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INFRA Outsourcing & Workplace é uma 
publicação com circulação nacional e 
tem como objetivo editorial fomentar as 
relações de negócios em Gestão de Facilities 
entre compradores e fornecedores de 
tecnologias, produtos e serviços para a 
construção, modernização, retrofit, gestão da 
infraestrutura e das instalações em ambientes 
prediais, industriais e corporativos. 

Já na área de Property Management, 
é voltada a transacionar produtos e 
informações do mercado imobiliário 
comercial - aquisições (compra e venda) 
de prédios, indústrias, galpões, shoppings, 
hotéis, hospitais, terrenos, entre outros.

A publicação é enviada a um mailing 
qualificado, composto por profissionais 
diretamente envolvidos com a localização, 
conforto, bem-estar e segurança nos 
grandes empreendimentos, como edifícios e 
condomínios corporativos, shopping centers, 
hospitais, instituições de ensino e financeiras, 
prédios públicos e sites industriais, além 
das maiores construtoras, incorporadoras, 
diretores de fundos de pensão, bancos e 
securitizadoras, presidentes de câmaras de 
comércio exterior, escritórios de arquitetura, 
brokers, entidades e acadêmicos da área.

A INFRA Outsourcing & Workplace não se 
responsabiliza pelo conteúdo dos anúncios 
veiculados. Os conceitos dos artigos assinados 
são de responsabilidade de seus autores, não 
representando necessariamente a opinião da 
Editora. Reprodução de artigos e reportagens 
é permitida desde que citada a fonte.

Telefax: (11) 5582-3044 
www.revistainfra.com.br

http://www.revistainfra.com.br/
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IMPLANTAR E PRATICAR 
PARA ENTÃO INOVAR

Quem não lembra de 
Karatê Kid – A Hora da 

Verdade, um filme que con-
ta a história de um jovem 
lutador (Daniel San) que de-
seja aprender caratê e para 
isso convence um experien-
te mestre (Sr. Miyagi) a lhe 
dar aulas, que acabam por 
transformar-se em lições de 
vida. Na primeira aula, Da-
niel San lava e poli carros 
com movimentos circulares 
das mãos e uma respiração 
controlada. 

Na segunda aula come-
ça a polir o deck da casa do 

simples Miyagi, novamente 
com movimentos circulares 
e respiração controlada. As 
duas aulas seguintes envol-
vem tarefas que aparente-
mente nada têm a ver com 
artes marciais: pintar a casa, 
envernizar a extensa cerca 
etc., sendo que todas com 
movimento repetitivos para 
se chegar a perfeição e a agi-
lidade do movimento, onde 
a vitória também se daria 
pelo controle, e pela pureza 
e não pela rudeza. Afinal, se 
praticar, vai ouvir...

Em novembro tive a opor-

tunidade de assistir a uma 
palestra do famoso John 
Kao (conhecido como “dou-
tor criatividade”), que tinha 
a missão de explicar para a 
plateia o que é “inovação”. 
Segundo ele, “uma porta de 
entrada para criar o mundo 
que queremos, inovando as 
formas de como fazemos as 
coisas para sairmos da mes-
mice, das dificuldades”.

No dia, Kao sentou-se ao 
piano, estrategicamente co-
locado no palco, e tocou uma 
mesma música de diferentes 
formas (simples, envolvente, 

ENTRE NÓS
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alegre e emocionante) com o objetivo 
de mostrar que a partitura de música 
serve de método de controle para que a 
música seja orquestrada como foi cria-
da. Entretanto, depende do músico a 
forma que cada um dá para uma mes-
ma melodia. Ele tocou de várias formas 
e na última vez emocionou fortemente 
a todos que o assistiam... Mas onde está 
a diferença? Na forma, no entusiasmo, 
no envolvimento, no conhecimento ad-
quirido através da repetição e da práti-
ca do uso das instruções da partitura.

O palestrante queria dizer para a pla-
teia, que a inovação nada mais é do que 
se ter clareza sobre o entender o que as 
pessoas (os clientes) querem. Ele ainda 
perguntou: “Quer saber se está inovan-
do? Pergunte a si mesmo: ‘Estamos tra-
zendo mais clientes ou perdendo clien-
tes para outras empresas?’ E a resposta 
a essa questão é que lhe dirá se você 
está sendo inovador ou não”. E o mes-
mo vale para a vida profissional, mesmo 
porque a inovação não está na tecnolo-
gia, mas sim na forma de como fazemos 
as coisas de forma diferenciada.

O meu objetivo com esses dois 
exemplos é fazer um link com o que é 
administrar uma propriedade. Ou seja, 
não adianta implantar tecnologias pre-
diais, sem praticar o uso contínuo e 
correto de suas possibilidades. E que o 
resultado positivo pode estar na práti-
ca da repetição (não sem sentido), mas 
para um aprendizado contínuo das 
possibilidades, como nos ensinou o Sr. 

Miyagi. É uma jornada de transforma-
ção, de melhorias diárias na forma de 
como tocamos uma mesma melodia, 
mas sempre com o objetivo de aprimo-
rá-la aos olhos dos clientes, como John 
Kao tão bem exemplificou.

No mais, não deixe de acompanhar 
os 40 cases que elaboramos nesta esta 
edição, que traz gestores que implan-
taram ações que tornaram estes em-
preendimentos mais amigável em sua 
eficiência operacional. É importante 
frisar que a medida que aumenta o 
número de edifícios sustentáveis no 
Brasil, cresce a insegurança por uma 
gestão que acompanhe o desempe-
nho certificado. Na matéria de aber-
tura dos cases, o leitor poderá conferir 
as orientações de especialistas sobre 
como corresponder às expectativas na 
operação e manutenção destes em-
preendimentos.

Enfim, que 2015 seja um ano de 
melhorar ainda mais aquilo que já sa-
bemos fazer, só assim poderemos pro-
porcionar bons resultados, manter os 
clientes e trazer inovações para o negó-
cio. E, é claro, mais alegria para nossas 
vidas e para aqueles que dela fazem 
parte, seja em âmbito pessoal, profis-
sional ou social.

Um abraço fraterno e o meu mui-
to obrigada a todos aqueles que nos 
apoiaram e que estiveram conosco nes-
te ano que deixou muitas lições!

Léa Lobo
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LIDERANÇAS EM FACILITY E PROPERTY  JÁ TÊM ENCONTRO MARCADO EM 2015

Março
4o Infra Nordeste - Recife

maio
12o Congresso INFRA SP 

e 4a Expo INFRA

Julho
3o Infra Belo Horizonte

Setembro 
9o Infra Rio de Janeiro

Novembro
6o Infra Centro-Oeste - Goiânia

Panorama geral da construção

REGIÃO NORTE/NORDESTE
1.997 Obras
Bahia / Ceará / Pernambuco
48% do total da região - 974 obras
US$ 107 bilhões

REGIÃO CENTRO-OESTE
728 Obras
Goiás
40% do total da região - 292 obras
US$ 28 bilhões

REGIÃO SUDESTE
6.661 Obras
São Paulo
54% do total da região - 3.600 obras
US$ 157 bilhões

REGIÃO SUL
1.788 Obras
Diversidade nos três estados
US$ 33 bilhões

TOTAL BRASIL
11.174 Obras

US$ 325 bilhões investidos
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EMPECILHOS AO CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL DAS CIDADES

milhares de empregos foram 
criados. Na economia, ape-
sar das intermitências no 
crescimento, presenciamos, 
nas duas últimas décadas, 
um aumento de sete vezes o 
nosso PIB, passando de 700 
bilhões para cerca de cinco 
trilhões de reais. Desde o 
Plano Real, o planejamento 

macroeconômico, orientado 
pela responsabilidade fiscal 
e regime de metas de infla-
ção, criou as condições ne-
cessárias para investimentos 
de longo prazo.

No tocante à construção, 
o conceito do “ambiental-
mente correto” impulsio-
nou os selos verdes, como o 
LEED, Aqua-HQE e ISO, que 
atestam o caráter sustentá-
vel de um empreendimento. 
Eles proliferaram, tornando-
-se uma indústria milioná-
ria. Exemplo que comprova 
essa tendência foi a Copa 
do Mundo. Dos 12 estádios 
construídos ou reformados, 
seis foram certificados, o 
que coloca o Brasil em se-
gundo lugar no ranking dos 
países com maior número 
de arenas sustentáveis.

No Plano de Gestão da 
Sustentabilidade, a Olim-
píada de 2016, impôs um 

URBANISMO | por Luiz Augusto Pereira de Almeida*

Nos últimos 20 anos, o 
Brasil tem experimen-

tado avanços na questão 
da sustentabilidade. De um 
lado, os empresários estão 
mais conscientes e as em-
presas, além do lucro, for-
talecem sua imagem com 
ações mais éticas e transpa-
rentes, conforme evidencia 
a crescente divulgação dos 
balanços socioambientais, 
relatando a sua atuação po-
liticamente correta.

Na área ambiental, evo-
luímos com nossa Consti-
tuição de 1988 e inúmeras 
legislações posteriores so-
bre o tema. Na área social, 

 Nunca foi tão importante o 
planejamento urbano para a garantia da 
qualidade de vida. Tal conceito, contudo, 
nem sempre encontra o merecido 
respaldo nas políticas públicas de 
desenvolvimento dos municípios 
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ções divergentes, acarre-
tando insegurança para os 
investimentos necessários à 
qualidade de vida no meio 
urbano e o crescimento 
econômico. Não é susten-
tável falarmos sobre meio 
ambiente planetário, se as 
pessoas, no dia a dia de seu 
espaço mais próximo, ainda 
são submetidas a provas de 
resistência com um trans-
porte público precário, falta 
de moradias, escolas, postos 
de saúde, segurança e insufi-
ciência sanitária.

Além disso, empreen-
dimentos residenciais e de 
infraestrutura importantes 
para as cidades têm sua 
aprovação submetida a uma 
via crucis desanimadora até 
para o mais destemido in-
vestidor. O custo e os “sus-
tos” jurídico-burocráticos do 
Brasil estão impedindo que 

“cheguemos lá”. As amarras 
são muitas e não podemos 
contar com a bondade e ca-
rinho dos estrangeiros com 
o nosso desenvolvimento. 
Pelo contrário, cada um está 
tentando prover a sua sufi-
ciência econômica, social e 
ambiental.

Como o próprio nome 
diz, países desenvolvidos 
são aqueles que já fizeram 
a sua lição de casa. Ou seja, 
já possuem o necessário 
em termos de infraestrutu-
ra para balizar a qualidade 
de vida. O Brasil ainda está 
muito distante dessa reali-
dade. A maior prova disso é 
termos um ministério dedi-
cado ao combate à fome.

* Luiz Augusto Pereira de 
Almeida  é Diretor da Fiabci/Brasil 
(Federação Internacional das 
Profissões Imobiliárias) e Diretor 
de Marketing da Sobloco Empresa 
de Desenvolvimento Urbano.

do, nem sempre encontra o 
merecido respaldo nas polí-
ticas públicas de desenvolvi-
mento dos municípios.

