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1. Contextualização



Elaboração da versão inicial da Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade do HIDS 
(prova de conceito), composta por quatro módulos, desenvolvida pelas alunas e pelos 

alunos da professora Dra. Juliana Borin, do Instituto de Computação da Unicamp

1. LEVANTAMENTO E 
ANÁLISE DE 

METODOLOGIAS 
DISPONÍVEIS

2. DEFINIÇÃO PRÉVIA DE 
PRINCÍPIOS E PREMISSAS

3. DEFINIÇÃO PRÉVIA DE 
INDICADORES E PROVAS DE 

CONCEITO

4. CONSTRUÇÃO DA 
METODOLOGIA 
PRELIMINAR E 

PLATAFORMA DE 
AVALIAÇÃO

5. PROPOSIÇÃO DE UMA 
ESTRUTURA PARA GESTÃO 

E IMPLEMENTAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE DO 

HIDS

6. OPERAÇÃO E 
ADAPTAÇÕES COMO UM LL

• Desenvolver uma metodologia de avaliação de sustentabilidade para as 
atividades do HIDS

• Conduzir a avaliação preliminar para o planejamento do HIDS

Objetivos da componente 
de Avaliação de 
Sustentabilidade 

Levantamento e diagnóstico dos modelos de 
avaliação de sustentabilidade dos membros do 
Conselho Consultivo Fundador do HIDS + ACV 
EIOLCA + recomendações da ONU para os ODS

• O que se pretende avaliar?
• Para quê?
• Com qual frequência?
• Por quem?

Elaboração da PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO:
* Plano integrado de avaliação 
* Fluxo de aplicação da metodologia
* Estratégia de monitoramento

Estruturação da 
capacidade de 
avaliar

LL da Gestão da 
Sustentabilidade 
do HIDS

1. Contextualização



Metodologias compartilhadas e outras metodologias analisadas* 

▪ Avaliação de Ciclo de Vida –ACV
▪ Economic Input-Output Life Cycle 

Assessment - EIOLCA

▪ Princípios do Pacto Global da ONU
▪ Integração com os ODS:

▪ SDG Compass
▪ SDG Action Manager

▪ Apêndice: 
▪ ISE B3
▪ Integrated Reporting
▪ GRI Standards

PRODUTO 2

Modelos de avaliação 
de sustentabilidade  

dos membros do HIDS

PRODUTO 3

Princípios 
recomendados 

pelo Pacto Global 
das Nações 

Unidas

PRODUTO 4

Princípios 
baseados na 

Avaliação do Ciclo 
de Vida  e modelo 

de insumo-
produto

▪ Embrapa
▪ CPFL Energia
▪ PUC-Campinas
▪ Roundtable on 

Sustainable Biomaterials 
(RSB)

▪ Unicamp (GreenMetric)

1. Contextualização

A partir do workshop com especialistas realizado em 
dezembro de 2020 (Anexo 1) foram incorporadas à análise 
outras metodologias, a saber:

• Dow Jones Sustainability Index (DJSI); 
• Metodologias propostas por agências de “rating” de ESG 

(Environmental, Social, and Governance, – ou, em 
português, ASG, referindo-se à Ambiental, Social e 
Governança.); 

• SASB (Sustainable Accounting Standards Board ou, em 
português, Conselho de Padrões Contábeis de 
Sustentabilidade)

• Hubs e parques tecnológicos de inovação:
• Vale do Silício;
• Porto Digital, em Recife-PE
• Ecoparque Natura, em Benevides-PA

*mais detalhes no Produto 5 deste trabalho



2. Objetivos do documento



• Este documento tem como objetivo apresentar as principais definições, características e forma de
preenchimento dos módulos de versão inicial da Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade – prova de
conceito

• Durante o segundo semestre de 2020 e início de 2021, foi realizada uma parceria entre a componente de

Avaliação de Sustentabilidade do HIDS e o Instituto de Computação da Unicamp para a elaboração dos

módulos preliminares da Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade do HIDS.

• A elaboração desses sistemas foi realizada pelos alunos de graduação de disciplina lecionada pela Profa. Dra.

