do ano de 2016. Esses números apareceram 
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nos gráficos apresentados na seção de resultados como forma de identificar os 

empreendimentos analisados. 

A fim de sintetizar os procedimentos estabelecidos nesta metodologia, o 

Quadro 8, retoma os objetivos delineados no capítulo 1 deste trabalho e 

relaciona com as etapas metodológicas realizadas. Nesse quadro também é 

possível identificar como ocorreu a coleta de dados em cada uma das etapas. 

Quadro 8 Quadro resumo das etapas metodológicas 

FONTE: A autora (2018) 

Objetivos 

Específicos 

Etapa Metodológica Coleta de Dados 

Analisar os modelos 

existentes para a 

gestão da 

sustentabilidade nesses 

empreendimentos 

ETAPA 01 - Comparação dos 

modelos existentes Gap Frame, 

SCRSC e MSIGS Shopping Center 

com os ODS 

Bibliográfica:  

Muff, Kapalka e Dyllick (2017), 

Alwaer, Sibley e Lewis (2008) e 

Santos (2015)  

Identificar e analisar as 

variáveis de 

desempenho ambiental 

a partir da verificação 

das práticas de 

sustentabilidade 

encontradas nos 

Shoppings 

ETAPA 02 - Análise do 

comportamento de consumo por 

meio de estatística descritiva dos 

consumos de água, energia, 

produção de resíduo e emissão de 

CO2 por classe de Shopping 

demonstrado por gráficos boxplot 

e identificação das práticas 

existentes nos empreendimentos 

Documental: Registros da Ficha 

Técnica dos empreendimentos 

Aplicação do questionário à área 

Coorporativa Operacional da 

empresa (6 perguntas)  

Realizar um 

Benchmarking dessas 

práticas de forma a 

identificar valores de 

referências e o 

posicionamento dos 

empreendimentos por 

porte de shopping.   

Benchmarking dos 

empreendimentos em relação às 

variáveis ambientais evidenciadas 

por meio de gráfico de bolhas 

Documental: Registros da Ficha 

Técnica dos empreendimentos 

Propor um modelo de 

gestão da 

sustentabilidade para 

Shopping Center 

A partir da análise da etapa 1, 

propor um modelo que atenda as 

metas definidas pelos ODS e 

verificação da aceitação pela 

aplicação em dois 

empreendimentos 

Levantamento das variáveis dos 

dois empreendimentos 
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FONTE: A autora (2018) 

As etapas metodológicas apresentadas no Quadro 8 estão descritas com 

mais detalhes nos itens abaixo.  

 

3.1 ETAPA 01 – ANÁLISE DOS MODELOS EXISTENTES DE GESTÃO DA 

SUSTENTABILIDADE EM EMPREENDIMENTOS COMO SHOPPING 

CENTER 

Nesta etapa da metodologia foi realizada uma comparação por meio dos 

modelos identificados como ferramentas para gestão sustentável de Shopping 

Center. Inicialmente, para isso foi realizada uma pesquisa do arcabouço teórico 

relativo ao tema a fim de identificar como é realizada a gestão da 

sustentabilidade nesse tipo de centro comercial no Brasil e no mundo. Os 

modelos identificados foram apresentados na seção 2.3.1 deste estudo. 

Os modelos selecionados para fazer parte da análise de comparação 

foram definidos a partir de critérios de relevância para o mercado e da base 

teórica utilizada na sua construção. Foi de extrema significância que os métodos 

tivessem fundamentação teórica diferente na sua concepção, de maneira que 

pudessem contribuir com a abrangência do estudo diante do objetivo principal 

de desenvolver um modelo baseado nos ODS. 

Dessa forma, foram selecionados os modelos Gap Frame com base nos 

estudos de Muff, Kapalka e Dyllick (2017), o Sustaintability Checklist for Regional 

Shopping Centres (SCRSC) baseado na publicação de Alwaer, Sibley e Lewis 

(2008) e o Modelo de Sistema Integrado de Gestão Sustentável para Shopping 

Center (MSIGS Shopping Center) elaborado por Santos (2015).  

O primeiro foi desenvolvido a partir dos ODS e é o mais recente de todos 

eles. Não existe uma adaptação da estrutura proposta para a aplicação 

especifica em Shopping Center, mas foi adotado para ser utilizado nesse 

trabalho por ser um dos principais modelos desenvolvidos a partir da nova 

Agenda 2030, já utilizando o linguajar comum proposto para todas as esferas e 

por ter indicadores bem definidos e relevantes para o cenário dos ODS.  



64 
 

No segundo momento foi selecionada a construção teórica proposta por 

Alwaer, Sibley e Lewis (2008) em virtude de ter sido verificada no decorrer deste 

trabalho a relevância do Reino Unido como referência no que tange aos estudos 

de impactos causados por Shopping Centers. A estrutura definida pelos autores 

propõe a realização de um checklist anteriormente à construção do Shopping a 

fim de garantir que os impactos sociais e ambientais sejam considerados desde 

a concepção do projeto. Essa ferramenta forneceu, portanto, um ponto de vista 

estratégico do processo de desenvolvimento de novos shoppings e do cenário 

internacional no que se refere a legislação e indicadores utilizados. 

Por fim, foi escolhido o modelo desenvolvido por Santos (2015) por se 

tratar de uma adaptação do relatório mais aceito atualmente relativo a divulgação 

dos resultados de sustentabilidade corporativa especificamente adaptado para o 

mercado de Shopping Center.  

Os indicadores de todos os modelos expostos foram descritos e 

categorizados nos 17 objetivos, distribuídos de acordo com as dimensões 

(social, ambiental, econômica e governança) que mais se aproximam, sendo 

cada uma delas referente a um dos Objetivos e suas 169 metas definidas pela 

Agenda 2030 da ONU. 

Foram elaboradas perguntas para cada uma das dimensões e as 

percepções e resultados produzidos a partir desta etapa da metodologia estão 

descritos nos resultados. 

3.2 ETAPA 02 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DE 

PERFORMANCE AMBIENTAL E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

ENCONTRADAS  

Nesta etapa foram identificadas as variáveis de performance ambiental 

que são realizadas pela empresa em seus 40 empreendimentos, a partir dos 

registros de dados disponibilizados em uma ficha técnica, contendo os dados 

coletados mensalmente e o compilado dos anos 2015 a 2017. 

Para definição e identificação de indicadores ambientais dos 

empreendimentos foi realizado um levantamento documental a partir de 

relatórios de acompanhamento e registros da empresa. Compõe esses relatórios 
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um documento denominado de “Ficha Técnica” que possui síntese dos dados de 

todos os empreendimentos, cujas informações são preenchidas mensalmente 

por um representante da área de operações de cada Shopping, a fim de manter 

um controle gerencial da matriz da “Brasil Shoppings”. 

A Ficha Técnica apresenta diversas variáveis relevantes para o controle 

e gestão da empresa, como quantidades de pessoas nas equipes terceirizadas, 

quantidades de quiosques, áreas de estacionamento, etc. No entanto, para 

realização deste trabalho, serão utilizadas apenas as variáveis ambientais 

presentes na ficha e as principais características físicas dos empreendimentos.  

Quadro 9 Variáveis analisadas dos empreendimentos 

Variável Sigla Unidade 
Área Bruta Locável ABL (m²) 

Área Total Comum AC (m²) 

ABL/ATC ABLATC - 
Consumo Água Central Água Gelada AGUACAG (m³) 

Consumo Água AGUATO (m³) 

Consumo Energia Iluminação ENERILU (KWh) 

Consumo Energia Ar  ENERGAR (KWh) 

Consumo Energia  ENERGTO (KWh) 

Lixo Gerado Mês LIXO (TON) 

Emissão de CO2 CO2TO (tCO2e) 
Outorga Poço OUTORPOCO S/N 

Tratamento de Esgoto – ETE ETE S/N 

Licença Ambiental – ETE LAMBETE S/N 

Captação - Aguas chuva CACHUVA S/N 

Reuso de Água REUSO S/N 

Gerador com Tanque Diesel TODIESEL S/N 

FONTE: A Autora (2017) 

 Com relação às variáveis apresentadas no Quadro 9, foram realizadas 

análises de 40 Shoppings correspondentes, ao ano de 2015 e nos anos 

seguintes 2016 e 2017 ocorreu uma redução no número de empreendimentos 

para 39 e 36 respectivamente. Isso pode ter ocorrido devido a alguma alteração 

na estratégia de reciclagem de portfólio na empresa, tanto em participações 

quanto na administração dos ativos. Vale ressaltar que nesta etapa foram 

identificadas ausência de registros de algumas unidades. Desta maneira, fez-se 

necessário a solicitação da confirmação de informação à unidade responsável. 

