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TERMO DE ADESÃO COMO ASSOCIADO PESSOA FÍSICA – USUÁRIO 

Ao aderir à categoria de associado pessoa física, categoria usuário, do Green Building 

Council Brasil (GBC-Brasil), você, automaticamente, passa a integrar a maior comunidade de 

profissionais engajados e outros interessados em atuar na aceleração da transformação da 

construção civil, em direção à sustentabilidade. 

Tendo em vista os objetivos estratégicos do GBC-Brasil, para aumentar continuamente a 

visibilidade e a presença do Instituto em território nacional, bem como expandir e fortalecer a 

presença dos green buildings em todos os setores e segmentos da construção civil, foi criada a 

oportunidade para profissionais (pessoas físicas) e outros interessados participarem, 

independentemente da vinculação a determinada pessoa jurídica, membro/associada ou não do 

GBC-Brasil. Com isso, fortaleceremos a criação de uma rede colaborativa para engajamento da 

iniciativa privada, do Poder Público, associações e sociedade civil, no desenvolvimento de uma 

indústria que maximize os ganhos econômicos, concomitantemente com a mitigação dos impactos 

socioambientais negativos, redução do uso de recursos naturais e melhoria da qualidade de vida e 

bem estar da população em geral.  

Assim sendo, o GBC-Brasil incrementará continuamente uma comunidade de profissionais 

(pessoas físicas) e outros interessados para fazerem uso de uma série de benefícios e atividades 

oferecidas normalmente pelo GBC-Brasil. Além do uso voluntário dos benefícios, os profissionais 

poderão participar mais ativamente das ações de networking e engajamento, como forma de uma 

busca maior de envolvimento na discussão de diretrizes técnicas, acesso a estudos de mercado, 

sugestão de políticas públicas de incentivo e recomendação de atividades. 

Dentre os benefícios à disposição ao associado pessoa física - usuário temos o seguinte:   

1. Possibilidade de utilizar o Diretório de Cases de Sucesso do GBC-Brasil,

disponibilizado através da webpage www.gbcbrasil.org.br,  para promover a sua participação 

profissional em empreendimentos certificados LEED, GBC CASA, GBC CONDOMÍNIO ou GBC 

ZERO ENERGY; 

2. Participação nos eventos de networking exclusivos para membros/associados do GBC- 

Brasil; 

3. Suportar e fomentar o movimento de construções e cidades sustentáveis, podendo

auxiliar na implementação das atividades e ações desenvolvidas pelo GBC-Brasil na sua região e 

em todo território nacional; 

4. Fazer parte da comunidade de profissionais e interessados que estão acelerando a

elevação do nível técnico da indústria da construção civil, mantendo-se sempre atualizado; 
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5. Receber um exemplar do Anuário GBC-Brasil, documento que destaca todos os

empreendimentos certificados em cada ano, bem como promove conteúdo multidisciplinar e 

multisetorial do movimento de green building; 

6. Possibilidade de participar dos Comitês Técnicos do GBC-Brasil, constituintes de grupo

que discute e delibera acerca das regras, metas de desempenho, práticas e normas técnicas de 

referência, as quais compõem as ferramentas de certificação; 

7. Descontos em cursos de capacitação profissional e eventos organizados ou apoiados

pelo GBC-Brasil; 

8. Acesso a estudos de mercado, pesquisas, relatórios e informações de mercado para

nortear as suas próprias atividades profissionais; 

9. Conectar seu linkedin com a área “Diretório dos Profissionais”, disponibilizada através

da webpage www.gbcbrasil.org.br; 

10. Participar de webinars sobre as certificações de green buildings e inovações

disponíveis no mercado; 

11. Possibilidade de participar de visitas técnicas a edificações certificadas;

12. Cortesia para participar de um dos cursos da plataforma de treinamentos à distância

do GBC-Brasil. A capacitação é essencial para auxiliar o profissional a ingressar no mercado de 

green building para a oferta de serviços e/ou soluções a edificações que buscam tais diferenciais.  

Aderindo ao presente termo, o profissional ou interessado fará uso dos benefícios pelo 

prazo de 12 meses, com renovação automática, salvo prévio aviso do associado. Com a renovação 

automática, o profissional possui o direito de cursar um outro treinamento disponibilizado pela 

plataforma on line de cursos do GBC-Brasil.  

Atualmente, a anuidade para a participação do rol de benefícios será de R$800,00 

(Quatrocentos e oitenta reais)1, os quais serão pagos por meio de débito, em cartão de 

crédito, via plataforma de e-commerce, presente no website www.gbcbrasil.org.br. O valor 

poderá ser dividido em até 12 vezes, prazo correspondente ao período de filiação.  

Obrigatoriamente, o associado pessoa física – usuário deve permanecer no quadro 

associativo do GBC-Brasil, pelo período mínimo de 12 (doze) meses contínuos. Após o 

referido período, com todas as contribuições pagas e existindo o interesse na desistência de 

permanência no quadro associativo, o interessado deve enviar e-mail ao GBC-Brasil, 

1 O valor será revisto a cada exercício, dependendo da variação dos índices em geral de atualização monetária 

e da política contínua do GBC-Brasil na manutenção do seu quadro associativo.  
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manifestando a sua desistência em até 20 (vinte) dias do término do seu período associativo 

de 12 meses, contados do recebimento do referido e-mail.   
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