Não é sustentável, por 
exemplo, fazer um prédio 
na periferia da cidade e exi-
gir que seus moradores gas-
tem horas para ir e voltar do 
trabalho. Não é sustentável 
espalhar a cidade, com bai-
xa densidade demográfica, 
forçando o poder público a 
levar cada vez mais longe a 
infraestrutura (água, esgoto, 
energia, escolas, internet, 
segurança, transporte e hos-
pitais). Ademais, o espalha-
mento consome mais terra, 
impermeabiliza mais o solo 
e subtrai áreas rurais.

Não é sustentável todo 
mundo querer legislar sobre 
o meio ambiente, criando 
um emaranhado de normas 
subjetivas, com interpreta-

plano ambicioso, com in-
vestimentos previstos, de 
R$ 36,7 bilhões, incluindo 
recursos federais, estaduais, 
municipais, parcerias públi-
co-privadas e capital parti-
cular. O exemplo do grande 
evento esportivo a ser reali-
zado no Rio de Janeiro, que, 
por sua importância e visi-
bilidade, atrai investimen-
tos específicos, demonstra 
o quanto é elevado o custo 
da sustentabilidade.

O mercado imobiliário e 
setor da construção também 
têm papel fundamental na 
sustentabilidade, não so-
mente em prédios ou shop-
pings certificados, que che-
gam a custar até 5% a mais, 
mas em novos bairros e cida-
des. Nunca foi tão importan-
te o planejamento urbano 
para a garantia da qualidade 
de vida. Tal conceito, contu-
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Setor que emprega atualmente cer-
ca de três milhões de trabalhadores 

segundo José Carlos Martins, Presiden-
te da Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção (CBIC), a construção civil 
possui uma grande importância para o 
desenvolvimento do País, contribuin-
do para a formação de capital e para a 
promoção de qualidade de vida da po-
pulação.  Acompanhar esse progresso, 
todavia, incide na evolução de recursos 
tecnológicos e principalmente na ado-
ção de práticas sustentáveis neste que é 
um dos setores que mais consomem re-
cursos naturais e utilizam energia de for-
ma intensiva, gerando consideráveis im-
pactos ambientais por praticar grandes 
desperdícios de resíduos sólidos, líqui-
dos e gasosos durante e após o término 
de suas obras, na operação predial.

Uma pesquisa feita pelo Conse-
lho Internacional da Construção (CIB) 
aponta que a indústria da construção 
civil produz mais de 50% dos resíduos 
sólidos gerados pelo conjunto das ati-
vidades humanas e, por isso, a constru-
ção sustentável tornou-se uma tendên-
cia global que ganhou força no Brasil 
com as certificações de edifícios novos 
e existentes, trazendo como objetivos 
enfrentar e propor soluções para a pre-
servação do meio ambiente, conceben-
do uma melhor qualidade de vida aos 
seus usuários.

40+ SUSTENTÁVEIS

 Um sistema que 
não funciona de 
acordo com as 
características do 
edifício é chamado 
de desperdício 
tecnológico 
 Wagner Oliveira , CTE

 À medida que 
aumenta o número de 
edifícios sustentáveis 
no Brasil, cresce a 
insegurança por uma 
gestão que acompanhe 
o desempenho 
certi� cado. Con� ra a 
seguir as orientações 
de especialistas sobre 
como corresponder às 
expectativas na operação 
e manutenção destes 
empreendimentos
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Colocar em prática essas premissas, 
todavia, é um desafio cotidiano essen-
cial para a vida útil do empreendimen-
to, tendo início no desenvolvimento do 
projeto pela incorporadora, na realiza-
ção da obra pela construtora, até o ge-
renciamento e a operação dos sistemas 
prediais, visando obter maior eficiência 
operacional, sempre com foco no bem-
-estar do usuário final.

Conforme Wagner Oliveira, Coorde-
nador do Departamento de Pesquisa & 
Desenvolvimento na unidade de sus-
tentabilidade do Centro de Tecnologia 
de Edificações (CTE), a demanda pela 
certificação predial no Brasil aumentou 
na medida em que grandes empresas 
internacionais que ocupam espaços 
corporativos no País começaram a exi-
gir a certificação por determinação da 
sua sede ou pelo conceito de susten-
tabilidade. Desta forma o Leadership 
in Energy and Environmental Design 
(LEED), certificação predial mais utiliza-
da no mundo, foi inserida rapidamente 
no mercado brasileiro, e outras certifica-
ções também passaram a ser adotadas. 

“A certificação é um instrumento va-
liosíssimo, pois não é o empreendedor 
que está afirmando que o edifício vai 
ser sustentável ou que o desempenho 
energético vai ser melhor, é uma audi-
toria feita por uma empresa terceiriza-
da que está validando os projetos e do-
cumentos dizendo que o edifício possui 
uma performance eficiente e sustentá-
vel”, ressalta João Marcello Gomes Pin-
to, Diretor da Sustentech Desenvolvi-
mento Sustentável.

OPERANDO COM ALTA 
PERFORMANCE

O Brasil conta atualmente com 497 
edifícios comerciais certificados com 
os selos LEED e Aqua-HQE capazes de 
reduzir cerca de 30% o consumo de 
energia, 50% o consumo de água, 35% 
a emissão de CO2 e até 90% o descarte 
de resíduos. Alcançar esta performance, 
todavia, exige algo que vai além da cer-
tificação e do seu alto investimento, que 
é até 7% maior que um edifício conven-
cional. Implica a mudança de atitude 

40+ SUSTENTÁVEIS

 Se as pessoas estivessem 
aplicando na operação o 
que está escrito naqueles 
documentos, seguramente 
o empreendimento estaria 
‘performando’ conforme foi 
projetado 
 João Marcelo Gomes Pinto , Sustentech
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tanto do gestor da operação e manuten-
ção predial, como do consumidor final 
em sua rotina diária. Afinal, não basta 
“certificar” se não houver operação para 
extrair melhores resultados.

Pensando nisso, especialistas deba-
tem quais desafios e soluções devem ser 
observados na gestão de edifícios verdes. 

GESTÃO DE EDIFÍCIOS NOVOS

Uma etapa importante no processo 
de certificação de edifícios novos aconte-
ce durante a concepção do projeto, quan-
do diversas informações e características 
são analisadas. Informações como o lo-
cal em que o empreendimento será cons-
truído e a iluminação que ele receberá 
durante o dia são levadas em considera-
ção para estabelecer quais critérios po-
dem contribuir para que a infraestrutura 
predial possa ser mais eficiente.

Para isso, envolver profissionais que 
vão participar da gestão da vida útil do 
empreendimento é essencial para de-
senvolver melhores resultados e com-
partilhar as futuras necessidades de 
manutenção de suas tecnologias.

“Permitir que o gestor participe 
na fase de projeto e opine com rela-
ção aos sistemas operacionais seria o 
ideal, mas é difícil isso acontecer. En-
tão, quando o projeto está consolidado 
e o empreendimento está para ser en-
tregue, a gente tenta suprir com treina-
mento”, afirma Pinto.

Ele conta que em algumas situações 
falta que o gestor olhe atentamente aos 
documentos da certificação atestada e 
perceba como se alcança aquela per-
formance. “Não tem nenhum milagre 
ali. Se as pessoas estivessem aplicando 

na operação o que está escrito naque-
les documentos, seguramente o em-
preendimento estaria ‘performando’ 
conforme foi projetado.”

Uma situação um pouco diferencia-
da que faz com que o edifício não alcan-
ce o benefício esperado é quando uma 
incorporadora realiza um projeto junto 
a uma empresa consultora de constru-
ção sustentável, e na hora de executar 
a obra, deixa de realizar por completo 
aquilo que foi estabelecido, fazendo 
com que falhas nos sistemas fiquem de 
herança para o profissional responsável 
pela manutenção do edifício.

40+ SUSTENTÁVEIS

 Muitas vezes o 
mercado se interessa pela 
certi� cação por marketing 
ou por ser novidade, 
mas o que interessa no 
� nal das contas é qual 
benefício ela pode dar 
 Guido Petinelli , Petinelli Inc.
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“É muito comum a gente ver que o 
pessoal corre para entregar qualquer 
coisa, mesmo em um prédio certificado, 
e quem recebe na operação herda todos 
aqueles ‘caminhos cortados’, tudo aqui-
lo que não foi claramente especificado 
e comissionado, e que acaba virando 
problema de quem opera”, alerta Guido 
Petinelli, Sócio-diretor da Petinelli.

Então, segundo Petinelli, as perguntas 
são: “Como construir melhor?”, “Como 
projetar melhor?”, tudo isso independen-
te da certificação. Ela traz a promessa do 
potencial de economia, mas esses crité-
rios têm de passar por projeto, têm de 
passar por instalação, pra que a operação 
tenha os recursos necessários para che-
gar à economia prevista. “Muitas vezes 
o mercado se interessa pela certificação 
por marketing ou por ser novidade, mas 
o que interessa no final das contas é qual 
benefício ela pode dar”, completa.

EXECUÇÃO DO PROJETO

De forma objetiva, fica claro que para 
manter um edifício sustentável é preci-
so executar aquilo que foi proposto no 
projeto com a operação e manutenção 
dos sistemas prediais, e para isso o pro-
fissional deve receber da construtora 
ou do proprietário do empreendimen-
to o conteúdo necessário em forma de 
instrução ou treinamento, para que ele 
saiba qual a forma correta de extrair o 
máximo do empreendimento. 

“Ninguém certifica só para ter uma 
placa na parede, um certificado em 
papel. A gente certifica pelo resultado 
que isso trás para o processo. Em uma 
nova construção estamos pensando 
em como economizar energia e água 
durante a operação, e qual o tipo de 

material que vamos utilizar durante a 
obra para garantir um impacto melhor 
no empreendimento para o usuário fi-
nal”, explica David Douek, Fundador e 
Diretor da OTEC.

Na sua visão, o proprietário do edifí-
cio deve ter a consciência de que o pro-
jeto e a obra foram entregues em con-
dições ideais para realizar a economia 
prevista na certificação, mas, para isso, 
é preciso que os profissionais sejam ins-
truídos para que tenham condições de 
operar o edifício da melhor forma possí-
vel, caso contrário, alguns sistemas dei-
xam de funcionar de forma adequada.

40+ SUSTENTÁVEIS

 É como se a certi� cação 
funcionasse como um 
guia, uma mudança, 
um aprimoramento, 
a implantação de 
um processo de 
melhoria continua na 
gestão predial 
 David Douek , OTEC
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Marcelo Sleiman, Gerente de Opera-
ções da São Carlos Empreendimentos, 
explica, todavia, que existe também a 
confiança nos equipamentos que são 
instalados na obra. Ele conta que esses 
equipamentos trabalham com margem 
de redução de consumo, e apesar de 
geralmente atingirem as margens espe-
radas, algumas vezes isso não acontece. 