Dado que mesmo após o procedimento adotado para confirmação dos dados, 
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ainda houve unidades com falhas, as análises foram realizadas com base nos 

consumos mensais, para que todos os dados informados pudessem ser 

considerados no trabalho. 

O questionário aplicado pela área corporativa de operações para todos os 

gerentes operacionais das unidades está apresentado no Quadro 10 e teve o 

objetivo de identificar as práticas ambientais que tem sido realizado pelos 

empreendimentos. 

Quadro 10 Questionário aplicado aos Gerentes de Operações dos Shoppings 

1  O shopping possui Subestação e Cabines Primárias  Sim/ Não 

2  O shopping possui Poço Artesiano  Sim/ Não 

3  O Shopping possui ETE- Estação de Tratamento de Esgoto  Sim/ Não 

4  O shopping possui Captação e Aproveitamento de Água de Chuva  Sim/ Não 

5  O shopping possui Água de Reuso  Sim/Não 

6  O shopping possui operação dos Tanques a Diesel  Sim/ Não 

7  O shopping está no Mercado Livre de Energia?  Sim/ Não 

 

FONTE: Operações Corporativas da Brasil Shoppings 

Os dados obtidos a partir da aplicação do questionário do Quadro 10 

permitiram a complementação dos registros contidos na ficha técnica e, ainda 

identificou algumas práticas ambientais que são adotadas nos empreendimentos 

e que estão diretamente relacionadas às implicações legais caso não estejam 

100% regularizadas de acordo com os órgãos responsáveis. O questionário se 

limitou a pergunta de sim ou não, considerando que não se obteve dados 

quantitativos referente a: volumes de água de reuso, aproveitamento de água de 

chuva, produção de fonte alternativa de água, reciclagem de resíduos.  

Com isso foi possível realizar uma análise consistente do comportamento 

de consumo de recursos naturais nos shoppings e desenvolver indicadores 

obtidos por esses registros secundários, realizados pela área Corporativa de 

Operações por meio do questionário. Dessa maneira, nas variáveis iniciais da 

Ficha Técnica foram incluídas as novas variáveis decorrentes do retorno dos 

questionários que resultaram em 16 variáveis físicas e de consumo 

apresentadas no Quadro 9 acima. 
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Vale ressaltar que neste trabalho adotou-se as definições de reuso de 

água como sendo o uso do esgoto ou água cinza e aproveitamento de água 

pluvial sendo o uso da água de chuva.  

A análise exploratória dos dados foi realizada com o objetivo de se 

conhecer as características e o comportamento dos empreendimentos, sua 

tendência central (mediana) e a variabilidade de seus valores (amplitude). 

Gráficos boxplot foram utilizados para facilitar a visualização das estatísticas 

descritivas, permitindo demonstrar os percentis inferior (25%) e superior (75%) 

e a mediana (50%). Nas extremidades, encontram-se as barras de erros que 

definem os 10% e 90%, e os círculos que representam os pontos fora dessa 

variação. Destaca-se, nesse tipo de gráfico, a faixa de amplitude (mínima e 

máxima) apresentada pelas variáveis. 

Os dados foram analisados por meio das ferramentas Excel 2016 e SPSS 

utilizando-se estatística descritiva, calculando os valores mínimo, máximo e 

mediano das variáveis nos anos disponíveis. A representação realizada por meio 

de boxplot está apresentada por categorias de Shopping Center, sendo elas 

pequeno, médio, regional e grande porte. Essas categorias foram apresentadas 

nos gráficos por meio dos números, 1, 2, 3, 4, respectivamente.  

 

3.3  ETAPA 03 – BENCHMARKING DAS PRÁTICAS PARA IDENTIFICAR 

VALORES DE REFERÊNCIAS E O POSICIONAMENTO DOS 

EMPREENDIMENTOS POR PORTE DE SHOPPING.   

 

A técnica de benchmarking neste estudo foi utilizada para identificar o 

posicionamento dos empreendimentos em relação aos indicadores de consumo 

de água e energia e ainda produção de resíduos, e emissão de CO2 por área de 

ABL (m2), agrupados pelas categorias – tamanho do empreendimento – 

pequeno, médio, regional e mega para os anos de 2015, 2016 e 2017.  

Como já mencionado no item anterior o número de empreendimentos se 

alterou ao longo dos anos, conforme listados nos Quadro 5 ,Quadro 6, Quadro 
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7. Sendo assim, em alguns casos os números em um ano podem ser diferentes 

do ano subsequente.  

Buscou-se ainda agrupar os shoppings por similaridades em função das 

suas práticas e verificação do posicionamento de cada empreendimento em 

relação a essas pratica. Utilizou-se os gráficos de bolhas que permitiram 

visualizar o posicionamento dos empreendimentos em relação as práticas e 

assim realizar a comparação e o desempenho de cada unidade definindo valores 

de referência. Para a tabulação e processamento dos dados utilizou-se o 

software Excell. 

3.4 ETAPA 04 – PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO DA 

SUSTENTABILIDADE BASEADA NOS ODS  

A partir da categorização descrita na Etapa 01 dos indicadores referentes 

aos modelos utilizados foi possível propor um modelo de gestão, que além de 

suprir as lacunas existentes em relação aos ODS, uma vez que nem todos os 

indicadores propostos pelos autores contemplavam todas as categorias de 

análise propostas pelos ODS, também pudesse servir de alternativa para a 

gestão da sustentabilidade em Shopping.  

Nessa etapa também foi levado em consideração restringir o número de 

indicadores considerados na análise a fim de não tornar o processo de 

acompanhamento maçante e difícil de ser implementado pelos 

empreendimentos Alwaer, Sibley e Lewis (2008) salientam que a escolha da 

efetividade dos indicadores de sustentabilidade tornou-se o verdadeiro desafio 

dos pesquisadores e das organizações e que esta não é uma tarefa simples.  

Além disso, conforme defendido pelo Pacto Global (2017) como a 

principal motivação para a adoção dos ODS, a partir da adaptação da maneira 

de comunicação para uma linguagem simples, universal e comum a todos as 

esferas (organizações, empresas e sociedade) é possível fornecer soluções 

compartilhadas e um fortalecimento das relações com todos os stakeholders. 

Inicialmente pensou-se na realização de um questionário para verificar o 

comportamento desse modelo na totalidade dos empreendimentos tratados na 

etapa 2, porem houve dificuldades em se obter retorno para esse novo modelo 
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com foco na gestão da sustentabilidade, considerando o aspecto inovador e 

diferente da rotina operacional de coleta de dados. 

Diante disso foi escolhido um empreendimento existente há mais de 20 

anos e um novo empreendimento que está sendo construído pela empresa e, 

que internaliza conceitos voltados para uma visão inovadora de shopping tanto 

no que se refere aos aspectos econômicos, quanto nos aspectos ambientais e 

sociais. Para tanto foi utilizado como base da analise o relatório técnico, cedido 

pela empresa, e com isso possibilitou um estudo comparativo para verificação 

do posicionamento desse empreendimento em relação ao modelo dos ODS e a 

partir dessa analise propor medidas que podem adotadas para os demais 

empreendimentos. 

A definição dos indicadores por objetivos dos ODS baseou-se em 

perguntas que refletisse o dia a dia do shopping e, ao mesmo tempo na inserção 

de questionamentos que pudesse levar esse tipo de empreendimento a uma 

visão mais abrangente, não se limitando apenas em questões internas. 

O preenchimento do modelo se dá por meio de questões de Sim ou Não, 

sendo que o Sim contabiliza como ponto positivo e o não zero. Ao fim do 

preenchimento do questionário, cada objetivo tem um percentual que demonstra 

como cada empreendimento responde as quatro dimensões definidas no modelo 

com relação aos ODS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os resultados obtidos neste estudo apresentam uma análise do 

comportamento e o posicionamento dos empreendimentos com relação as 

práticas de sustentabilidade realizadas nos anos de 2015 a 2017 e ainda define 

indicadores de sustentabilidade a serem utilizados pela empresa sob uma 

perspectiva operacional e estratégica, para apoiar a tomada de decisão futura.  

Dessa forma foi possível iniciar a busca de relações entre as variáveis 

ambientais apresentadas pelo grupo de40 shoppings, da “Brasil Shoppings”. 

Para isso, foi considerada uma base de dados de 3 anos, contendo os registros 

dos consumos e ainda dados referentes as intervenções e ações relativas a 

conservação da água, energia e reciclagem de resíduos.  Com esses dados 

disponibilizados pela empresa, foi possível verificar o comportamento de 

diversas variáveis que podem ser utilizadas para definir possíveis indicadores 

ambientais para o setor, tendo como base a internalização da sustentabilidade 

dentro da estratégia de negócio.  