Juliana Freitag Borin, que se dividiram em quatro grupos, cada qual responsável pelo desenvolvimento de um

módulo de avaliação, a saber:

• Módulo 1 – Insumo-Produto – coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Cunha;

• Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida – coordenado pela Profa. Dra. Vanessa Gomes;

• Módulo 3 – Avaliação Institucional – coordenado pela consultora Clara Martins Leite;

• Módulo 4 – Greenmetric – coordenado pela Thalita Dalbelo, arquiteta urbanista da DEPI – Unicamp.

2. Objetivos do documento



3. Modelo preliminar da 
Plataforma de Avaliação de 
Sustentabilidade – prova de 
conceito



• A estrutura da Plataforma Preliminar de Avaliação de Sustentabilidade do HIDS levou em consideração 
as diversas metodologia que foram analisadas e utilizadas como referência

• Para que se possa ter uma apreciação mais abrangente do desenvolvimento sustentável, a estrutura 
da Plataforma foi organizada a partir de dimensões de análise que possibilitam esta visão ampla sobre 
os vários aspectos que se pretende avaliar. 

• Cada dimensão é subdividida em critérios e esses são subdivididos em indicadores

• Para cada indicador há uma ou mais pergunta avaliativa e as alternativas para respostas

• São atribuídos pesos aos indicadores, definidos pelo contexto atual da gestão empresarial e das 
demandas da sociedade

3. Modelo preliminar da Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade 
do HIDS – prova de conceito

Dimensões Critérios Indicadores
Questões 
avaliativas

Alternativas 
de 

respostas



Dimensão Governança e 
Capacidade Institucional 

Dimensão Meio Ambiente 
e Mudança do Clima

Dimensão Social e 
Direitos Humanos 

Dimensão Econômico-
financeira

Dimensão  Integração 
com os ODS

Dimensão Mobilidade 
e acessibilidade*

Dimensão Ensino e 
pesquisa*

Missão e Engajamento
Ética e Transparência
Gestão da 
Sustentabilidade 

Gestão ambiental
Água
Ar e clima
Uso da terra
Resíduos
Energia
Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)

Trabalho
Cidadania Corporativa
Cadeia de Valor
Clientes e consumidores

Ativos
Gestão de Desempenho
Análise de Insumo-Produto

Medição e Gestão das 
contribuições com os 
ODS

*dimensões utilizadas pelo Greenmetric. Não possui divisão de critérios

4. Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade
Dimensões e Critérios de avaliação



*dimensões utilizadas pelo Greenmetric. Não possui divisão de critérios

4. Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade
Estrutura preliminar de indicadores

• Foi realizado um esforço inicial de seleção prévia de indicadores presentes nas referências metodológicas

consultadas e que deverá ser atualizada conforme o avanço da proposição do projeto do HIDS. De todo

modo, tem-se uma seleção inicial de 107 (cento e sete) indicadores.

• No Anexo 2 deste Produto está a planilha com todas as questões avaliativas para os 4 módulos

desenvolvidos, além das questões avaliativas dos indicadores que se referem ao módulo de Avaliação

Institucional.

• As questões avaliativas do módulo de avaliação institucional podem ter respostas alternativas binárias (sim

ou não), de múltipla escolha, ou dissertativas. Também estão indicadas quais questões precisam ou não

apresentar evidências da resposta fornecida, que poderá ser um relato ou documento da instituição.



•Avaliar os impactos 
ambientais de um sistema 
construtivo

•Definição do perfil da 

instituição avaliada

•Definição de critérios de 

avaliação

•Cálculo de pontuação para 

cada critério e pontuação 

total

•Possiblidade de inclusão de 

critérios/ indicadores pelo 

administrador do sistema

•Avaliar impactos 
socioeconômicos e 
ambientais de 67 atividades 
econômicas

•Avaliar estes impactos 
supondo-se, também, 
alterações tecnológicas

•Aumentar o número de 
setores e de categorias de 
impacto no modelo

• Análise e monitoramento 
dos indicadores  de 
sustentabilidade nos campi 
universitários