No entanto, ele explica que não 
adianta trocar a torneira por uma tor-
neira de vazão menor, se o consumidor 
deixá-la apertada todo o tempo. Não 
adianta trocar a bacia se a pessoa dá 
sempre três descargas. Conforme Slei-
man, é preciso também da cooperação 
dos usuários, é preciso trazer a cons-
ciência da certificação para a realida-
de deles, já que o ambiente é de todo 
mundo. 

Uma das ferramentas utilizadas 
para transmitir essas e outras informa-
ções sobre o processo de certificação 
é o manual do usuário, que apesar de 
não ser obrigatório, está disponível 
para créditos na certificação LEED. 

Para conhecer melhor a influência 
do usuário na relação de consumo de 
um edifício, um estudo realizado por 
Oliveira, do CTE, com 40 empreendi-
mentos certificados e não certificados, 
apontou que ela é muito significativa 
com o resultado final, chegando a 60% 
de diferença conforme o tipo de ocupa-
ção e conforme as características dos 
usuários, sendo que 36% se referem à 
forma de operar o prédio.

Levando esse resultado em consi-
deração, Oliveira conta que em um de 
seus clientes fez o trabalho de simples-
mente colocar o sistema de operação 
para funcionar de acordo com a popu-

lação do prédio, programando os sen-
sores para funcionar como deveriam. 
“Em pouquíssimo tempo chegou-se à 
redução na ordem de 18% do consumo 
de energia do prédio, ou seja, uma eco-
nomia de aproximadamente R$ 900 mil 
por ano. Então, isso é só uma percep-
ção do quanto se joga fora. A gente tem 
usado muito esse termo de desperdício 
tecnológico para colocar o sistema para 
funcionar de acordo com as caracterís-
ticas do edifício. Essa foi a primeira in-
tervenção sem praticamente nenhum 
custo”, conta Oliveira.

40+ SUSTENTÁVEIS

 …é preciso também 
da cooperação dos 
usuários, é preciso 
trazer a consciência 
da certi� cação para 
a realidade deles, já 
que o ambiente é 
de todo mundo 
 Marcelo Sleiman , São Carlos Empreendimentos
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CERTIFICAÇÃO EM EDIFÍCIO 

JÁ EXISTENTE

Nos edifícios certificados pela São 
Carlos Empreendimentos em parceria 
com o CTE, segundo Sleiman, é reali-
zado um diagnóstico inicial que envol-
ve desde a infraestrutura, até a região 
onde ele está localizado. Esse levan-
tamento existe para descobrir o que 
já foi instalado no edifício, qual é sua 
capacidade, quantos anos ele tem, 
qual material foi utilizado na constru-
ção, qual a qualidade dos produtos, 
se existe uma tomada de ar, se existe 
eficiência energética, entre outras in-
formações que ajudam a identificar os 
melhores edifícios para realizar o pro-
cesso de certificação. 

“O diagnóstico pode mostrar que 
algum prédio vai precisar de muito in-
vestimento, e mesmo assim, ele não 
vai atingir os pontos necessários para 
a certificação seja pela localização, seja 
pelas instalações, pelo espaço, pelo 
tipo de ocupação. Por isso, nós sempre 
fazemos este diagnóstico inicial”, expli-
ca Sleiman.

Além disso, é feita também uma 
análise para saber qual é o interesse do 
cliente e qual a sua capacidade interna, 
e após este processo, é eleito o edifício 
ideal para receber a certificação.

“Assim que identificamos o perfil 
do edifício, fazemos uma reunião com 
a administradora pra explicar todo o 
processo, que é muito complicado. En-

40+ SUSTENTÁVEIS



tão o gerente do prédio é envolvido no 
processo, já que é ele quem vai cuidar 
dessa certificação. Ele tem de orientar 
onde está o foco do problema, se o re-
sultado esperado foi atingindo ou não, 
e se os próprios locatários estão sentin-
do essa melhora de ambiente, já que a 
certificação não se baseia em uma con-
ta de energia, é preciso verificar a quali-
dade do ar e tudo mais”, completa.

Douek conta que ao realizar a cer-
tificação em edifícios já existentes, o 
impacto gerado pelo resultado atingi-
do é impressionante: “Por mais que a 
equipe de operação e manutenção seja 
competente, um olhar externo sempre 
trás novas soluções, novas estratégias, 
e consegue equacionar questões que 

não puderam ser adequadamente ge-
renciadas durante um processo de ges-
tão convencional”.

Como exemplo, ele conta que ao 
substituir uma iluminação convencio-
nal em um edifício já existente por uma 
iluminação digital, a percepção dos 
usuários é muito maior se esta for ins-
talada e entregue com um prédio novo. 

Então, segundo Douek, as questões 
de sustentabilidade na operação e ma-
nutenção, trazem valor para o edifício 
de uma forma bastante expressiva. 
“É como se a certificação funcionas-
se como um guia, uma mudança, um 
aprimoramento, a implantação de um 
processo de melhoria continua na ges-
tão predial”.
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FIQUE SABENDO
Um processo muito utilizado no 

País é a certificação Aqua-HQE, que 
conforme Manuel Carlos Reis Martins, 
Coordenador Executivo do Proces-
so Aqua, requer um sistema de ges-
tão que controle o empreendimento 
desde o planejamento até a entrega, 
de modo a garantir que os objetivos 
da Alta Qualidade Ambiental – AQUA 
sejam atingidos com coerência e con-
sistência.

Uma parte importante dessas exi-
gências diz respeito à facilidade de 
acesso e facilidade de manutenção e 
conservação dos elementos e sistemas 
prediais, descritas nos manuais de uso, 
operação, monitoramento e manuten-
ção que devem ser entregues ao gestor 
e ao usuário do edifício para seu bom 
uso e gestão.

Além disso, mesmo após a entrega, 
se o proprietário, o gestor e os usuários 
desejarem, o empreendimento pode 
ser certificado desde que atenda os 
critérios de desempenho da Qualidade 
Intrínseca (QI), Controle da Qualidade 
Intrínseca  (CQI), Melhoria da Qualidade 
Intrínseca (MQI) e Qualidade Ambien-
tal das Práticas (QAP)  ao longo de sua 
vida, controlado por meio de Sistema 
de Gestão da Operação. Nessa modali-
dade, os requisitos são verificados em 
auditorias anuais, que devem permitir 
expor a evolução do desempenho do 
edifício, inclusive com dados quantita-
tivos oriundos de controle, monitora-
mento e medição.

Na fase que vai do planejamento à 
entrega, os agentes são os empreende-
dores, os projetistas, os especialistas, 
os gerenciadores e a construtora. Na 
fase de operação e uso, os agentes são 
o proprietário do empreendimento, os 
gestores e os usuários.

Já na certificação LEED, uma novi-
dade já existente nos EUA e que, segun-
do Pinto, acabou de ser disponibilizada 
para comercialização no Brasil é o LEED 
Dynamic Plaque, que é uma placa que 

40+ SUSTENTÁVEIS

 A certi� cação 
requer um sistema de 
gestão que controle o 
empreendimento desde 
o planejamento até a 
entrega, garantindo seus 
objetivos com coerência e 
consistência 
 Manuel Carlos Reis Martins  - Aqua-HQE
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você instala em algum lugar visível do 
edifício conectada aos sistemas de 
monitoramento de energia, de água, 
entre outros indicadores de performan-
ce, para que ela te informe em tempo 
real qual o nível de certificação do em-
preendimento naquele momento. 

Para Petinelli, a placa traz a tona o 
tema da performance, porém ele não 
acredita que ela seja realmente para 
monitorar e atuar junto com os siste-
mas de performance, já que ela não 
substitui a engenharia: “Ela sugere o 
que dá para melhorar, mas no final das 
contas, são os profissionais que preci-
sam estar buscando isso como parte do 
cotidiano, como parte das atividades 
de qualquer um que trabalha com ope-
ração em um edifício”.

Nós da INFRA, selecionamos cases 
que denominamos de 40+ Sustentá-
veis, que são certificados ou não, mas 
que tem a premissa de mostrar como 
gestores prediais estão preocupados 
em aplicar soluções mais amigáveis ao 
meio ambiente, dentro das edificações 
que administram. Vale a pena conferir, 
pois cada um traz uma alternativa e 
uma especificidade distinta, um apren-
dizado a ser replicado pelos gestores 
de empreendimentos que ainda não 
tiverem a oportunidade de tornar as 
operações prediais mais eficientes e 
lucrativas para usuários, proprietários e 
investidores. Boa leitura!
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ECOEFICIÊNCIA FABRIL
  Equipe focada em melhorar a ecoeficiência fabril, gera economia de custos 

e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade, a segurança e o meio ambiente

A Ambev possui, há mais 
de 20 anos, um Sistema 

de Gestão Ambiental que es-
tabelece metas para diminuir 
o impacto de sua operação 
no meio ambiente. Todas as 
unidades da companhia con-
tam com uma equipe de meio 
ambiente focados em melho-
rar a ecoeficiência fabril.

A fábrica da Ambev que 
produz tampas metálicas na 
cidade de Manaus (AM), por 
exemplo, comemora a redu-
ção recorde do consumo de 
Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) em sua operação. Nos 
últimos oito meses, mais de 11 
toneladas do combustível fo-
ram economizadas. Este volu-
me é capaz de abastecer cerca 
de 180 casas que utilizam gás 
de cozinha, principal setor res-
ponsável pelo uso final ener-
gético do GLP, por um mês. 

Antes de chegar a esse 
resultado, a equipe de Ma-
naus realizou diversos tes-
tes e simulou situações para 
encontrar uma nova rotina 
que reduzisse o consumo do 
combustível sem impactar a 
produção. Após os estudos, 
a solução foi reduzir o tempo 
de funcionamento das má-
quinas na etapa anterior à 

prensagem. Ou seja, os apa-
relhos que antes permane-
ciam ligados full time passa-
ram a ser desligados por até 
cinco dias, sem impactar nos 
resultados. “Tivemos queda 
de 2% no consumo deste gás 
de janeiro a agosto, se com-
parado ao mesmo período de 
2013, com aumento de mais 
de 8% na produção. Ou seja, 
estamos produzindo mais e 
consumindo menos recursos 
naturais”, comenta Amanda 
Obando, Supervisora de Meio 
Ambiente da Ambev.