Também buscou-se determinar indicadores de consumo de água, de 

energia e produção de resíduos para se obter valores de referência que possam 

ser utilizados na definição das metas dos empreendimentos. Esses indicadores 

serão utilizados também para avaliação do comportamento e permitir uma 

comparação entre os empreendimentos com valores de referência em outros 

estudos. 

Finalmente a luz do modelo proposto foi feita uma análise entre um 

comparativa novo empreendimento e outro com 20 anos de operação. 

4.1 COMPARATIVO DE MODELOS EXISTENTES PARA SHOPPING 

CENTER 

Com o objetivo de definir um modelo para gestão da sustentabilidade em 

empreendimentos comerciais do tipo Shopping Center buscou-se identificar na 

literatura os modelos existentes e compará-los com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. Os modelos identificados na pesquisa foram 

descritos em maior detalhe no item 2.3.4 Ferramentas de Gestão de 
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Sustentabilidade em Shopping Center e a Tabela 1 retoma as principais 

questões dos modelos estudados.  

Tabela 1 Comparativo de diferentes modelos de sustentabilidade 

 
ODS GAP FRAME SCRSC MSIGS Shopping 

Center 

Ano 2015 2017 2008 2015 

Dimensões 5: Pessoas, 
Planeta, 

Prosperidade, 
Paz e Parceria 

4: Planeta, 
Sociedade, 

Econômica e 
Governança 

3: 
Ambiental, 

Social e 
Econômico 

3: Econômica, social e 
ambiental 

Categorias  17 24 15 - 

Indicadores 169 68 55 188 

Base conceitual ODM ODS (2015) TBL 
BREEAM 

DQI  
LEED 

GRI (2014) 

FONTE: A autora (2018) 

 

O Gap frame é um modelo recente, baseado nos ODS e que possui 

indicadores com valores de referência ideais para permitir o rankeamento dos 

países com relação ao atingimento das metas estabelecidas pela ONU. 

O modelo mais recente localizado especificamente para Shopping Center, 

denominado MSIGS Shopping Center utiliza como base o GRI, elaborado por 

Santos (2015). O modelo adapta a realidade dos relatórios de sustentabilidade 

mais aceitos, GRI, para o cenário de Shopping Center. No entanto, por meio da 

observação da prática das administrações de Shopping Center notou-se que a 

adesão dos empreendimentos ao modelo é baixa, uma vez que se trata de um 

questionário extenso, com um nível de complexidade elevada, demandando do 

responsável uma visão muito profunda. A Tabela 1, acima, demonstra que a 

quantidade de indicadores é elevada. 

O MSIGS Shopping Center é baseado nas diretrizes do Global Report 

Initiative (GRI). O modelo é composto por 188 indicadores que são preenchidos 

por meio de perguntas de retorno Sim, Não e Não Aplicável e estão divididos sob 
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os aspectos econômico, social e ambiental, em um percentual de 7,7%, 66,2% 

e 26,1% respectivamente.  

4.2 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS  

Os resultados do comportamento das variáveis de consumo de água e 

energia produção de resíduos e emissão de CO2, estão apresentados na Tabela 

2 com os valores das variações mínimas, medianas e máximas. Com esses 

resultados pode-se determinar as faixas de variações por porte de 

empreendimentos. 

Primeiramente as variáveis foram analisadas individualmente para que 

na sequência fosse possível buscar relações entre elas. Foram Área Bruta 

Locável (ABL), Área Total Construída (ATC), Consumo de Energia, Consumo de 

Água, Produção de Resíduos e Emissão de CO2. 

Tabela 2 Comportamento das variáveis ambientais nos anos de 2015 a 2017 

Porte Consumo 

de Energia 

(Kwh/m²) 

Consumo de água 

(m³) 

Produção de 

Resíduos 

Sólidos (TON) 

ABL 

(m²) 

Pequeno Mínimo 47432,00 1503,00 11,00 6693,00 

Máximo 1024041,00 6808,00 105,00 19141,00 

Mediana 428201,00 3397,50 49,00 17918,51 

N 101 94 93 115 

Médio Mínimo 58268,00 1903,90 5,00 17918,51 

Máximo 1948781,00 11638,00 307,00 29115,13 

Mediana 744177,00 4883,00 54,50 24441,00 

N 254 246 232 293 

Regional Mínimo 445,63 309,60 17,00 30036,71 

Máximo 2474844,00 28900,92 315,00 56633,54 

Mediana 985604,60 6259,50 86,00 38117,73 

N 761 756 735 864 

Mega Mínimo 445,63 309,60 5,00 6693,00 

Máximo 3979347,00 35481,00 369,00 88848,47 

Mediana 906962,50 5842,70 79,00 35269,00 

N 1212 1192 1155 1380 

Total Mínimo 448205,00 1784,00 56,00 63495,00 

Máximo 3979347,00 35481,00 369,00 88848,47 

Mediana 1318716,00 10770,00 159,00 70397,98 

N 96 96 95 108 

FONTE: A autora (2018) 
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4.2.1 ABL (em m²): 

 

A Área Bruta Locável é uma das principais características quando se 

descreve um Shopping Center, visto que está diretamente associada a 

capacidade de rentabilidade do empreendimento. De acordo com Lugoboni et al 

(2017) este indicador é de extrema relevância uma vez que o faturamento do 

shopping está diretamente relacionando ao espaço disponível e ao volume de 

pessoas e vendas que este espaço pode gerar. 

 Para a análise desta variável, foi realizada a classificação em 4 categorias, 

de acordo com a definição da Associação Brasileira de Shopping Center 

apresentada em detalhes na metodologia deste trabalho. Fez-se necessário, 

portanto, uma caracterização inicial dos empreendimentos a serem estudados, 

para que fosse possível uma análise mais consistente acerca do desempenho 

das edificações. Os resultados obtidos neste estudo refletem a análise 

envolvendo os anos de 2015 a 2017. A Tabela 3 e a Figura 6  apresentam o 

número de empreendimentos e percentuais de como esses empreendimentos 

encontram-se distribuídos e a variação destes por porte.  

Tabela 3 Número de empreendimentos por porte nos anos de 2015-2017 

PORTE 

2015 2016 2017 

N % N % N % 

Pequeno 4 10,00% 3 7,69% 3 8,33% 

Médio 9 22,50% 8 20,51% 7 19,44% 

Regional 25 62,50% 24 61,54% 23 63,89% 

Mega 2 5,00% 4 10,26% 3 8,33% 

Total 40   39   36   

FONTE: A autora (2018) 
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Figura 6 Variação dos empreendimentos por porte 

 

FONTE: A autora (2018) 

 

Verifica-se após a análise da Figura 6 e da Tabela 3 que a maior parte dos 

empreendimentos estudados são de grande porte aproximadamente 70%. 

Sendo 62% dos empreendimentos estão distribuídos na categoria regional, e 5 

a 8% na categoria mega. A maior parte dos shoppings possui área maior que 

30.000m² e o menor empreendimento analisado possui 6.693 m² enquanto que 

o maior possui 88.848m².  

Também foi observado que três empreendimentos passaram por 

processo de expansão que fizeram com que eles mudassem de classe de acordo 

com os registros das ABLs, sendo que dois deles passaram de porte regional 

para mega e um de pequeno para médio. Nesse aspecto em geral, foi avaliado 

que a ABL não é uma constante imutável da edificação, inclusive, notou-se em 

alguns shoppings a existência de mais de um valor de ABL no ano. Neste caso, 

para os índices anuais utilizou-se uma média da ABL quando houve essas 

pequenas diferenças de valores de área. 

Nota-se que mesmo com a redução do número dos empreendimentos, 

conforme demonstrado na Tabela 3, estes  se mantiveram predominantemente 

de grande porte, o que merece uma atenção especial considerando o que foi 

discutido por Alwaer, Sibley e Lewis (2008) sobre os impactos causados por 

empreendimento desse porte e as medidas implementadas pelo Reino Unido 
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que inclusive, chegou a restringir novos shoppings. Destaca-se assim a 

motivação para a busca de soluções que visem mitigar esses impactos, 

conforme ponderam os próprios autores, principalmente dada a análise de 

portfólio estudado neste trabalho. 

• ATC (em m²): 

A área total construída varia de 23.946m² a 251.537m², uma amplitude de 

227.591m², que representa quase 10 vezes o menor tamanho. Uma relação 

acerca das duas variáveis apresentadas, é a relação entre ABL e ATC, que 

fornece um coeficiente de eficiência de área construída importante de ser 

analisado dentro de um shopping. Essa relação será discutida abaixo. 