•Ranqueamento da 
universidade em nível 
nacional e internacional

Módulo 4. 
Greenmetric

Módulo 1. 
Insumo-
Produto

Módulo 2. 
Avaliação de 
Ciclo de Vida

Módulo 3. 
Avaliação 

Institucional

Versão inicial dos módulos da plataforma de avaliação de sustentabilidade do HIDS – prova de conceito

4. Plataforma de Avaliação de Sustentabilidade



3. Fluxo de Aplicação

Início
Proposição da 

instituição a ser 
avaliada 

Validação da 
instituição pelo 

Conselho Consultivo 
do HIDS

Conselho  
validou a 

instituição 
indicada?

sim

não

Definição de nova 
instituição e 

consulta de sua 
disponibilidade em 

participar

Equipe da AS* 
apresenta a 

metodologia e 
plataforma para 

instituição

*Avaliação de Sustentabilidade

Equipe da 
instituição identifica 

as áreas internas 
que deverão ser 

envolvidas

Equipe da 
instituição prepara 

as respostas para as 
questões da 

avaliação

Equipe da AS e da 
instituição imputam 
as informações na 

Plataforma

Equipe da AS analisa 
as respostas e 
verifica se há 

inconsistências/ 
pendências

Possui 
pendências 

ou 
inconsistênc

ias?

Equipe da AS e da 
instituição resolvem 

as pendências/ 
inconsistências

Equipe da AS e da 
instituição finalizam 

a avaliação

Equipe da AS 
consulta a 

instituição sobre 
oportunidades de 

melhoria na 
Plataforma

não

sim

Final da aplicação 
da avaliação

A prova conceito da plataforma de avaliação de sustentabilidade do HIDS será aplicada

primeiramente em instituição parceira do HIDS a ser definida no mês de abril de 2021. Esta definição

deverá ser aprovada pelo Conselho Consultivo do HIDS, conforme fluxo apresentado.



4. Módulos de avaliação



•Avaliar impactos 
socioeconômicos e 
ambientais de 67 atividades 
econômicas

•Avaliar estes impactos 
supondo-se, também, 
alterações tecnológicas

•Aumentar o número de 
setores e de categorias de 
impacto no modelo

Módulo 1. 
Insumo-
Produto

4. Módulo 1 - Insumo-Produto

• Análise de insumo-produto: permite 

mensurar aspectos socioeconômicos 

e aspectos ambientais que estão 

“incorporados” na oferta de um 

produto (bem ou serviço) em 

qualquer economia, levando-se em 

consideração todos os efeitos diretos 

e indiretos associados à sua cadeia 

produtiva. 

• Para realizar tal análise, a base de 

dados principal diz respeito à matriz 

de insumo-produto da região 

(economia) onde a cadeia produtiva 

do produto de interesse está 

instalada.



1 - Abra o navegador no seu computador/notebook e acesse: 

Insira seu email e senha de 
acesso. Se for o primeiro 
acesso, efetue um novo 
cadastro.  

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



Papéis de usuário: 

● Controle quais usuários podem executar cada modelo 
● É possível agrupar usuários de acordo com suas 
características

Consulta e listagem dos usuários cadastrados

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



Na aba “Modelos” é possível consultar a listagem dos modelos cadastrados.

Cadastrar e editar os acessos. 

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



E criar, editar e remover setores e os coeficientes técnicos, por setor e por categorias de impacto: 

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



Na seleção do modelo, é possível escolher qual modelo executar dentre os disponíveis. Na entrada de 
dados, é possível selecionar os setores e valores referentes a cada um deles. 

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



Os resultados serão visualizados a 
partir do total de cada impacto. 

Serão exibidos os cinco principais 
setores para cada impacto. 

Ao final, serão gerados gráficos de 
impacto por setor. 

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



Visualização completa da matriz de resultados: 

4. Módulo 1 - Insumo-Produto
Tutorial



•Avaliar os impactos 
ambientais de um sistema 
construtivo

Módulo 2. 
Avaliação 

de Ciclo de 
Vida

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial

• a Avaliação de Ciclo de Vida é um método 

internacionalmente padronizado que quantifica 

os recursos consumidos, as emissões, os 

impactos ambientais e para a saúde 

relacionados, bem como os problemas de 

depleção de recursos que estão associados a 

algum produto – bem ou serviço. 

