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Gestão Preventiva de Conflitos 

A) Plano para identificação
dos potenciais conflitos

B) Plano de gestão dos
potenciais conflitos

C) Implementação do plano D) Preparação para 
audiência pública

Desenvolvimento Integrado e Colaborativo 

Os principais objetivos do Desenvolvimento Integrado e Colaborativo de Empreendimentos Sustentáveis - D.I.C.E.S,
metodologia desenvolvida pela INVESTA Negócios Sustentáveis são:

1 
Mitigar potenciais riscos do retorno esperado dos
investimentos no projeto, construção e operação;

Encontrar, na fase de concepção ou 
2 pré-implantação.soluções para minimizar os custos

de projeto, implantação e operação;

3 
Mitigar problemas que possam ter influência no
tempo de sua implementação;

4 
Facilitar a análise das diversas partes envolvidas em
aprovações (formais e não formais);

5 
Garantir o desempenho e longevidade esperados dos
sistemas do empreendimento;

6 

7 

8 

Aumentar a velocidade de vendas;

Proteger a rentabilidade dos investidores;

Adicionar valor à marca da empresa desenvolvedora.

Crtérios de Sustentabilidade de Comunidades (Master Plan) 

AQUA (Alta Qualidade Ambiental) 

Processo AQUA 
COUTWÇÃOSUSHNTÃY�l 

Desenvolvido em 2008 pela Fundação Vanzolini com
base no critério francês HQE. Processo de gestão do
projeto visando obter a qualidade ambiental de um
empreendimento de construção ou de reabilitação.
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DGNB (TheGerman Sustainable 
Builmlg CounciQ 

Certificação de construção sustentável alemã, siste
ma de avaliação desenvolvido para ser usado como
uma ferramenta para o planejamento e avaliação de
edifícios, abrangendo os aspectos de ecologia, econo
mia, temas sociais, culturais e funcionais, técnicas, proces
sos e localização. 

Comercialização Diferenciada 

bree□m 
BREEAM (Bu il d ing Research 
Estab l ishment Environmental 
Assessment Method) 

É a certificação para construções sustentáveis mais
antiga do mundo, criada na Inglaterra em 1992,
define o padrão para melhores práticas em Design
Sustentável e tornou-se uma ferramenta importante
para garantir imóveis com baixo impacto ambiental.
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LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) 

Sistema de certificação e orientação ambiental de
edificações emitido após auditorias detalhadas, pelo
instituto americano Green Building Certification
lnstitute. Selo de maior reconhecimento internacional
e o mais utilizado mundialmente, inclusive no Brasil.

Material publicitário que 

gera valor percebido 

Estande que se materialize como 

a melhor opção de compra 

Corretores treinados para 

a geração de valor 



Sustentabilidade Urbana e de Novas Comunidades 
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MANUAL VERDE 
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• A INVESTA Negócios Sustentáveis 

governos locais no desenvolvimento de 
comunidades sustentáveis, que podem estar 
estruturadas em loteamentos, novos bairros 
e distritos industriais. 

Novos loteamentos, bairros e grandes 
empreendimentos imobiliários já devem nascer 
dentro da perspectiva de geração de lucro 
para seus empreendedores e com contribuição 
para melhor qualidade de vida dos futuros 
habitantes e das comunidades impactadas. Camaragibe/PE cAMARA 
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ajuda  empreendedores   privados   e