• ABL/ATC 

Observou-se por meio da análise de regressão linear que existe uma 

relação entre as duas variáveis e esse modelo pode explicar 67,9% da variação 

entre a ATC e o consumo de energia. Esta é uma relação considerada como 

significativa visto que o coeficiente de correlação é de 0,82 

Os valores mínimos e máximos acerca da relação entre ABL/ATC são de 

0,26 e 0,68 enquanto que a média está em torno de 0,36 enquanto a mediana 

0,37. Também é possível identificar que a maioria dos valores está abaixo de 

0,5, o que implica que mais da metade das áreas construídas dos shoppings são 

utilizadas para outros fins, além da locação, como área comum, área de 

circulação, praça de eventos, áreas técnicas e áreas destinadas a estocagem 

que não são comercializadas e não estão no somatório de locação 

4.2.2 Consumo de água (em m³) 

No que tange ao consumo de água foi identificado, que nos 

empreendimentos analisados o consumo foi influenciado por uma série de 

fatores, que variam desde os procedimentos internos de limpeza, quantidade de 

operações que possuem pontos de água, quantidade de banheiros no 

empreendimento, tipos de dispositivos de controle de fluxo, tipo do sistema de 

climatização, fluxo de pessoas que circulam pelo shopping no mês, até a 

existência  de sistemas de aproveitamento de água de chuva ou reuso de água 

cinza. 
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Para avaliar como o consumo se comporta nos diversos 

empreendimentos, utilizou-se do gráfico boxplot, conforme demonstra a Figura 

7 para facilitar a visualização das estatísticas descritivas, permitindo demonstrar 

os percentuais inferior (25%) e superior (75%) e a mediana (50%).  

Figura 7 Variação de consumo de água mensal por porte dos empreendimentos de 2015 a 2017 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

Em análise do gráfico boxplot, como o apresentado acima, é interessante 

identificar os valores representados pelos outliers, que podem explicar porque 

um empreendimento está tão fora do padrão de comportamento de consumo dos 

outros da mesma categoria. 

 No caso da Figura 7  refere-se em todos os casos a empreendimentos 

com áreas muito próximas a da categoria seguinte. Ainda assim vale destacar 

que o outlier de número 36 do ano de 2017 no porte médio refere-se- a um 

shopping voltado para o público com alto poder aquisitivo. Já os outliers de 

número 37, em 2015, 36 em 2016 e 34 em 2017 classificados na categoria 
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regional correspondem ao mesmo empreendimento, localizado na região 

sudeste do país, sendo um shopping com um grande complexo multiuso, com 

centro de convenção, torres comerciais e um hotel integrado ao shopping.  

De modo geral, houve uma evolução no que tange a redução de consumo 

de água quando observado ao longo dos três anos, visto que em 2017 em 

praticamente todas as categorias, sendo elas pequeno, regional e mega o 

consumo de água foi reduzido. 

 Pode-se associar a essas reduções maior sensibilização corporativa 

direcionada para todas as administrações, devido à crise hídrica vivenciada 

principalmente pelos shoppings da região sudeste, naquele período. Após esse 

período, foi identificada a realização de uma campanha com o objetivo de 

promover o uso racional da água com adoção de dispositivos controladores de 

fluxo e controle mais assertivos dos dados do empreendimento, a fim de 

identificar o mais rápido possível um consumo fora da curva. Iniciativas similares 

foram identificadas por Cassol Junior e Dutra (2016). 

Foi levantada a quantidade de empreendimentos que possuem poços 

artesianos e verificou-se que 76% dos shoppings possuem este tipo de fonte de 

suprimento de água, conforme dados apresentados na Tabela 4 e na Figura 8 

porém, não foi informado qual o volume de água utilizado pelo fornecimento 

desta fonte. Sendo assim, não é possível identificar se o poço é utilizado como 

fonte de suprimento de água total, ou se é utilizado apenas como complemento 

da concessionária.  

Tabela 4 Número de empreendimentos com poço artesiano no ano de 2016 

Categoria Número Sim  % Não % 

Pequeno 3 2 66,67% 1 33,33% 

Médio 8 6 75,00% 2 25,00% 

Regional 24 20 83,33% 4 16,67% 

Mega 4 2 50,00% 2 50,00% 

Total 39 30 76,92% 9 23,08% 

 

FONTE: A Autora (2018) 
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Figura 8 Número de empreendimentos com poço artesiano por porte em 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Em concordância com esse ponto, Gois (2015) esclarece que no Brasil a 

tendência é o crescimento da utilização de água subterrânea, em função do seu 

baixo custo, possibilitando assim o aumento do consumo Todavia esta fonte de 

suprimento, não constitui uma alternativa sustentável; percebe-se ainda que 

31% dos empreendimentos não apresentam outorga dos seus poços,   e não é 

possível saber se os empreendimentos não tem outorga ou se não possuem  

poços.  

Outro aspecto relevante refere-se à adoção de reuso de água nas 

edificações. Na Tabela 5  e Figura 9 constata-se que 23% dos empreendimentos 

apresentam medidas de reuso de água, porém não se tem dados dos volumes 

produzidos e que tipo de efluente está sendo utilizado, o que impede a 

determinação de quanto representa em relação ao total de água consumida e 

nem qual a fonte do reuso. 

Tabela 5 Número de empreendimentos por porte com reuso de água no ano de 2016 

Categoria Número Sim  % Sim Não % Não 

Pequeno 3 1 33,33% 2 66,67% 

Médio 8 1 12,50% 7 87,50% 

Regional 24 6 25,00% 18 75,00% 

Mega 4 1 25,00% 3 75,00% 

Total 39 9 23,08% 30 76,92% 

 

FONTE: A Autora (2018) 
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Figura 9 Número de empreendimentos com reuso de água por porte no ano de 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Quanto ao aproveitamento de água de chuva, a Tabela 6 e a Figura 10 

Número de empreendimentos com aproveitamento de água de chuva por porte 

no ano de 2016 revelam que apenas 10% apresentam instalações para 

aproveitamento de água de chuva demonstrando ainda um elevado potencial 

para implementação dessa medida. 

Tabela 6 Número de empreendimentos por porte com aproveitamento de água de chuva no ano 
de 2016 

Categoria Número Sim % Sim Não % Não 

Pequeno 3 0 0,00% 3 100,00% 

Médio 8 0 0,00% 8 100,00% 

Regional 24 3 12,50% 21 87,50% 

Mega 4 1 25,00% 3 75,00% 

Total 39 4 10,26% 35 89,74% 

FONTE: A Autora (2018) 
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Figura 10 Número de empreendimentos com aproveitamento de água de chuva por porte no ano 
de 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Santos e Sehnem (2016) relataram em sua pesquisa que a potencialidade 

de se utilizar água de reuso é muito grande, podendo abastecer as torres de 

resfriamento, alimentar as descargas em banheiros e lavagem de pisos e rega 

de plantas.. Gois et al (2015) apontam que a utilização de água de chuva é uma 

alternativa, mais viável que a utilização de águas cinzas, devido ao maior volume 

disponível, principalmente em regiões que apresentam chuva em uma 

distribuição mais regular ao longo dos anos.  

Sendo assim, é possível que o preenchimento da planilha possa conter 

falhas por falta de identificação correta da origem da fonte ou domínio conceitual 

referente a diferença entre reuso de água e aproveitamento de chuva.  

Por fim, a Tabela 7 e a  Figura 11 apresentam a quantidade de instalações 

que possuem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) nos empreendimentos. 

Tabela 7 Número de empreendimentos com ETE por porte no ano de 2016 

Categoria Número Sim  % Não % 

Pequeno 3 1 33,33% 2 66,67% 

Médio 8 3 37,50% 5 62,50% 

Regional 24 7 29,17% 17 70,83% 

Mega 4 1 25,00% 3 75,00% 

Total 39 12 30,77% 27 69,23% 

FONTE: A Autora (2018) 

0

5

10

15

20

25

Pequeno Medio Regional mega

Água de Chuva

Sim Nao



81 
 

Figura 11 Número de empreendimentos por porte com ETE no ano de 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Nota-se que apenas 30% dos empreendimentos possuem Estação de 

Tratamento de Esgoto. 

4.2.3 Consumo de energia (em KWH) 

Com relação ao consumo de energia foram identificados diversos fatores 

que influenciam a sua utilização no interior dos empreendimentos estudados 

sendo eles: o tamanho do empreendimento, as características dos parâmetros 

de operação, a incidência de luz e ventilação natural, a eficiência do tipo de 

equipamento utilizado nas instalações físicas e principalmente o sistema de 

climatização utilizado pelo empreendimento. Essas influências são corroboradas 

pelo estudo de Juaidi et al (2016).  