Em outro exemplo, a em-
presa comemora a economia 
de mais de 13 mil toneladas 
de material virgem e a trans-
formação de 400 milhões de 
garrafas em novas embala-
gens. A PET 100% reciclada 

faz parte do Ambev Recicla, 
plataforma que reúne as ini-
ciativas da companhia volta-
das ao descarte correto e à 
reciclagem de embalagens 
pós-consumo. A reciclagem 
do produto, por exemplo, 
libera espaço de 30 m³ em 
aterro sanitário para cada 
cinco toneladas de PET que 
deixam de ser descartadas 
no lixo. Além disso, sua fabri-
cação consome 70% menos 
energia em relação à resina 
virgem, 20% menos água e 
gera uma economia conside-
rável de petróleo. Qualquer 
embalagem PET, indepen-
dentemente de tamanho, 
formato ou fabricante, pode 
virar uma garrafa totalmente 
reciclada. Desde a criação da 
tecnologia, a Ambev já colo-

AMBEV | por Léa Lobo
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Processo de reciclagem: 
qualquer embalagem PET, 

independentemente de tamanho, 
formato ou fabricante, pode virar 

uma garrafa totalmente reciclada

cou cerca de 300 milhões de garrafas 
PET 100% recicladas no mercado. 

Uma outra ação é o uso de biomas-
sa como fonte de energia em suas ope-
rações no Brasil e também na América 
Central. Nos últimos três anos, a utiliza-
ção desta fonte aumentou aproximada-
mente 8% e hoje representa 37,2% do 
total. Com isso, o uso de combustível 
fóssil caiu 9% no mesmo período. O ob-
jetivo da companhia é ter 40% da sua 
matriz energética calorífica composta 
por esse tipo de combustível até o fi-
nal de 2017. A utilização de biomassa 
permitiu que, apenas no ano de 2013, 
a companhia deixasse de lançar 24 mil 
toneladas de CO2 na atmosfera, o que 
corresponde ao volume de CO2 absorvi-
do por 147 mil árvores.

Graças à expertise desenvolvida em 
suas operações no Brasil, a Ambev leva 
agora o uso da biomassa para a sua 
fábrica na República Dominicana, na 

América Central. A empresa acaba de 
inaugurar no País uma planta de gera-
ção de vapor a base da queima de ba-
gaço de malte desidratado. Com isso, 
27% do gás consumido na fábrica foi 
substituído por biomassa. A caldeira 
instalada na unidade tem capacidade 
para gerar 12 toneladas de vapor satu-
rado por hora, o equivalente a 600 qui-
lowatts de energia.

“Em paralelo ao intenso trabalho 
que fazemos para reduzir o consumo de 
água em nossas fábricas, também temos 
nos empenhado muito para diminuir a 
emissão de CO2 das nossas operações. O 
uso de um produto de origem renovável 
em vez de combustíveis fósseis vai ao 
encontro dos nossos objetivos e ainda 
nos permite contribuir com a geração de 
renda de famílias que vivem da venda de 
biomassa”, afirma Ricardo Rolim, Diretor 
de Relações Institucionais, Sustentabili-
dade e Comunicação da Ambev.
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INCENTIVAR PARA TRANSFORMAR
  Sede de seguradora estimula o 

exercício de campanhas ambientais 
entre os colaboradores

O reconhecimento do 
valor em adotar proce-

dimentos sustentáveis com-
pôs o projeto de reforma 
dos cinco andares da sede 
da Azul Seguros, no Rio de 
Janeiro. A reestruturação 
dos ambientes de trabalho 
iniciou-se em 2011, e explo-
rou o melhor proveito dos 
recursos naturais.

Segundo Jorge Eduardo 
de Vasconcellos , Coordena-
dor Administrativo da sede, 
a remodelação da infraestru-
tura dos andares privilegiou 
o melhor aproveitamento de 
luz solar, renovação de ar e 
ventilação, e redução no con-
sumo de água, com a escolha 
de fornecedoras que prioriza-
vam as práticas sustentáveis. 
Como consequência, a sede 
da Azul Seguros obteve o selo 
LEED nível Gold, e ainda ins-
tigou a responsabilidade do 
público interno.

“Contribuiu para desper-
tar a consciência de quem 
trabalha ou passa pela nossa 
sede de que é preciso preser-
var o meio ambiente. A imer-
são em um ambiente onde 
as práticas sustentáveis são 
prioridade motiva as pessoas 

Jorge Eduardo 
de Vasconcellos 
é Coordenador 
Administrativo, 
com graduação em 
Administração e 
pós-graduação em 
Administração Estratégica. 
O gestor trabalha há três 
anos na Azul Seguros. 
Ligado diretamente 
à Superintendência 
Administrativa, gerencia 
31 prestadoras de serviços 
e 12 funcionários.

a multiplicarem esses cuida-
dos em seu dia a dia”, afirma 
o Coordenador Administra-
tivo. “Se todo o espaço está 
tomado por essa atmosfera 
de cuidado com os recursos 
naturais, fica mais fácil trans-
formá-la em gestos concre-
tos em favor da preservação 
ambiental.”

Para encorajar ainda mais 
a execução de iniciativas am-
bientais entre seus colabora-
dores, a empresa é signatária 
dos Princípios para Sustenta-
bilidade em Seguros (PSI). O 
acordo é uma iniciativa entre 
o Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente/

Iniciativa Financeira (Unep/
FI) e a Confederação Nacio-
nal das Empresas de Seguros 
Gerais (CNseg).

“O objetivo do PSI é o 
de incentivar a adoção de 
práticas mais sustentáveis 
entre as empresas do mer-
cado segurador. Isso inclui 
a inserção de cláusulas so-
cioambientais em contratos 
de prestadores de serviços, 
promoção deste tema entre 
funcionários, por meio de 
palestras e iniciativas simi-
lares, e preferência por for-
necedores que prezam pela 
sustentabilidade”, explica o 
Coordenador Administrativo.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | por Alexandre Raith

PERFIL DO GESTOR
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Azul Companhia de Seguros Gerais
Av. Rio Branco, 80 – 16º ao 20º 
andar – Rio de Janeiro/RJ
Metragem: 1.895 m2

Tipo de certificação: LEED Gold
Ano de certificação: 2011

 A imersão em um ambiente onde as 
práticas sustentáveis são prioridade motiva 
as pessoas a multiplicarem esses cuidados 
em seu dia a dia

A Azul Seguros ainda desenvolve 
um projeto que estimula a gestão de 
resíduos e a coleta seletiva, a compra 
de materiais de empresas certificadas 
e a impressão de apólices em papel 
certificado, além do uso de plásticos 
biodegradáveis.

“Acrescentamos à definição do 
nosso compromisso social o enten-

dimento de que as organizações têm 
um papel social a cumprir. A partir 
dessa conscientização e entendimen-
to, incentivamos nossos colaborado-
res a não apenas observar, mas agir 
para minimizar os impactos que as 
mudanças inerentes à evolução po-
dem trazer à sociedade e ao ambien-
te”, conclui Vasconcellos.
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Saiba mais sobre nossas ofertas 
de Identificação Segura em: 
hidglobal.com.br

Utilize Soluções de Identidade 
Segura da HID Global e crie 
um ambiente seguro onde os 
estudantes possam brilhar.

Leitoras, cartões de acesso e 
impressoras codificadoras.

© 2014 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights 
reserved. HID, HID Global, the HID Blue Brick logo, and the 
Chain Design are trademarks or registered trademarks of 
HID Global or its licensor(s)/supplier(s) in the US and other 
countries and may not be used without permission.

Protegendo os 
encantos do 
aprendizado.
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VISÃO SUSTENTÁVEL DOS NEGÓCIOS
  Banco se utiliza de convencimento interno para mudar 

cultura sobre a importância de selo verde

Atualmente com mais de 
cinco mil agências espa-

lhadas pelo País, o Banco do 
Brasil iniciou, em 2006, um 
trabalho de convencimento 
interno para estimular a in-
corporação de novas cons-
truções que considerassem 
o potencial e o custo/benefí-
cio do investimento em pré-
dios verdes.

O resultado se concre-
tizou com a criação de um 
setor específico para tratar 
apenas de questões ligadas à 
sustentabilidade. A Unidade 
de Desenvolvimento Susten-
tável, que possui status de 
diretoria, tem a responsabili-
dade de coordenar as ações 
referentes às práticas am-
bientais e de articulá-las com 
as diversas áreas envolvidas.

“Foi especialmente inte-
ressante para desmitificar 
as dificuldades em um pro-
cesso deste tipo e constatar 
que é perfeitamente factível 
a melhora dos projetos com 
a incorporação de elemen-
tos de sustentabilidade sem 
grandes custos adicionais”, 
afirma Raul Hofliger , Geren-
te da Divisão de Soluções de 
Arquitetura e Engenharia.

O Banco do Brasil am-

 A Unidade de Desenvolvimento 
Sustentável, que possui status de 
diretoria, tem a responsabilidade de 
coordenar as ações referentes às 
práticas ambientais e de articulá-las 
com as diversas áreas envolvidas 

Raul Hofliger é Gerente 
da Disae (Divisão de 
Soluções de Arquitetura 
e Engenharia), que 
é responsável pela 
criação de todos os 
padrões de ambiência 
do Banco do Brasil. 
Tem experiência de 
22 anos na área de 
arquitetura, e trabalha 
em interação com 
diretorias negociais, 
área estratégica e de 
marketing e órgãos da 
direção geral, táticos e 
operacionais

pliou ainda mais as possibi-
lidades de envolver o tema 
no âmbito bancário com ou-
tras ações, como a Agenda 
21, que leva o mesmo nome 
do plano de propostas so-
cioambientais idealizado na 
Conferência das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, realizada 
no Rio de Janeiro, em 1992. 
O objetivo era o de desen-
volver uma série de pautas 
relacionadas ao comprome-
timento da empresa com o 
desenvolvimento sustentá-
vel de seus negócios.

A agência do Banco do 
Brasil localizada no bairro 
de Pirituba, em São Paulo, 
é fruto destas iniciativas. A 
filial foi a primeira a rece-
ber a certificação LEED, NC 
Gold, em 2012. E os trunfos 
não param por aí. Segundo 
Hofliger, existe a intenção 

de incorporar os dispositi-
vos que foram testados nas 
agências certificadas nas no-
vas construções e reformas. 
Como consequência, outra 
agência, localizada em For-
taleza, recebeu o selo Silver, 
em 2014.

“A criação da Unidade de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel e as ações realizadas são 
alguns dos compromissos 
que integram o posiciona-
mento de um banco com 
visão sustentável dos negó-
cios. Os benefícios são vários 
e disseminam-se em áreas 
diversas”, comenta o Gerente 
da Divisão de Soluções de Ar-
quitetura e Engenharia.

Em relação à agência de 
Pirituba, os maiores ganhos 
referem-se às economias de 
energia e de água, que supe-
raram as previsões iniciais de 
30% e 20%, respectivamente. 

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA PIRITUBA | por Alexandre Raith
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Banco do Brasil (agência Pirituba)
Rua Guerino Giovani Leardini, 93 – Pirituba – São Paulo/SP 
Metragem: 1.285 m²
Tipo de certificação: LEED, NC Gold 
Data da certificação: 2012
Projeto de arquitetura: Espaço & Arte

“Uma avaliação recente na agên-
cia apurou que os valores de consu-
mo específico de energia encontram-
-se 22,5% abaixo da média observada 
no Estado de São Paulo. Já quando 
a comparação é feita com a média no 
Brasil, o valor encontra-se 46% abaixo”, 
compara Hofliger. “Em relação à água, 
o consumo médio apurado foi de 25 
litros por pessoa/dia, quando a média 
nacional é de 50 litros. Nessa situação, 
o consumo encontra-se 50% inferior”.