• Para isso, a metodologia leva em consideração 

todo o ciclo de vida de um produto, desde a 

aquisição da matéria-prima, passando pela sua 

produção, uso, reciclagem e descarte de resíduos 

(isto é, “do berço ao túmulo”) (JRC; IES, 2010). 



Abra o navegador no seu computador/notebook e acesse: 
Insira seu email e senha de acesso. Sugerimos alterar a sua senha no primeiro acesso. 

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



Na tela inicial, estarão as avaliações em andamento. 

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



A plataforma permite exportar os dados para uma planilha em formato CSV. 

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



Na seção de avaliações é possível consultar por meio de filtros e acessar as avaliações registradas para 
validação e/ou finalização. 

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



Os resultados podem ser visualizados em formato de gráfico, indicado a posição do produto em cada fase do 
ciclo. A saída de dados já é dividida, possibilitando a criação de diversos gráficos.

4. Módulo 2 – Avaliação de Ciclo de Vida - ACV
Tutorial



•Definição do perfil da 

instituição avaliada

•Definição de critérios de 

avaliação

•Cálculo de pontuação para 

cada critério e pontuação 

total

•Possiblidade de inclusão de 

critérios/ indicadores pelo 

administrador do sistema

Módulo 3. 
Avaliação 

Institucionais

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial

• O módulo de Avaliação Institucional é 

responsável por abarcar as informações 

referentes à capacidade institucional e práticas 

organizacionais das instituições que serão 

avaliadas.

• É neste módulo que estão condensadas a 

estruturação de avaliação a partir das 

referências das práticas de mercados, agências 

de rating ESG, recomendações do Pacto Global 

sobre a contribuição de empresas com os ODS, 

e outras referências já mencionadas 

• É a partir deste módulo também que foram 

definidas as dimensões, critérios e divisão dos 

indicadores da plataforma de avaliação de 

sustentabilidade do HIDS



Abra o navegador no seu computador/notebook e acesse: http://143.106.73.67:3001/login 
Insira seu email e senha de acesso.

Após iniciar uma sessão, há as seguintes opções de acesso:
• Questionário: formulário preenchido. 
• Relatório: Informações e resultados relacionados ao questionário já preenchido.
• Minha instituição: Cadastro, consulta e edição da organização do usuário. 
• Convites: Aqui o usuário pode convidar outros usuários para participarem e 
contribuírem. 
• Meu Perfil: O usuário pode editar suas informações. 

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



Um usuário recém criado não poderá responder a um questionário se não esteja atrelado à uma organização – por meio 
de convite ou criando a sua organização no sistema – em Minha Instituição para preencher o formulário.  

Acessando seus convites, é possível convidar novos usuários ou consultar convites 
recebidos e enviados, se eles foram aceitos ou recusados, ou excluir convites no 
ícone da lixeira.   

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



Ao acessar o questionário, selecione o ano e responda às perguntas relacionadas aos indicadores de cada dimensão. 

Em cada critério há um ou mais indicadores e, em cada indicador, uma ou mais questões a serem respondidas. Cada indicador 
pode ser expandido para que o usuário responda à questão associada e salve sua resposta. 
Também é possível navegar por meio dos botões abaixo das caixinhas de indicadores. 

O sistema calcula automaticamente a pontuação e é possível visualizar 
o progresso do respondente.  

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



Após finalizada a avaliação ainda é possível consultar as respostas registradas em cada pergunta respondida. Em seguida, o 
usuário pode conferir o relatório da avaliação de sustentabilidade de sua organização na opção “Relatório” do menu principal.
Nesta seção é possível filtrar as avaliações realizadas por ano, conferir o status da avaliação, pontuação geral e pontuação 
detalhada por dimensão e critério. 

A pontuação é calculada da seguinte maneira: 
• Dimensão: Soma da pontuação dos critérios contidos nela. 
• Critério: Somatória da pontuação dos indicadores contidos nele. 
• Indicador: Soma da pontuação das alternativas do indicador * peso do indicador * peso do critério do indicador. 
• Questão: Pontuação fixa. 