De 1380 dados possíveis de serem preenchidos nessa etapa, 128 ou seja, 

9,5% apresentaram falha de preenchimento na ficha técnica. Ainda assim, vale 

descartar que pela análise ser mensal a amostra é representativa e retrata o 

comportamento de consumo dos shoppings ao longo dos três anos analisados.  

Para analisar o consumo geral de energia dos empreendimentos dos anos de 2015 a 2017, 
representados pelo gráfico boxplot na  

Figura 12 Variação de consumo de energia por porte dos empreendimentos de 2015 a 2017 

Figura 12 abaixo. 
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Figura 12 Variação de consumo de energia por porte dos empreendimentos de 2015 a 2017  

‘

 

FONTE: A Autora (2018) 

No geral avaliou-se que com relação ao consumo de energia apresentado na  

Figura 12 há um maior controle dos dados, devido à baixa quantidade de 

outliers, sendo eles correspondentes aos empreendimentos  número 39 na 

categoria médio porte e 21 no porte regional,  sendo esse último  um shopping 

voltado para o público com alto poder aquisitivo da cidade de São Paulo. 

Foi identificado que todos os empreendimentos possuem uma ferramenta 

de monitoramento eletrônico de consumo diário de energia, com 

acompanhamento de todos os parâmetros e disparo de e-mails simultâneos. 

Dessa maneira, a identificação de falhas ou picos de consumo ocorre mais 

rapidamente. Haase, Skeie e Woods (2015) enfatizam a importância de um 

sistema de monitoramento para acompanhar o uso da energia e as detecções 

de falhas devido ao elevado custo que representa este insumo para os centros 

comerciais. 
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Vale destacar que a média de consumo de energia de todos os 

empreendimentos é de 911.008,14 Kwh/mês, sendo que o shopping que mais 

consumiu energia nos três anos foi o empreendimento 32, correspondendo a 

3.979.347 Kwh durante o mês de dezembro de 2016; este consumiu 83 vezes 

mais que o Shopping com menor consumo nos três anos, sendo que o 

empreendimento 8 teve um consumo de 47.423 Kwh no mês de junho. 

Verificou-se que em 95% dos empreendimentos existe a possibilidade de 

geração própria de energia à base de óleo diesel. Esta medida está associada 

basicamente a questões econômicas, uma vez que os shoppings só utilizam a 

geração em horário de ponta, em que a energia consumida é mais cara do que 

o normal. Nota-se ainda que a escolha por geração a óleo diesel é uma 

alternativa altamente poluente. 

No entanto, faz se necessário destacar que a maioria dos 

empreendimentos atualmente não faz uso deste tipo de geração. Isso devido a 

inserção de 33 shoppings no mercado livre de energia, o que permite a redução 

da tarifa e, ainda o acesso a alternativas mais sustentáveis de geração de 

energia. Nesse cenário, a geração de energia a diesel nos empreendimentos fica 

restrita a emergências.  

4.2.4 Produção de resíduos (ton) 

Os shoppings são grandes produtores de resíduos, em virtude de seu 

elevado movimento e de suas atividades comerciais, principalmente as 

classificadas como operações de alimentação, que lidam diariamente com a 

manipulação de alimentos e consequentemente com a necessidade de descartar 

uma grande quantidade de resíduo orgânico. Baharum e Pitt (2010) reforçam 

que há uma pressão no varejo para que os shopping centers comecem a agir de 

maneira mais sustentável e responsável no gerenciamento de seus resíduos. 

A produção de resíduo foi analisada de acordo com os valores dos anos 

de 2015, 2016 e 2017 e o resultado está representado por meio de um gráfico 

boxplot na Figura 13 abaixo. 
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Figura 13 Variação de consumo de produção de resíduo por porte dos empreendimentos de 2015 
a 2017 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

É possível inferir por meio da análise da Figura 13 acima que não há um 

padrão de comportamento definido por porte dada a grande quantidade de 

outliers existentes na amostra. Isso pode ocorrer em virtude da falta de controle 

rigoroso como observado na energia, em que se observou um padrão 

identificado para todos os portes de empreendimento.  

Vale destacar, no entanto que os shoppings regionais apresentaram uma 

redução de resíduos e nos shoppings de grande porte não foi possível avaliar os 

valores, o que está em consonância com as conclusões de Pitt (2005) que 

considera não haver um padrão de comportamento similar nesses tipos de 

empreendimentos.  

As destinações finais mais comuns de todos os resíduos são os aterros 

sanitários nos shoppings investigados, visto que no Manual de Excelência é 

solicitado o comprovante do aterro carimbado e assinado. Pitt (2005) comenta 
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que esta é realmente uma das práticas mais comuns para shopping center, mas 

que não se trata de uma solução sustentável, e está com os dias contados. 

Portanto faz-se necessário o investimento em alternativas de reciclagem e 

destinação dos resíduos. 

Franklin et al (2018) citam o exemplo do Shopping Eldorado em São 

Paulo, com o projeto telhado verde que proporciona um ciclo da sustentabilidade, 

utilizando os resíduos orgânicos da praça de alimentação no adubo das 

plantações da cobertura do shopping por meio da compostagem e distribuindo a 

colheita para todos os funcionários do shopping. 

Foi identificado pelo Manual de Excelência que existe o direcionamento 

para que os shoppings possuam o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) e façam a destinação de todos os resíduos seguindo as políticas 

estabelecidas pelo Plano. Ainda assim, em nenhum local foi localizada a 

informação de qual é a destinação dada para cada resíduo, e qual o percentual 

de cada uma das classes destinadas. Fica a sugestão da inserção do controle 

do PGRS e das quantidades de resíduos de cada categoria na Ficha Técnica. 

4.3 BENCHMARKING DOS INDICADORES 

Neste item serão apresentados os resultados da técnica de benchmarking 

utilizada para verificar o comportamento dos indicadores: energia/m2 ano de 

ABL/ATC, água/m2ano, resíduo Kg/m2ano e emissão de CO2/m2.ano dos 

empreendimentos da Brasil Shoppings considerando os anos de 2015, 2016 e 

2017.  A Tabela 8 apresenta a estatística descritiva dos indicadores por porte de 

empreendimento considerando os valores mínimos, máximos e medianos. 
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Tabela 8 Valores, mínimos, medianos e máximos para os Indicadores de água/m², energia e 
produção de resíduo sólido /m² 

Tamanho Indicadores 

de Energia 

(Kwh/m²mê

s) 

Indicadores 

de Água 

(m3/m2mes) 

Indicadores de 

resíduo Sólido 

(Kg/m². mes) 

ABL 

(m²) 

Pequeno Mínimo 6693 7.1 0.097 0.6 

Mediano 17919 24.5 0.267 4.3 

Máximo 19141 56.0 0.402 10,1 

N 115 101 102 93 

Médio Mínimo 17919 2.7 0.086 .0.2 

Mediano 24441 30.1 0.191 2.2 

Máximo 29115 71.7 0.435 1.3 

N 293 253 245 231 

Regional Mínimo 30037 5.3 0.008 0.4 

Mediano 38118 26.7 0.165 2.2 

Máximo 56634 66.9 0.520 10.0 

N 864 760 755 735 

Mega Mínimo 63495 5.2 0.028 0.8 

Mediano 70398 19.7 0.161 2.4 

Máximo 88848 52.8 0.482 5.0 

N 108 96 96 95 

Total Mínimo 6693 2.7 0.008 0.2 

Mediano 35269 27.5 0.176 2.3 

Máximo 88848 71.7 0.520 11.3 

N 1380 1210 1198 1154 

FONTE: A Autora (2018) 

 

4.3.1 Consumo de água/ABL 

 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 8 referente ao indicador 

consumo de água/m²ABL, observa-se que o posicionamento dos 

empreendimentos não está relacionado com o porte em que estes se classificam, 

pequeno, médio, regional e  mega. Destaca-se ainda que os maiores valores 

dessa relação se referem ao mesmo empreendimento, identificado como 36 no 

ano de 2015, 35 em 2016 e 33 em 2017; este empreendimento encontra-se 
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classificado como porte regional.  O valor desse indicador foi de 4,51 m3/m2ano 

em 2015, decresceu para 4,45 m3/ m2ano e atingiu menor valor no ano de 2017, 

de 3,61 m3/ m2.  

Na análise da Figura 14, Figura 15 e Figura 16 está apresentado o 

posicionamento dos empreendimentos em relação ao consumo de água e as 

correspondentes ABL nos anos avaliados. Os gráficos apresentados nessas 

figuras apontam que o tamanho da bolha está associado a relação da eficiência 

do consumo de água por m² de ABL. Quanto maior a relação, menor a eficiência. 

Percebe-se que não existe um comportamento padrão por porte de 

empreendimento dado que em cada porte, existem bolhas de tamanhos 

variados. 