Tais resultados positivos advindos 
da certificação estão aliados a outras 
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aplicações sustentáveis. Na construção 
da agência na capital paulista, a Divisão 
de Soluções de Arquitetura e Engenha-
ria considerou aspectos fundamentados 
na racionalização de recursos. Alguns 
exemplos são: sistema de ar condicio-
nado isento de gases nocivos ao am-
biente, aproveitamento de energia solar 
com coletores e placas fotovoltaicas, e 
maximização da iluminação, da ventila-
ção natural e do desempenho térmico 
do edifício. A agência conta ainda com 
vagas exclusivas para veículos de baixa 
emissão de gases poluentes.

Com o nosso programa 
GreenClean você pode 
melhorar as condições 

ambientais de sua empresa 
e ainda contribuir com o 

meio ambiente.

A maior rede 
nacional 

de serviços 
de limpeza

limpidus.com.br

de
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ELO INÉDITO PARA 
TECNOLOGIA MÉDICA

  Após retrofit iniciado em 2011, sede da Becton Dickinson em São Paulo 
recebe LEED Silver e alcança redução de até 45% no consumo de água

Uma operação sustentá-
vel é uma via de mão 

dupla: gera benefícios tanto 
para o usuário e para o de-
senvolvedor do empreen-
dimento, pela redução nos 
custos com o consumo de 
recursos como água, energia 
e outras demandas, e pre-
serva o meio ambiente, pois 
utiliza-o de forma mais ra-
cional, evitando o desperdí-
cio, e diminuindo a emissão 
de poluentes.

Apesar de muitos edifí-
cios já nascerem com um 
conceito de sustentabilida-
de presente em seu projeto, 
alguns precisam passar por 
reformas e/ou moderniza-
ções para atingir níveis de 
sustentabilidade reconhecí-
veis. E foi assim que a sede 
da Becton Dickinson (BD) 
conseguiu a certificação 
LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) 
Silver, concedida no País 
pelo Green Building Council 
Brasil (GBC Brasil) .

Após passar por um re-
trofit, iniciado em 2011, o 
empreendimento de 5.765 
m² foi certificado na cate-

 O empreendimento alcançou 
importantes números na redução do 
consumo de água e de energia: 45% 
e 34%, respectivamente, comparando-
se os gastos de 2011 

Graziele Maria Nardi é 
formada Secretariado 
Executivo Bilíngue e 
ingressou na área de 
Facilities em 2001. Atua 
na área de Supervisão 
de Administração 
Predial da Becton 
Dickinson há um 
ano e comanda 36 
funcionários (13 diretos 
e 23 indiretos)

goria Novas Construções e 
Grandes Reformas (que in-
clui edifícios que passam 
por reforma para incluir ar 
condicionado, envoltória e 
realocação) dois anos de-
pois, em 2013. “Os princi-
pais benefícios são: estar de 
acordo com as necessidades 
sustentáveis mundiais e po-
der contribuir na redução de 
consumo de água e energia 
em nossas instalações”, des-
taca Graziele Maria Nardi, 
Supervisora de Administra-
ção Predial na BD.

A frente de uma equipe 
de 36 pessoas, sendo 13 co-
mandados diretamente e 
23 indiretamente, a Super-
visora destaca os principais 
empecilhos na manutenção 
de uma gestão certificada: 
escolha de fornecedores que 

tragam soluções e propostas 
sustentáveis, assim como 
o descarte correto dos resí-
duos gerados. Em relação 
aos fornecedores, ela afirma 
que é importante sempre 
buscar quem ofereça solu-
ções sustentáveis, pois, as-
sim, contribuem para uma 
gestão sustentável.

Em relação ao descarte de 
resíduos, as dificuldades vão 
além da própria gestão, pois 
são problemas ligados à le-
gislação e normas específicas. 
“A maior dificuldade é no des-
carte correto destes materiais 
para a reciclagem, uma vez 
que na cidade de São Paulo 
não há políticas estabelecidas, 
locais adequados e proces-
sos para a coleta de materiais 
como, por exemplo, placas de 
fibra mineral”, explica.

BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS | por Guilherme Wieczorek
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Becton Dickinson 
Indústrias Cirúrgicas
Rua  Alexandre Dumas, 
1.976 – Chácara Santo 
Antônio – São Paulo (SP) 
Metragem: 5.765 m²
Tipo de certificação: 
LEED NC, Silver
Ano de certificação: 2013

comparando-se os gastos de 2011 (antes 
do retrofit) com o consumo diagnostica-
do em 2013. Com a conquista do selo, 
a empresa tornou-se a única na área de 
tecnologia médica a receber o certifica-
do internacional pelo GBC Brasil.

“É um grande orgulho para a BD ser 
reconhecida internacionalmente por 
suas iniciativas na área da sustenta-
bilidade. Uma certificação como esta 
fortalece o compromisso da empresa 
em ajudar as pessoas a viverem vidas 
saudáveis e reforçam o comprometi-
mento com relação ao meio ambien-
te”, finaliza Nardi.
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Para a conquista do selo foram ne-
cessárias algumas ações, dentre elas, 
a principal foi a troca do sistema de ar 
condicionado de torre de resfriamento 
para o sistema VRF , modelo que con-
ta com uma unidade externa ligada às 
múltiplas unidades internas que ope-
ram individualmente, e, assim, permite 
o controle da temperatura em cada am-
biente e também contribui para a redu-
ção no consumo de energia.

Com estas medidas adotadas, o em-
preendimento alcançou importantes nú-
meros na redução do consumo de água e 
de energia: 45% e 34%, respectivamente, 
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Loja Eco C&A
Rua dos Andradas, 
1.620, Centro – Porto 
Alegre (RS).
Metragem: 3,8 mil m²
Tipo de certificação: 
selo LEED, Certified 

SUSTENTABILIDADE NÃO É 
MODA, MAS ESTÁ NELA

  Reconhecida como uma empresa que tem pensamento sustentável em seus 
produtos, a C&A mostra que essa filosofia também está nas suas lojas

Há muitos anos, a sus-
tentabilidade é uma 

preocupação para a C&A em 
todo o mundo, antes mesmo 
de o tema ser dominante em 
todos os segmentos. Essa 
questão está, de certa forma 
no DNA da empresa. Por ser 
de capital fechado e familiar, 
sempre teve iniciativas com 
foco nas gerações futuras, 
para minimizar os impactos 
gerados e contribuir para 
uma sociedade melhor. 

De forma a fortalecer to-
das as práticas que já eram 
realizadas e por entender 
que a questão é de extrema 
relevância, a C&A consoli-
dou, no ano de 2013, sua 

estratégia de sustentabili-
dade, nomeada Plataforma 
de Sustentabilidade, para a 
qual definiu cinco pilares de 
atuação, com metas que vão 
até 2015: responsabilidade 
na cadeia de fornecimento; 
impacto de produtos; im-
pacto ambiental de lojas; 
valorização do associado; e 
engajamento.

Para que isso aconteça 
de maneira ampla, a organi-
zação considera três impor-
tantes aspectos: ambiental; 
social; e econômico, todos 
dentro dos pilares de atua-
ção da empresa. O pensa-
mento sustentável está em 
seus produtos passando por 

uma cadeia de fornecimento 
de mercadorias, cujas em-
presas têm de respeitar um 
Código de Conduta, além das 
auditorias interna e externa. 

Um exemplo concreto 
desse compromisso e que 
extrapola as roupas – e a 
moda – é a loja Eco C&A, em 
Porto Alegre (RS). Inaugura-
da em 2009, traz alternati-
vas menos impactantes, em 
especial, do ponto de vista 
ambiental que vão desde 
a construção à operação 
da loja. Essa loja “abraça” a 
causa da sustentabilidade e 
busca engajar continuamen-
te seus associados. 

A loja Eco criou um comi-

LOJA ECO C&A | por Marco Barone
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tê de sustentabilidade que periodica-
mente se reúne para falar sobre o tema. 
O engajamento dos associados da loja 
demonstra resultado em seu dia a dia, 
e reflete diretamente na cultura interna 
orientada para a gestão da sustentabili-
dade, com equipes capacitadas e cons-
cientes da importância do tema para a 
C&A. A pauta é tratada como parte in-
tegrante do negócio, tornando-se ele-
mento estratégico para todas as áreas. 

Ela traz alternativas sustentáveis e é 
referência em ações ecoeficientes para 
a C&A. Foram utilizados produtos am-
bientalmente corretos desde a reforma 
da unidade até a operação. Na obra, op-
tou-se por materiais que causam menor 
impacto ao meio ambiente, sem perder 
a qualidade do projeto, além de propor-
cionar a melhora da qualidade do am-
biente interno para a saúde e segurança 
de funcionários e clientes. Também foi 
feito o gerenciamento dos resíduos da 
obra, que englobou desde o treinamen-
to dos profissionais envolvidos, para 
capacitá-los no processo de separação 
dos resíduos; a segregação de resíduos 
por tipo e a destinação adequada. 

Na loja, o principal diferencial é 
o telhado verde com 640 m2 de área, 
que passou por uma revitalização de 
cerca de seis meses, coordenada pelo 
paisagista gaúcho Adolfo Müller. Ár-
vores frutíferas nativas da Região Sul 
e trepadeiras integram a paisagem, ao 
mesmo tempo em que a vegetação do 
telhado reduz o efeito de ilha de calor 
e promove a biodiversidade, melhora o 
isolamento térmico do edifício e, con-
sequentemente, diminui o uso do ar 
condicionado. Além disso, o telhado se 
tornou um espaço de convivência para 
os associados da loja.

A loja Eco está em linha com o ob-
jetivo da C&A de ser uma empresa mais 
eficiente, do ponto de vista da susten-
tabilidade, além de deixar o melhor le-
gado para as gerações futuras. Por isso, 
funciona como uma “loja conceito” na 
qual algumas ações que comprovada-
mente deram resultados são replicadas 
em novas lojas e reformas da rede. Entre 
os exemplos utilizados em outras uni-
dades estão: substituição de lâmpadas, 
que são 14% mais eficientes na redução 
de consumo de iluminação, e o uso de 
arejadores nas torneiras e de caixa aco-
plada com duplo fluxo, que geram redu-
ção de 25% no consumo de água.

A loja Eco da C&A recebeu a certi-
ficação Leadership in Environmental 
and Energy Design (LEED), sistema in-
ternacional de certificação para cons-
truções ambientalmente corretas mais 
utilizado no mundo. Ele indica que o 
empreendimento foi construído com 
medidas socioambientais, ou seja, seu 
projeto conseguiu unir o bem-estar de 
seus funcionários, ações para a comu-
nidade em que está inserido e princi-
palmente a redução ou eliminação dos 
impactos ao meio ambiente.