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



O usuário também pode gerenciar suas informações por meio da seção “Meu perfil” para editar suas informações, 
consultar sua organização, alterar sua senha ou deletar a conta. 

Usuários com permissão de administrador terão opções extras no menu principal: 
• Versões: Criação de versões de questionários, criação, edição e deleção de dimensões, critérios, indicadores e questões. 
• Usuários: Consultar usuários cadastrados no sistema e conceder ou revogar permissões de administrador. 
• Instituições: Consultar e excluir instituições registradas. • Avaliações: Consulta, validação e invalidação de avaliações. 
• Política de privacidade: Cadastro do endereço com as informações de políticas de privacidade. 

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



Na seção de avaliações é possível consultar por meio de filtros e acessar as avaliações registradas para validação e/ou 
finalização. 

Para validar ou invalidar uma avaliação basta utilizar o botão 
ao lado de “Progresso total”. Quando uma avaliação é 
validada ou invalidada, o último usuário que editou a 
avaliação será notificado por e-mail. Nesta tela também é 
possível visualizar o questionário, pontuação e progresso. 

4. Módulo 3 – Avaliação Institucional
Tutorial



• Análise e monitoramento 
dos indicadores  de 
sustentabilidade nos campi 
universitários

•Ranqueamento da 
universidade em nível 
nacional e internacional

Módulo 4. 
GreenMetric

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial

• O UI GreenMetric World University Ranking é uma

iniciativa da Universitas Indonesia lançada em 2010.

• O objetivo deste ranking é fornecer o resultado de

uma pesquisa online sobre a situação atual e as

políticas relacionadas ao Green Campus e à

Sustentabilidade nas Universidades de todo o

mundo.

• A classificação é feita a partir de indicadores

divididos em seis categorias:

• Paisagem e infraestrutura;

• Energia e Mudanças Climáticas;

• Resíduos;

• Água;

• Transporte;

• Ensino e Pesquisa.

• Para cada categoria, há um conjunto de indicadores, informação sobre necessidade

ou não de evidência, origem dos dados, fórmula para cálculo da resposta (quando

aplicável), meta do indicador de referência.

• A pontuação de cada indicador gera uma resposta numérica para que os dados

possam ser processados estatisticamente. Além disso, os critérios de avaliação são

categorizados e as pontuações brutas são ponderadas para fornecer um cálculo final.



1 - Abra o navegador no seu computador/notebook e acesse: 
Faça a autenticação com email e senha cadastrados ou efetue um novo cadastro, se for o primeiro acesso. 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



No menu da tela inicial, as opções se referem a:

• Painéis: acesso aos gráficos e pontuações
• Métricas: acesso à lista de métricas, adição, edição e deleção
• Formulários: acesso à tela de gerenciar formulários
• UI GreenMetric: Acesso ao formulário UI GreenMetric com todas as métricas
• Sair: sair da plataforma 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



Na opção formulário, é possível visualizar e editar as métricas e pontuações 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



A adição da métrica é feita clicando com o botão direito do mouse na métrica ou em um diretório que se deseja adicionar ao 
formulário. Depois, deve-se selecionar “Adicionar ao formulário”. 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



Modelo da tela de preenchimento do formulário GreenMetric. No formulário completo, composto por todas as métricas 
existentes, é possível: acessar os resultados e atribuir valores, anexar, excluir e fazer o download de evidências. 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



Detalhamento dos campos de preenchimento e opções do formulário (anexo e download de arquivos): 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



Modelo de tela de inserção de métricas. A métrica pode ou não esperar uma resposta inserida manualmente. Caso não espere 
um valor a ser inserido, o resultado da métrica pode ser calculado por meio de resultados de outras métricas já existentes. O
sistema permite criar, editar e excluir métricas. 

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



Os resultados poderão ser visualizados em painéis que descrevem o nome da categoria e respectivo peso para a pontuação 
total e por métrica da respectiva categoria.  

4. Módulo 3 – Avaliação Greenmetric
Tutorial



5. Anexos



5. Anexos

ANEXO 1 – Workshop com especialistas

ANEXO 2 – Plataforma de indicadores