 

Figura 14 Gráfico de bolhas do consumo de água/m² dos empreendimentos no ano de 2015 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

Analisando a Figura 14, Figura 15 e Figura 16 verifica-se que os menores 

valores obtidos nesta analise foram de um empreendimento de porte regional, 

identificado como 24, nos anos de 2015 e 2016 e o de número 16 no ano de 

2017. No ano de 2015 este empreendimento apresentou um valor de 0,49 m3/ 

m2.ano, 0,97 m3/m2.ano em 2016 e 1,02 em 2017. Porém os anos de 2015 e 2016 

não podem ser utilizados devido as falhas no preenchimento da ficha técnica.  
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Nesse caso, será utilizado, como valor de referência apenas o valor obtido no 

ano de 2017 de 1,02 m3/ m2.ano.  

 

Figura 15 Gráfico de bolhas do consumo de água/m² dos empreendimentos no ano de 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Verificou-se outro empreendimento da categoria de porte 3 (regional) 

identificado como (12) que também apresentou baixos valores. E m 2015, foi de 

0,72, 0,81 em 2016 e 0,83 em 2017. Da mesma forma a série dos anos de 2015 

e 2016 apresentaram falhas e apenas o ano de 2017 estão completas. 

Figura 16 Gráfico de bolhas do consumo de água/m² dos empreendimentos no ano de 2017 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Com a aplicação dessa técnica é possível identificar o posicionamento 

dos empreendimentos e, ainda obter faixas de variação em relação os melhores, 
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e piores desempenhos. Os valores de referência obtidos na análise dos 

indicadores foram 3,61 m3/ m2ano em 2017 e 1,02 m3/ m2. no ano de 2015.  De 

acordo com o relatório técnico da empresa para o novo empreendimento da 

utilizou-se valor de 3 m3/ m2ano. 

 Salienta-se que os resultados apresentaram limitação para a 

interpretação ideal,   devido as falhas no preenchimento dos dados. Contudo 

pode-se considerar que o Benchmarking constitui uma ferramenta bastante 

importante para se verificar como encontra-se o posicionamento dos 

empreendimentos em relação a um determinado indicador. Ainda faz –se 

necessário para melhor compreensão dos valores obtidos, associar as medidas 

que os empreendimentos têm adotado com vistas ao consumo racional e a 

conservação da água. 

 

4.3.2 Consumo de Energia/ABL 

 

Os resultados obtidos da análise do indicador consumo de energia 

Kwh/m2.ano, como demonstrado nas Figura 17, Figura 18 e Figura 19, 

identificou que o empreendimento denominado 36 apresentou os maiores 

valores, de 649,50 Kwh/m2.ano em 2015, 597,62 Kwh/m2.ano em 2016 e 586,74 

Kwh/m2.ano, em 2017. O valor de 2016 será desconsiderado devido as falhas 

no seu preenchimento. Porém quando comparamos, os anos de 2015 e 2017, 

verifica-se que ocorreu um decréscimo, em relação ao consumo de energia/ABL. 
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Figura 17 Gráfico de bolhas do consumo de energia/m² dos empreendimentos no ano de 2015 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

Esta redução pode estar associada a vários fatores, como por exemplo a 

geração de energia por outra fonte ou a comercialização no mercado livre.  

Figura 18 Gráfico de bolhas do consumo de energia/m² dos empreendimentos no ano de 2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 
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Por outro lado, os menores valores foram obtidos para o empreendimento 

17, com valor de 104,84, Kwh/m2.ano e 158,26 Kwh/m2.ano para os anos de 

2015 e 2016, porém esses anos não serão considerados devido a falha dos 

dados e somente o ano de 2017 com valor de 151,41 será considerado. 

  

Figura 19 Gráfico de bolhas do consumo de energia/m² dos empreendimentos no ano de 2017 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

Verifica-se que os empreendimentos analisados neste estudo estariam 

todos enquadrados na categoria de boas práticas, pois o maior valor obtido foi 

de 649,50 Kwh/m2.ano. se comparados esses com   os obtidos por Juaidi et al 

(2016) que também realizaram uma análise de benchmarking, comparando 

dados de consumo de energia/ m2ABL, em shopping centers na região da Costa 

do Golfo Pérsico  

 Esses autores classificaram como boas práticas de energias os 

shoppings que apresentaram índices de 810 kwh/m²ano, enquanto aquelas que 

consomem acima de 1439 kwh/m².ano foram consideradas na categoria de 

práticas incipientes. 
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 Essa comparação requer cuidados, uma vez que os autores sugerem que 

esses valores podem ser utilizados como referência para shopping centers em 

regiões, desde que apresentem climas similares. 

4.3.3 Produção de Resíduos Sólidos/ABL 

Na Figura 20, Figura 21 e Figura 22 verifica-se que em relação aos 

resíduos sólidos, os maiores valores foram obtidos no empreendimento 36, com 

0,057 kg/m2.ano em 2015 e 0,052 kg/m2.ano, em 2017. No ano de 2016 a série 

de dados está incompleta. 

Figura 20 Gráfico de bolhas do consumo de resíduo/m² dos empreendimentos no ano de 2015 

 

FONTE: A Autora (2018) 

  O menor valor foi obtido no empreendimento 39 com 0,011 kg/m2.ano   

052 kg/m2.ano em 2015, 0015 kg/m2.ano em 2016 e 0,016052 kg/m2.ano em 

2017. 
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Figura 21 Gráfico de bolhas do consumo de resíduo sólido/m² dos empreendimentos no ano de 
2016 

 

FONTE: A Autora (2018) 

 

Figura 22 Gráfico de bolhas do consumo de resíduos sólidos/m² dos empreendimentos no ano 
de 2017 

 

FONTE: A Autora (2018) 
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Verificou-se muitas falhas nos preenchimentos da planilha dificultando 

uma análise mais detalhada desse indicador. 

4.3.4 Emissão de CO2/ABL 

Os shoppings são grandes produtores de emissão de CO2, em virtude de 

seu elevado movimento e de suas atividades. Na Figura 23 e Figura 24 verifica-

se os valores do menor e maior emissor por empreendimento. 

Figura 23 Emissões de CO2 por m² de ABL por empreendimento 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Park e Hong (2011) apontaram em seus estudos que o cálculo das 

emissões de CO2 não é realizado de forma continuada pela empresa e que, 

portanto, não constitui um indicador em que se estabelece metas para a sua 

redução 
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Figura 24 Gráfico de bolhas de Emissão de CO2 

 

FONTE: A Autora (2018) 

Vale ressaltar que a análise se restringiu a emissão de CO2 apenas no 

ano de 2015, devido à ausência de coleta de dados nos anos seguintes, 

dificultando assim uma avaliação mais abrangente.  

4.4 MODELO DE GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE BASEADA NOS ODS 

O modelo proposto insere os ODS nas dimensões: social, ambiental, 

econômico e governança e foi elaborado com base na combinação Gap Frame, 

SCRSC, MSIGS Shopping Center buscando criar uma ferramenta de fácil 

adesão pelos gerentes e que se insira nas atividades do dia a dia do 

empreendimento. 

A Tabela 9 apresenta o modelo de gestão da sustentabilidade para 

shopping com base nos ODS que está estruturado em 4 dimensões, contendo 

os 17 Objetivos e 61 indicadores.  

 

Tabela 9 Modelo de Gestão da Sustentabilidade para Shopping Center com base nos ODS 

Dimensões Objetivos Questionário 

SOCIAL 
1. ERRADICAÇÃO DA 

POBREZA 

O Shopping promove parcerias com entidades 
cooperativas? 

O Shopping promove campanhas sociais ao longo do ano? 
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O shopping incentiva a participação da comunidade local 
nas atividades do empreendimento? 

2. FOME ZERO E 
AGRICULTURA 
SUSTENTÁVEL 

O shopping realiza compostagem no empreendimento? 

O shopping incentiva de alguma maneira a produção ou 
consumo de alimentos orgânicos? 

O Shopping possui campanhas de doação de alimentos? 

O Shopping possui algum tipo de parceria com pequenos 
agricultores locais? 

3. SAÚDE E BEM-
ESTAR 

O Shopping possui alguma política ou controle acústico de 
ruídos? 

O Shopping promove eventos que visem a prática de 
exercícios diários e o bem-estar do consumidor? 

O shopping possui operações voltadas para a saúde e bem-
estar do consumidor? 

O Shopping busca maximizar a segurança dentro do 
empreendimento e no entorno? 

4. EDUCAÇÃO DE 
QUALIDADE 

O shopping promove treinamentos e palestras para seus 
funcionários buscando preparar a todos para as atividades 
do dia a dia? 

O shopping promove a integração do patrimônio cultural 
da região? 