Ela oferece regularmente visitas 
monitoradas, nas quais o público 
pode conhecer os diferenciais da uni-
dade. Porto Alegre foi escolhida como 
sede do projeto em razão do reconhe-
cimento internacional do trabalho de-
senvolvido na área de sustentabilida-
de, como o pioneirismo na reciclagem 
de lixo da construção civil. Reinaugu-
rada em dezembro de 2009, essa é a 
primeira loja Eco da C&A no Brasil e a 
segunda da rede no mundo (a primeira 
foi inaugurada na Alemanha, em outu-
bro de 2008).

Anuncio_Conforlab_Certificado_6x25cm.indd   3 8/21/14   6:59 PM
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CAMINHANDO PARA 
A SUSTENTABILIDADE

  O City Tower aposta em sustentabilidade, supera 
expectativas e torna-se o primeiro edifício multiempresarial 
do Rio de Janeiro a receber o LEED Gold O&M EB

Atualmente, muitos edi-
fícios já nascem com o 

conceito de sustentabilidade 
desde a concepção de seu 
projeto. Porém, há empreen-
dimentos mais antigos que 
também adotam essa nova 
metodologia verde, poden-
do assim competir com seus 
concorrentes de mercado e 
também oferecendo melhor 
qualidade de vida aos seus 
usuários e funcionários. Este 
é o caso do City Tower, edi-
fício construído há 25 anos 
no centro do Rio de Janeiro 
e que recebeu a certificação 
LEED EB O&M (Operação & 
Manutenção Edifícios Exis-
tentes), no nível Gold, em ou-
tubro de 2013. O empreendi-
mento é de propriedade da 
São Carlos Empreendimen-
tos, que se destaca no mer-
cado pela responsabilidade 
socioambiental e está sem-
pre empenhada em reduzir 
o impacto nas operações de 
seus imóveis.

“O processo iniciou com 
ações sustentáveis sem cus-
to, evoluindo para ações de 
baixo custo e, por fim, o pro-

Christiane Valesca 
Alves Durante tem 22 
anos de experiência e 
atua na JLL há dez anos. 
Atualmente, ocupa 
o cargo de Gerente 
de Propriedades e 
comanda uma equipe 
de 60 funcionários, 
entre residentes e 
volantes, no City Tower

prietário, que em 2006, con-
tratou a Jones Lang LaSalle 
(JLL) para o gerenciamento 
de propriedades, decidiu 
investir em tecnologia e na 
certificação”, explica Chris-
tiane Valesca Alves Durante, 
Gerente de Propriedades 
da JLL. Segundo a Gerente, 
além das economias dire-
tas e indiretas geradas pelo 
investimento em sustenta-
bilidade, a valorização da 
imagem do edifício para os 
visitantes, ocupantes e para 
o mercado imobiliário foi 
um dos principais benefícios 
alcançados.

O primeiro passo foi a 
mudança cultural do público 
interno: neste sentido, foram 
envolvidas empresas nos 
processos, treinamentos, re-
uniões e acompanhamento 
de metas. “Cada pessoa que 
chega ao prédio precisa re-
ceber instruções e entender 
que está em um ambiente 
diferenciado, que precisa co-
laborar”, destaca Durante.

Uma das ações importan-
tes foi em relação aos resí-
duos gerados. A redução na 

geração de lixo comum atin-
giu 30% em um período de 
apenas seis meses, o que sig-
nifica uma economia de R$ 
2.600 ao mês com a destina-
ção desse material, além do 
fato de que muito do lixo que 
ia para o aterro, hoje é enca-
minhado para os processos 
de reciclagem. Outro impor-
tante gasto reduzido foi em 
relação ao uso de materiais 
de limpeza: os convencio-
nais foram substituídos pe-
los produtos da Spartan, cer-
tificados com o Green Seal, 
gerando uma economia de 
50% no custo anual.

A instalação de uma bom-
ba de transferência na tubula-
ção, gerando o aproveitamen-
to de água nas torres e entre 
os reservatórios, levou a uma 
economia de 40% da água 
de reserva de incêndio. Já o 
custo com energia caiu 14% 
entre os anos de 2009 e 2012, 
por conta das novas políticas 
e equipamentos adotados.

Parceiros importantes, 
os fornecedores fazem parte 
deste processo. “Foram ela-
borados planos de trabalho e 

CONDOMÍNIO CITY TOWER | por Guilherme Wieczorek
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Condomínio City Tower
Rua Assembleia, 100 – 
Rio de Janeiro/RJ 
Metragem: 24.466 m² construídos
Tipo de certificação: 
LEED EB O&M, Gold
Ano de certificação: 2013

são feitos acompanhamentos visando à 
alimentação do controle sobre os resul-
tados que são avaliados periodicamen-
te, possibilitando qualquer correção e 
adequação de rotinas”, afirma a Gerente.

Porém, o acompanhamento não é 
feito apenas na relação com os fornece-
dores. Os controles, principalmente dos 
consumos de água e de energia, são um 
dos grandes responsáveis pela evolu-
ção do edifício, pois só com o monito-
ramento é possível orientar um novo 
consumo, a partir, também, do enga-
jamento do público interno, primordial 
para o sucesso na redução de gastos. 
“Toda ação que envolve mudanças cul-
turais e comportamentais é complexa e 

precisa de um bom trabalho de gestão, 
acompanhamento, esclarecimento e 
execução, além do comprometimento 
de todos os envolvidos”, explica ela. 
Destaca ainda a compreensão da nor-
ma LEED, por se tratar de um processo 
novo no País, foi preciso compreender 
formas para atender às exigências im-
postas, fazendo com que as normas 
“conversassem com o edifício”. 

Por fim, ela destaca que todas as 
ações e os planos traçados fizeram com 
que o resultado final fosse superior à 
expectativa do empreendedor. Apesar 
da meta inicial para a conquista do selo 
LEED Silver na categoria Edifícios Exis-
tentes: Operação & Manutenção Edifí-
cios Existentes, o City Tower foi certifi-
cado na categoria Gold: “A certificação 
foi a realização de um grande desafio, 
uma conquista da qual eu e a equipe 
da São Carlos nos orgulhamos muito e 
uma oportunidade para agregar e de-
senvolver habilidades de todos os en-
volvidos”, conclui Durante.

Com mais de 4 décadas de 

presença marcante no 

mercado de manutenção e 

facilities, a Álamo 

Engenharia oferece 

estrutura e uma equipe 

altamente especializada 

para atuar em todo 

Brasil, assumindo por 

completo a gestão da 

infraestrutura dos 

nossos clientes.

Nós cuidamos 
da sua empresa.
Você cuida dos 
seus negócios.

WWW.ALAMOENGENHARIA.COM.BR

RIO DE JANEIRO
RUA ESTEVES JUNIOR, 74/76 - LARANJEIRAS - CEP: 22231-160 - TEL.: (21) 3235-9900

SÃO PAULO
RUA AVANHANDAVA, 583 - BELA VISTA - CEP: 01306-001 - TEL.: (11) 3474-1000

VITÓRIA
RUA JERÔNIMO MONTEIRO, 126/SL. 401 - CENTRO - CEP: 29010-002

ALAnuncio_03-2014.pdf   1   07/10/14   16:22

http://www.alamoengenharia.com.br/
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QUESTÃO DE HONRA
  Fabricante de bebidas sela compromisso para garantir 

bem-estar pessoal, social e ambiental

As atividades da Coca-
-Cola no Brasil inicia-

ram-se em 1942 e, décadas 
depois, a divisão brasileira 
tornou-se uma das quatro 
maiores no mundo. A ope-
ração da multinacional está 
concentrada na sede admi-
nistrativa, que fica no Rio de 
Janeiro, em um empreen-
dimento certificado com 
LEED, nível Prata.

Para tanto, o edifício sede 
da fabricante de bebidas pre-
cisou passar por um processo 
de modernização. O projeto 
concebeu ambientes amplos e 
com mais acesso à luz natural. 
Os espaços de trabalho foram 
equipados com mobiliário e 
aparelhos eletrônicos certifi-
cados, como o sistema de ar 
condicionado, que funciona 
com fluidos refrigerantes de 
baixo impacto ambiental.

“É uma honra trabalhar 
em um empreendimento 
premiado com o selo LEED, 
o que demonstra a impor-
tância da sustentabilidade 
para o grupo”, afirma Ana 
Paula Forte, Especialista de 
Meio Ambiente da Coca-Co-
la. “A conquista da certifica-
ção atesta o compromisso 
da empresa em minimizar 

 A meta é que, até 2020, grande 
parte das fábricas existentes e as 
novas instalações dos engarrafadores 
também recebam o selo 

Ana Paula Forte é 
Especialista em Meio 
Ambiente. Trabalha há 
seis anos na Coca-
Cola Brasil, sendo 
responsável pelos 
temas de energia, 
clima e certificações 
sustentáveis. Reporta 
as suas atividades à 
Diretoria de QEOSH 
(Qualidade, Ambiente, 
Segurança Ocupacional 
e Saúde)  e relações com 
o consumidor

os impactos ambientais, em 
tornar sua operação cada 
vez mais sustentável e em 
oferecer bem-estar aos fun-
cionários.”

Para atingir tal objetivo, 
a plataforma de sustenta-
bilidade da companhia ba-
seia-se, sobretudo, no uso 
eficiente e racional dos re-
cursos hídricos. A economia 
é dividida em três processos: 
na produção de bebidas, na 
reciclagem da água residual 
para outros usos e na reposi-
ção desta às comunidades e 
à natureza.

“O Sistema Coca-Cola 
Brasil está 25% mais eficien-
te no consumo de água en-
tre os anos de 2001 e 2013, 
alcançando a economia de 
1,87 litro para cada litro de 
bebida produzida em 2013”, 
detalha Forte.

De acordo com a Espe-
cialista, o empreendimento 
certificado registra perfil de 
consumo energético 30% 
mais eficiente do que a mé-
dia das edificações. Um dos 
motivos do bom desempe-
nho deve-se ao sistema de 
renovação de ar com senso-
res de dióxido de carbono. O 
equipamento ajusta a troca 
automaticamente de acordo 
com a ocupação de cada an-
dar. Além disso, o resultado 
no Energy Star Rating de 81 
pontos, em uma escala de 
zero a 100, demonstra uma 
menor pegada de carbono 
do edifício.

Já a economia da água 
consumida em banheiros e 
vestiários chega a 33%, en-
quanto o reaproveitamento 
médio dos resíduos sólidos 
gerados em sua operação, 

COCA-COLA | por Alexandre Raith
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Edifício Sede Coca-Cola Brasil
Praia de Botafogo, 374 – Rio de Janeiro/RJ
Metragem: 19.021 m²
Tipo de certificação: LEED Prata Operation and Maintenance Existing Buildings 
Ano de certificação: 2013
Projeto arquitetônico (e interiores): Acrópole Arquitetura

em volume, alcança 50%. Para melho-
rar ainda mais os resultados, a empre-
sa realiza diversos processos na gestão 
de fornecedores, que implicam audi-
torias e avaliações de satisfação dos 
fabricantes.