O shopping fornece treinamento e palestras para 
moradores locais? 

5. IGUALDADE DE 
GENERO 

O shopping promove a igualdade de gênero no membro de 
suas administrações, possuindo mulheres em pelo menos 
50% nos cargos de liderança? 

O shopping possui igualdade salarial para todas as 
mulheres contratadas pela administração? 

AMBIENTAL 

6. ÁGUA POTÁVEL E 
SANEAMENTO 

O shopping possui um sistema de aproveitamento da água 
da chuva? 

O shopping possui reuso de água? 

O shopping possui medidas de projeto e planos de 
gerenciamento para limitar o uso de água potável? 

O Shopping realiza o controle e monitoramento da 
qualidade da água disponibilizada em seu 
estabelecimento? 

O Shopping possui um acompanhamento remoto dos 
principais pontos de consumo de água? 

7. ENERGIA LIMPA E 
ACESSÍVEL 

O shopping utiliza ventilação natural em pontos 
estratégicos? 

O shopping utiliza luz do dia na área principal? 

A orientação do lote é realizada de maneira a maximizar 
energia solar e o consequente ganho de luz solar passiva? 

A orientação do lote é realizada de maneira a maximizar 
energia solar e o consequente ganho refrigeração passiva? 

O Shopping realiza o acompanhamento remoto dos 
principais pontos de consumo de energia do 
empreendimento? 

O shopping promove a geração de energia limpa, sendo 
esta gerada pelo Shopping ou comprada do mercado livre? 

O shopping elabora inventário das emissões de Gases de 
Efeito Estufa (GEE)? 
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13. AÇÃO   DE 
COMBATE A 

MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA 

O shopping realiza a compensação ou alguma redução da 
emissão de GEE? 

O shopping possui área para pedestres e ciclistas bem 
demarcada? 

O shopping realiza o monitoramento da Qualidade do Ar e 
realiza a manutenção indicada a fim de promover o Ar 
Limpo? 

14. VIDA NA ÁGUA 

O Shopping possui Estação de Tratamento de Esgoto ou 
realiza o controle da qualidade de seus efluentes? 

O shopping possui controle e áreas preparadas para a 
contenção de vazamentos de líquidos contaminantes? 

15. VIDA TERRESTRE 

O shopping recicla pelo menos 20% dos seus resíduos? 

O shopping adota procedimentos estruturado e 
documentado de avaliação e orienta suas ações para o 
atendimento da legislação pertinente em relação ao meio 
ambiente e a biodiversidade? 

O shopping incentiva as áreas verdes e promove o bem-
estar por meio da integração entre o ambiente externo e o 
interno? 

ECONOMICA 

8. TRABALHO 
DECENTE E 

CRESCIMENTO 
ECONOMICO 

O shopping possui algum tipo de política que vise banir 
fornecedores que não possuam práticas legais de 
trabalho? 

O shopping possui Instalações para funcionários? 

O shopping possui política de remuneração para seus 
funcionários que estejam de acordo com o mercado e 
promovam um nível de qualidade adequado de vida? 

9. INDUSTRIA, 
INOVAÇÃO E 

INFRAESTRUTURA 

O shopping promove a eficiência na utilização do cinema? 

O shopping possui uma distribuição das alamedas de 
alimentação? 

O shopping utiliza a internet como um meio de integração 
com o cliente? 

O shopping promove a eficiência do movimento do cliente 
dentro do shopping? 

O shopping possui aspectos estéticos elevados no seu 
interior? 

10. REDUÇÃO DAS 
DESIGUALDADES 

O shopping possui política de contratação de cotas para 
pessoas com deficiência e se cumpre a legislação  

O shopping promove com seu empreendimento a 
compatibilidade de design urbano com valores culturais 
locais? 

11. CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS 

O shopping promove ações de inclusão com a comunidade 
local? 

O shopping possui proximidade de transporte público? 

O shopping previu desde sua implantação uma política de 
planejamento, contemplando um estudo de impacto de 
vizinhança? 

12. CONSUMO E 
PRODUÇÃO 

SUSTENTÁVEL 

O Shopping utiliza e incentiva o uso de materiais recicláveis 
desde a sua construção? 

O Shopping apoia ou dá espaço para divulgação de 
produtos produzidos localmente?  
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O shopping atua sistematicamente na sensibilização e 
orientação de consumidores finais com vistas ao uso 
sustentável de seus produtos ou serviços? 

GOVERNANÇA 

16. PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES 

EFICAZES 

O shopping difunde práticas anticorrupção, e essas têm 
sido divulgadas para todas as partes interessadas? 

O shopping possui processos e procedimentos de 
comunicação e diálogo implementados que busquem m 
acolher, registrar, responder e esclarecer todas as críticas e 
sugestões ou denúncias relativas ao cumprimento de seu 
Código de Conduta, para o público interno e demais partes 
interessadas, e atendê-las quando procedente? 

O shopping realiza boas práticas de governança, seguindo 
manuais nacionais e/ou internacionais? 

O shopping possui auditoria interna de seus processos? 

O shopping possui pesquisa de satisfação que visem 
promover um bom relacionamento com todos os seus 
stakeholders? 

17. PARCERIAS E 
MEIOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

O shopping tem conhecimento dos ODS e faz a sua 
divulgação dentro do empreendimento? 

O shopping considera os ODS no seu planejamento 
estratégico? 

O shopping realiza parcerias com outras 
empresas/instituições afim de engajá-las em relação aos 
ODS e a Sustentabilidade? 

O shopping dissemina suas boas práticas em programas 
abertos a comunidade (escolas, empresas, eventos) e 
realiza palestras, formação continuada? 

FONTE: A Autora (2018) 

 

O modelo proposto neste trabalho que está baseado nos ODS 

proporciona um acompanhamento das ações não apenas internas do 

empreendimento, mas avança para o ambiente externo e para as relações com 

todos stakeholders. 

Lugoboni et al (2017) salientam que os indicadores são muito importantes 

para a tomada da decisão e que eles têm que fazer parte do dia a dia de todos 

os colaboradores, por meio de metas preestabelecidas em todo os níveis. Dessa 

forma, faz-se necessário, a integração desses indicadores que têm como base 

os ODS para que os empreendimentos possam ampliar a visão e contrapor os 

impactos que esse tipo de empreendimento causa na utilização dos recursos 

naturais, emissões e conflitos sócio ambientais, como salientado por Alwaer, 

Sibley e Lewis (2008). 

 Para verificar a aplicabilidade do modelo proposto foram utilizados dois 

empreendimentos que compõe a empresa “Brasil Shopping”.  Um existente a 
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mais de 20 anos e o outro em fase de implantação e com características 

inovadoras. 

Tabela 10 apresenta os resultados dos dois empreendimentos de forma 

comparativa com relação a cada objetivo dos ODS, sendo “No” o número de 

itens atingidos e “To” o total de itens do questionário. O quociente resulta no 

percentual alcançado de cada objetivo. Para cada dimensão, “Nd” representa o 

número de itens atingidos em cada objetivo dentro daquela dimensão e “Td” o 

número total de itens para a dimensão. O quociente resulta no percentual 

alcançado em cada dimensão.   

Tabela 10 Análise comparativa da aplicação do modelo em dois empreendimentos 

 Dimensões Objetivos Empreendimento de 20 anos Novo empreendimento 

    No To 
No/ 
To 

Nd Td 
Nd/ 
Td 

No To No/To Nd Td 
Nd/
Td 

Social 

1. ERRADICAÇÃO DA POBREZA 2 3 67% 

9 16 56% 

1 3 33% 

10 16 63% 

2. FOME ZERO E AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 0 4 0% 1 4 25% 

3. SAÚDE E BEM-ESTAR 3 4 75% 4 4 100% 

4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 2 3 67% 2 3 67% 

5. IGUALDADE DE GENERO 2 2 100% 2 2 100% 

Ambiental 

6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO 1 5 20% 

12 20 60% 

5 5 100% 

16 20 80% 

7. ENERGIA LIMPA E ACESSÍVEL 4 6 67% 5 6 83% 

13. AÇÃO DE COMBATE A MUDANÇA GLOBAL 
DO CLIMA 

2 4 50% 2 4 50% 

14. VIDA NA ÁGUA 2 2 50% 2 2 100% 

15. VIDA TERRESTRE 3 3 100% 2 3 67% 

Econômico 

8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO 
ECONOMICO 

3 3 100% 

9 16 56% 

3 3 100% 

12 16 75% 
9. INDUSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA 2 5 40% 5 5 100% 

10. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 1 2 50% 1 2 50% 

11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 2 3 67% 2 3 67% 

12. CONSUMO E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 1 3 33% 1 3 33% 

Governança 
16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES 5 5 100% 

5 9 56% 
5 5 100% 

5 9 56% 
17. PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO 0 4 0% 0 4 0% 

FONTE: A Autora (2018) 

Verificou-se pela análise da tabela 10, que a aplicação do modelo proposto 

em que o empreendimento analisado se encontra em fase final de implantação 

e cuja concepção baseou-se em um projeto com a inclusão de medidas 

inovadoras e com alinhamento de tendências do mercado, obteve-se um 

resultado de 63% de atingimento na dimensão social, 80% na dimensão 

ambiental, 75% no econômico e 56% na governança. 
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 Porém vale ressaltar que como o shopping ainda não se encontra em 

operação, alguns tópicos não foram pontuados. Os pontos fortes detectados 

estão nas dimensões ambiental e econômica do empreendimento, dando 

destaque aos objetivos de água potável, inovação e saúde e bem-estar. Salienta-

se que após a inauguração e como o funcionamento será possível avaliar os 

outros tópicos e com isso espera-se que o nível de adesão ao modelo avance. 

Quanto ao outro empreendimento com 20 anos de operação, este foi 

avaliado e obteve uma nota de adesão aos ODS de 56%, na dimensão social, 

econômico e governança e um percentual mais elevado de 60% na dimensão 

ambiental. Em geral, observa -se que nesse empreendimento os percentuais 

atingiram valores acima de 50% em todos as dimensões, demonstrando assim 

que o shopping pode ampliar e investir em ações de forma a avançar em cada 

dimensão.   

Do ponto de vista da dimensão social, verifica-se que o shopping analisado 

exerce um importante papel cultural na comunidade em que está inserido com 

destaque a   outros objetivos, como igualdade de gênero, vida terrestre, trabalho 

decente e crescimento econômico. Observou-se ainda que na dimensão 

ambiental o shopping precisa avançar em pontos específicos de inovação e 

parcerias para as metas. 

Santos e Sehnem ,2016 ao analisarem o atingimento de um shopping em 

relação as dimensões: social, ambiental e econômico, proposto dentro de um 

modelo de GRI revela que o empreendimento apresenta um nível de 

engajamento com 68% nos aspectos econômicos, 20% nos aspectos ambientais 

e 18% no social. Porém o autor destaca em relação a implementação de projetos 

e práticas que o empreendimento está trilhando um caminho de internalização 

da sustentabilidade. 

Verifica-se que o modelo proposto pode se tornar um importante guia para 

os outros empreendimentos da empresa, em virtude de ser de fácil compreensão 

e se adere a realidade dos shoppings. Contudo o presente modelo apresenta 

limitações e futuramente deve-se avançar para definir valores de referência para 

cada indicador e assim poder medir efetivamente o atingimento das metas. 
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5 CONCLUSÃO 

A análise dos resultados aponta que 70% dos empreendimentos da empresa 

“Brasil Shopping” concentram-se na categoria regional e mega e, que, portanto, 

classificam-se como empreendimentos de elevado potencial de impacto nas 

dimensões, social, ambiental e econômica. Com isso, a internalização do 

conceito da sustentabilidade, em sua gestão permitirá os stakeholders a novas 

formas de pensar, planejar e tomar direções na condução dessa atividade como 

uma forma de garantir a competitividade do negócio. 

Percebe-se que apesar dos empreendimentos monitorarem as variáveis 

ambientais e físicas, estas não são consideradas na tomada de decisão como 

estratégia do negócio. Essa suposição se baseia na forma como os registros são 

obtidos, verificando lacunas e deficiências na coleta dos dados, demonstrando a 

necessidade de se avançar nos registros dos volumes de reuso de água  para 

que se possa calcular o percentual de água de reuso que é gerado internamente 

e, assim, possa se obter um indicador com metas definidas.  

Da mesma forma, calcula-se o valor da emissão de CO2, mas este não é 

utilizado para projetar medidas de neutralização das emissões. Verifica-se ainda 

a grande potencialidade de ser expandir a adoção dessas medidas considerando 

que apenas 23% dos empreendimentos apresentam reuso e 10% 

aproveitamento de água de chuva. 

 Em relação aos resíduos não ocorre o registro das iniciativas realizadas, 

dificultando dessa maneira obter um indicador do percentual de reciclagem em 

relação ao total de resíduo gerado.  

Quanto a energia percebe-se que há um cuidado especial, em função da 

representatividade econômica desse insumo para o empreendimento, 

identificando dispositivos de controle automáticos e ainda a inserção no mercado 

livre de energia.   

 Foi evidenciado que os novos empreendimentos da empresa possuem 

mais espaços de áreas verdes, iluminação natural e integração do espaço 

interno com o externo visando proporcionar bem-estar do consumidor. Além 

disso, nota-se que a área de desenvolvimento iniciou um processo de adaptação 

ao novo comportamento do consumidor e com a responsabilidade do 

empreendimento perante a sociedade que está inserido. Iniciativas como 
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equipamentos inteligentes, reuso de água cinzas, uso de água de chuva. Ainda 

sim essas práticas são isoladas e não fazem parte de um direcional estratégico 

ou política formal sobre o tema. 

Destaca-se a evolução no preenchimento dos dados e no engajamento 

das administrações no controle das informações, muito provavelmente a 

inserção dessa atividade como regra implementada em manual de excelência 

que serve como base para uma competição interna de shoppings. Essa ação fez 

com que as lacunas nos preenchimentos fossem minimizadas e serve como boa 

prática no caso de necessidade de informação confiável.  

Ainda assim, é essencial que o tratamento dessas informações seja 

realizado de forma constante, ou até mesmo automática por meio de softwares 

para garantir que as informações levantadas de todos os shoppings sirvam como 

base para tomada de decisão estratégica. Com a verificação frequente é possível 

restringir ainda mais a quantidade de erros no preenchimento por questões de 

unidade.  

A aplicação da Técnica de Benchmarking se mostrou uma ferramenta 

valiosa para identificar o posicionamento dos empreendimentos e, ainda obter 

faixas de variação em relação os melhores, e piores desempenhos nos 

empreendimentos e que ela pode ser utilizada pela empresa para apoiar a 

tomada de decisão de forma dinâmica e assim assegurar uma melhoria na 

performance dos empreendimentos.   

Porém os resultados apresentaram limitações na sua interpretação devido 

as falhas no preenchimento dos dados, contudo pode-se considerar que constitui 

uma ferramenta bastante importante para se verificar como encontra-se o 

posicionamento dos empreendimentos em relação a um determinada indicador. 

Ainda faz –se necessário para melhor compreender associar as medidas que o 

empreendimento tem adotadas no que se refere a conservação de energia e 

agua, controle da emissão dos poluentes. 

Dadas essas observações acima pontuadas o modelo proposto apresenta 

uma visão mais abrangente, considerando os ODS, dentro das dimensões: 

social, ambiental, econômica e de governança. Do ponto de vista de praticidade 

é de fácil adesão e pode ser facilmente integrado na alimentação das planilhas 
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que já são elaboradoras pelos empreendimentos e assim constituir com uma 

ferramenta simples no apoio a tomada de decisão.  

Essa atitude da empresa deve leva-la a pratica da sustentabilidade nos 

shoppings que não se resume apenas a adoção de práticas internas no 

empreendimento, mas avance para as questões externas de uso dos recursos 

naturais, integrando os stakeholders no âmbito social, ambiental e econômico. 

Entendendo assim a amplitude do conceito de sustentabilidade apresentado 

neste trabalho.  

Verificou-se, percentuais elevados na aplicação do modelo proposto no 

empreendimento avaliado que se encontra em fase final de construção e cuja 

concepção baseou-se em um projeto com a inclusão de medidas inovadoras e 

com alinhamento de tendências do mercado. 

O empreendimento com mais de 20 anos de operação obteve percentuais, 

em todas as dimensões acima de 50%, caracterizando assim que o 

empreendimento apresenta pontos fortes nas dimensões ambiental e econômica 

do empreendimento, dando destaque aos objetivos de água potável, inovação e 

saúde e bem-estar.  Verifica-se que o modelo pode avançar na definição de 

metas quantitativas que facilite a mensuração dos dados e no cálculo dos 

percentuais.  

A adoção das propostas desenvolvidas nesta dissertação pode ser utilizada 

pela empresa e dessa forma potencializar e expandir as suas práticas e a 

sustentabilidade passar a fazer parte da estratégia do negócio. 

Por fim este modelo apresenta-se como um guia para que a empresa possa 

replicar em outros empreendimentos de forma aproxima-los aos ODS que 

constituem a base para os grandes empreendimentos em atenderem as 

exigências, social, econômica, ambiental e de governança no mundo atual como 

forma de garantirem a sua sobrevivência.  
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