Ana Paula acrescenta que a Coca-
-Cola desenvolve o projeto Visão 2020, 
cujas normas estabelecem um roteiro 
com metas para nortear o crescimento 
sustentável da companhia nos próxi-
mos anos. “Os três grandes eixos são o 

bem-estar pessoal, o bem-estar social 
e o bem-estar ambiental. A meta é que, 
até 2020, grande parte das fábricas exis-
tentes e as novas instalações dos engar-
rafadores também recebam o selo.”

Além do edifício sede da capital flu-
minense, outras cinco edificações da 
multinacional já receberam certificação 
LEED: duas fábricas no Paraná e outra 
em Manaus, um laboratório no Rio de 
Janeiro e um prédio administrativo em 
Porto Alegre.
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DESEMPENHO E CONFORTO 
EM PROL DO MEIO AMBIENTE

  O edifício Corporate Plaza em São Paulo recém-conquista a certificação 
LEED Silver e já desfruta os benefícios de uma operação sustentável

Edifício de escritórios mul-
tiuso localizado em um 

dos principais centros comer-
ciais na Zona Sul de São Pau-
lo, com fácil acesso à avenida 
Santo Amaro e à Marginal 
Pinheiros, o Corporate Plaza 
conquistou no terceiro trimes-
tre de 2014 a certificação LEED 
EB&OM , concedida para pro-
jetos de manutenção de edi-
fícios já existentes, no padrão 
Silver, realizando 52 pontos de 
desempenho ambiental.

Com 17 andares, 17.692 
m² área construída, 10.575 
m² de área privativa e 297 
vagas de garagem, entre as 
mudanças feitas na operação 
que contribuíram para alcan-
çar este padrão sustentável 
estão a renovação do ar in-
terno, a manutenção geral de 
infiltrações e eficiência do ar 
condicionado, a coleta seleti-
va realizada pelo próprio con-
domínio e o uso de canecas 
próprias, com foco na redu-
ção do consumo de plástico.

Marcelo Sleiman, Gerente 
de Operações da São Car-
los Empreendimentos, é o 
responsável pela gestão do 
edifício, para mantê-lo em 

Marcelo Sleiman, 
Engenheiro de 
Produção é o Gerente 
de Operações 
da São Carlos 
Empreendimentos, 
e o responsável pela 
gestão do edifício, 
de modo a mantê-lo 
em funcionamento 
e em bom estado de 
conservação

funcionamento e em bom 
estado de conservação. Para 
ele, os principais benefícios 
obtidos na conquista desta 
certificação foram uma me-
lhor eficiência no consumo 
da água, energia e materiais; 
a prevenção e redução da po-
luição do solo, da água e do 
ar; e, por último, porém não 
menos importante, a saúde e 
o conforto dos usuários com 
uma melhor qualidade do ar 
de interiores, uso de luz na-
tural e conforto térmico.

Já os tópicos certifica-
dos que trouxeram melhor 
custo/benefício para o em-
preendimento foram: os es-
paços sustentáveis, com o 
preenchimento de planos 
de trabalho de jardinagem e 
limpeza e o controle de uso 
de material de limpeza; a efi-
ciência no uso da água, ob-
tida graças aos redutores de 
vazão nas torneiras e a ins-
talação de reservatórios de 
água de chuva; energia e at-
mosfera, com o uso de lâm-
padas LED na área comum e 
na instalação de medidores 
de energia separados por 
uso; e em relação aos mate-

riais e recursos, a elaboração 
de política de compras e dis-
tribuição aos usuários, e a 
elaboração de um relatório 
mensal da medição de resí-
duos gerado pelo edifício.

Formado em engenha-
ria de produção e presente 
na São Carlos desde agosto 
de 2013, Sleiman acredita 
que a certificação do edifí-
cio representou para ele o 
reconhecimento do esforço 
e dedicação de toda equipe 
de operações da São Carlos, 
que juntos, conseguiram que 
mais um empreendimento 
opere de forma sustentável. 
Para o empreendedor, a cer-
tificação representa um pro-
duto mais atrativo para os 
clientes, uma maior vida útil 
e valorização do patrimônio.

Com a administração pre-
dial realizada pela CBRE, o 
edifício Corporate Plaza conta 
também com o apoio de em-
presas terceirizadas de limpe-
za, manutenção, segurança, 
automação, brigadista, contro-
ladores de acesso etc., que aju-
dam a manter a certificação no 
empreendimento desenvol-
vendo os seguintes serviços:

CORPORATE PLAZA | por Larissa Gregorutti
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Corporate Plaza
R. Alexandre 
Dumas, 2.100, 
São Paulo – SP
Características: 
17 andares, 
17.692 m² (área 
construída), 
10.575 m² (área 
privativa) e 
297 vagas de 
garagem
Certificação: LEED 
EB&OM, Silver

 Para o empreendedor, a certificação representa 
um produto mais atrativo para os clientes, uma 
maior vida útil e valorização do patrimônio 

•  Ar condicionado: manutenção preven-
tiva realizada mensalmente, análise 
de ar realizada semestralmente e tra-
tamento químico automático da água 
das torres de resfriamento.

•  Civil (pequenos reparos): controle de 
compras de materiais de baixo impac-
to ambiental.

•  Coleta seletiva: são enviados relatórios 
mensais quantificando os resíduos do 
empreendimento.

•  Limpeza: preenchimento de plano de 

trabalho diário, controle e utilização de 
material de limpeza e utilização de pro-
dutos com baixo impacto ambiental.

•  Manutenção (elétrica, hidráulica, in-
cêndio): manutenção preventiva de 
todos os sistemas elétricos, hidráuli-
cos e de combate a incêndio e leituras 
diárias do consumo de energia e água.

•  Paisagismo/jardinagem: preenchi-
mento do plano de trabalho diário 
e utilização da água de chuva para 
irrigação.
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LIDERANÇAS 
EM FACILITY E 
PROPERTY JÁ 

TÊM ENCONTRO 
MARCADO EM 2015

20 E 21 DE MAIO
SÃO PAULO/SP
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SEMPRE É TEMPO DE 
MELHORAR SEMPRE

  Primeira certificação mostra que a 
busca pela sustentabilidade é válida 
a qualquer tempo, mas deve ser uma 
constante para ser efetiva

A certificação Leadership 
in Energy and Environ-

mental Design de Operação 
e Manutenção para Edifica-
ções Existentes (LEED O&M) 
conquistada pelo Edifício Co-
mendador Yerchanik Kissa-
jikian – CYK é a prova de que 
nunca é tarde para investir em 
soluções sustentáveis, que vi-
sam ao máximo de conforto e 
economia, com o mínimo de 
impacto ambiental.

O edifício, construído na 
avenida Paulista em 2003, 
foi o primeiro a conquistar 
o certificado, oito anos de-
pois de sua inauguração, 
em 2011. Por trás de sua 
imponente fachada de vidro 
e granitos inclinados, que 
marca uma arquitetura mo-
derna, o projeto conta com 
recursos e ações que garan-
tem a sua eficiência, com 
mais conforto aos usuários. 
Para o Gerente de operações 
Flávio Américo Fernandes , 
o selo representou, acima 
de tudo, uma mudança de 
atitude: “A certificação de-
monstrou que podemos de-

O economista Flávio 
Américo Fernandes é 
Gerente de Operações 
do CYK, sendo 
responsável pelo 
gerenciamento de toda 
a operação do edifício, 
das obrigações legais 
à administração do 
budget e atendimento 
aos locatários 
e proprietários. 
Reportando-se a área de 
property management 
da CB Richard Ellis 
– responsável pela 
gestão operacional 
e condominial

senvolver novos processos 
que gerem economia aos 
nossos usuários, sendo es-
tes interligados diretamente 
às políticas sustentáveis e 
de preservação com o meio 
ambiente”, afirma.

O processo durou dois 
anos, envolvendo mais de 
50 profissionais e teve como 
desafios adaptar sistemas 
e estabelecer novos proce-
dimentos. O maior desafio, 
no entanto, foi a seleção de 
fornecedores sustentáveis 
para a compra de produtos 
de uso regular, o que persiste 
até hoje. Apesar de certa me-
lhora, segundo Fernandes, 
ainda há grande dificuldade 
para aquisição de produtos 
com fornecedores certifica-
dos. “A quantidade de forne-
cedores que atendem espe-
cificações sustentáveis ainda 
é bem menor que os tradi-
cionais, porém, temos perce-
bido que o mercado está se 
adaptando gradativamente a 
essa cultura sustentável”. 

Conquistar a certificação, 
portanto, foi apenas o pri-
meiro passo para uma gestão 
mais eficiente. Isso porque, 
para que o selo seja validado, 
os processos sustentáveis 
devem ser mantidos e apri-
morados ano a ano. 

O processo de renovação 
se dá a cada cinco anos, o 
que exige um acompanha-
mento constante e plane-
jado para garantir a manu-
tenção da pontuação e até 
possíveis upgrades. Como 
explica o Gerente: “O desa-
fio é termos o perfeito cum-
primento das práticas por 
todos os setores envolvidos, 
pois qualquer interrupção 
nos processos sustentáveis 
prejudica a operação”. Exem-
plo disso é a gestão de resí-
duos de obras. Apesar de o 
CYK e seus locatários não te-
rem obras em andamento, a 
gestão de resíduos deve ser 
comunicada ao condomínio, 
visando à utilização de em-
presas que certifiquem sua 
destinação final adequada.

Entre os tópicos certifi-
cadores, as adaptações para 
tornar mais eficiente os usos 
da água e da energia foram 
os destaques, pois mostra-
ram que pequenas mudan-
ças já podem ter resultados 
significativos. Apenas com 
a substituição dos disposi-
tivos de acionamento único 
das caixas acopladas dos 
sanitários por dispositivos 
de acionamento duplo e a 
instalação de arejadores nas 
torneiras dos banheiros e 

EDIFÍCIO COMENDADOR YERCHANIK KISSAJIKIAN | por Paula Caires
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Edifício Comendador 
Yerchanik Kissajikian – CYK
Avenida Paulista, 901 
– São Paulo/SP
Ano de construção: 2003
Área construída: 42.692,95 m²
Circulação de pessoas 
por dia: 3.200
Certificação: LEED O&M

copas, conseguiu-se uma redução de 
18% no consumo de água.

Já na eficiência de energia e atmos-
fera, a troca das luminárias do estacio-
namento por modelos que refletem a 
luminosidade reduziu pela metade a 
quantidade de lâmpadas necessárias 
no local. Nas áreas comuns, todas as 
lâmpadas fluorescentes foram substi-
tuídas pelo tipo LED, responsável pela 
economia de, aproximadamente, 8% no 
consumo de energia. Ainda como parte 
do plano em busca de mais eficiência 
energética, foi realizada a automação 
da iluminação dos andares, substitui-
ção de sensores de temperatura de re-
torno de ar, entre outras medidas.

O atendimento aos requisitos relati-
vos à limpeza verde ocasionou mudan-
ças nos procedimentos de limpeza de 
pisos e carpetes, bem como, a instala-

ção de barreiras de con-
tenção de poeira nas en-
tradas, colaborando para 
a qualidade do ar interno 
e minimizando problemas 
de saúde. 

O gerenciamento de 
resíduos sólidos também 
foi aprimorado e 100% 
dos materiais de consumo 

regular estão sendo destinado correta-
mente, índice que começou em 75%. 
Além do programa para reciclagem de 
pilhas e baterias, que já atende 80% do 
descarte do tipo.

E os resultados não são apenas 
econômicos e ambientais. Com a mo-
dernização dos elevadores por meio da 
instalação de um sistema de chamada 
antecipada, os usuários ganharam cer-
ca de 30% do seu tempo, representa-
dos pela redução na espera de atendi-
mento às chamadas. Além disso, como 
afirma Fernandes: “Certamente um 
edifício com certificação de sustenta-
bilidade tem seu valor agregado incre-
mentado. Muitas empresas buscam se 
realocar em empreendimentos nessas 
condições, por vezes até como parte da 
estratégia da empresa e de seu posicio-
namento no mercado”.
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Nossa vocação é servir

Do mais complexo ao mais simples 

é preciso experiência, processos, 

tecnologia e acima de tudo, uma 

visão ecologicamente correta. 

Estamos preparados para essa nova 

fase da limpeza profi ssional.

Com 22 anos de experiência, 

teremos imensa satisfação em  

demonstrar tecnicamente todas 

as soluções em serviços, com 

o mesmo padrão oferecido

pelo mercado global.

Quando o assunto for limpeza 
profi ssional, ligue para:

(11) 4198 1660
(11) 3238 9600

ou acesse:
www.maxiservice.com.br

Limpeza Profi ssional 
Com Técnica e Padrão Global

http://www.maxiservice.com.br/
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EM CONSTRUÇÃO…
  … Porém com projeto de excelência em eficiência energética

O novo empreendimento 
da Hines, o Distribution 

Park | Embu II (DP Embu II), 
em construção no municí-
pio de Embu das Artes (SP), 
é exemplo de eficiência 
energética e conforto tér-
mico. Pré-certificado LEED 
CS  2009 reúne galpão de 
armazenamento e edifício 
de apoio com refeitório, área 
administrativa e salas médi-
cas. No galpão, foram previs-
tas aberturas zenitais para 
permitir a iluminação natu-
ral do espaço interior, asse-
gurando melhor distribuição 
da luz e maiores níveis de 
iluminação. 

Steven Mathieson (CFA) 
foi contratado pela Hines 
do Brasil em 2008 – tem, 
portanto, seis anos de 
experiência no mercado 
imobiliário brasileiro. 
Em 2011, acumulou 
experiência no exterior, 
trabalhando por seis 
meses no Departamento 
de Fund Management 
no escritório central 
da Hines, em Houston. 
Mathieson esteve 
diretamente envolvido 
no desenvolvimento e 
locação dos projetos 
logísticos Distribution 
Park Manaus, Manaus II e 
Embu II, que somam 225 
mil m² de área locável

Com apoio da consul-
toria da Otec, o projeto de 
iluminação natural foi asso-
ciado a sensores de lumino-
sidade, que, juntos, trarão 
uma economia de 32% no 
consumo de energia elétri-
ca. A solução foi expressiva 
o suficiente para a obten-
ção de mais de dez pontos 
no crédito de iluminação 
natural da certificação LEED 
para o DP Embu II, além de 
promover maior conforto 
aos usuários. 

“A cobertura possui 3,3% 
de área de abertura para 
iluminação, realizada por 
claraboias prismáticas que 

potencializam a entrada de 
luz, protegendo o interior da 
incidência direta de radiação 
solar. A solução alcança 74% 
de transmissão luminosa, 
feita de forma difusa, confor-
tável ao olho humano e com 
menor impacto sobre os 
produtos armazenados no 
galpão. O material que com-
põem as placas prismáticas 
reduz a absorção do calor 
proveniente do sol em 51%, 
reduzindo o impacto da ra-
diação sobre a temperatura 
interna”, informa a Arquiteta 
Maíra André, do departa-
mento de Eficiência Energé-
tica da Otec. 

DISTRIBUTION PARK | EMBU II | por Léa Lobo, com colaboração de Hosana Pedroso
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Distribution 
Park Embu II

Localizado no município 
de Embu das Artes, 

em São Paulo

 O material que 
compõem as placas 
prismáticas reduz a 
absorção do calor 
proveniente do sol em 
51%, reduzindo o impacto 
da radiação sobre a 
temperatura interna 

O sistema adotado na cobertura 
do DP Embu II se soma ao controle da 
iluminação artificial por sensores de 
luminosidade, o que colabora com a 
redução no consumo de energia. “Os 
sensores controlam a totalidade das 
lâmpadas”, diz o Engenheiro Steven 
Mathieson, Gerente de Incorporação 
da Hines, que explica o funcionamento 
do sistema: “Quando a luz natural fica 
abaixo de 250 lux, o sensor identifica e 
liga 50% da iluminação. Ao escurecer 
mais, o sistema aciona os outros 50%. 
Caso a iluminância caia muito abaixo 

dos 250 lux, 100% das lâmpadas são 
acionadas de uma só vez. O processo 
inverso, ou seja, o desligamento ocorre 
da mesma maneira”.

Em galpões de armazenamento 
que preveem o uso de ar condicionado 
apenas na área de mezanino, como é o 
caso do DP Embu II, a iluminação arti-
ficial pode ser responsável por mais de 
50% do consumo anual de energia do 
edifício. “Por isso, a instalação de um 
sistema de controle do iluminamento 
artificial é crucial para atingir a redu-
ção de consumo mínima exigida pela 
certificação LEED e também reduzir os 
gastos financeiros dos futuros locatá-
rios”, esclarece. No projeto da Hines, o 
sistema de controle da iluminação alia-
do aos painéis prismáticos permite a 
redução de 32% do consumo de ener-
gia da iluminação artificial. “Ainda que 
o galpão seja ocupado por 24 horas, 
entre cinco e dez horas por dia, meta-
de da potência instalada terá consumo 
zero”, conclui a Arquiteta. 
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SUSTENTABILIDADE QUE GERA 
MAIOR EFICIÊNCIA OPERACIONAL

  Dow Brasil investe em sede sustentável com otimização de espaços para 
atingir maior produtividade e satisfação no ambiente de trabalho

Um ambiente de trabalho 
sustentável representa 

muito mais do que a simples 
economia em recursos, é um 
fator diferencial na própria 
eficiência operacional da 
empresa: é assim que enxer-
gam os responsáveis da área 
de facility da Dow Brasil. “O 
conforto do ambiente é um 
dos principais responsáveis 
por maximizar a produtivida-
de do funcionário, atrair e re-
ter talentos”, afirma Andrea 
Braune, Facility Manager na 
Dow Brasil.

Situada na Torre Diamond 
do Condomínio Rochaverá 
(avenida das Nações Uni-
das, 14.171, em São Paulo), a 
empresa é monousuária do 
empreendimento, ocupando 
sete andares, num total de 
13.081 m², onde estão: labo-
ratório de desenvolvimento 
e pesquisa, espaço de con-
veniência (restaurante, lan-
chonete, banco, academia 
gratuita para funcionários, 
sala de massagem, lactário 
e serviço de saúde) e escritó-
rios no formato open space.

A sede da Dow na Améri-
ca Latina recebeu, em 2012, 

Andrea Braune 
atua como Facility 
Manager Brasil há 
nove anos na Dow.
Daniel Pedrozo é PMO 
Wise Leader há três 
anos na Companhia

o selo LEED Gold para Inte-
riores Comerciais (LEED CI). 
Para isso, foram adotadas 
diversas ações, como utili-
zação de iluminação natu-
ral, mobiliário ergonômico 
com madeira certificada 
pelo Conselho de Manejo 
Florestal (Forest Steward-
ship Council – FSC), carpe-
te modular certificado pela 
Environmentally Preferable 
Product (EPP) e aplicação da 
FormaShield, revestimento 
produzido pela empresa que 
absorve uma substância tó-
xica emitida por tecidos, ver-
nizes e mobiliário, transfor-
mando-a em vapor de água 
para melhora da qualidade 
interna do ar.

Porém, um passo impor-
tante para a companhia foi 
a implementação do Projeto 
Wise , focado na otimização 
de espaços, eficiência no 
uso de recursos e melhoria 
da qualidade interna do am-
biente de trabalho. Exem-
plos disso são o flex day, no 
qual o funcionário pode tra-
balhar remotamente um dia 
por semana, e a criação de 
estações de trabalho com-

partilhadas (flex desk), volta-
das às pessoas com perfil de 
alta mobilidade interna e/ou 
externa. Também foram ado-
tados espaços colaborativos 
abertos e fechados, além de 
uma área preparada com 24 
lugares, focada em traba-
lhos que exijam maior nível 
de concentração e silêncio 
(quiet zone). 

Mesmo antes do início do 
Wise, a empresa atuava com 
ações focadas na otimização 
dos espaços, como por exem-
plo, com a criação do Clean 
up day!, uma iniciativa que 
tinha como objetivo reduzir 
o número de armários físicos 
no escritório e trouxe como 
resultado uma ocupação de 
8 m² por estação de traba-
lho, permitindo um total de 
552 assentos em salas de re-
uniões, 33 salas Huddle (es-
paços para reunião com até 
cinco lugares, telefone e tele-
visão para compartilhamento 
de informações), 45 salas Fo-
cus (salas de reunião para até 
duas pessoas), 356 lugares no 
restaurante. Ao todo, foi pos-
sível reduzir em 20% a quan-
tidade de armários físicos.

DOW BRASIL | por Guilherme Wieczorek
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Torre Diamond– 
Condomínio Rochaverá 
Avenida das Nações 
Unidas, 14.171 – 
São Paulo/SP
Metragem: 13.081 m²
Tipo de certificação: 
LEED CI Gold
Ano de certificação: 2012

Em relação ao consumo de recursos, 
utiliza-se água de reuso para jardins e 
vasos sanitários (que também contam 
com redutores de consumo), torneiras 
com fechamento automático e aera-
dores, telhado verde, ar condicionado 
central com automação, elevadores in-
teligentes e sensores de presença para 
controlar a luminosidade. “O retorno em 
termos de produtividade foi expressivo e 
a satisfação com o ambiente de trabalho 
hoje é de 77%”, destaca Daniel Pedrozo, 
PMO  Wise Leader da Dow Brasil.

A sede também conta com pontos 
de coleta seletiva para plástico, papel, 
metal, vidro, pilhas, baterias e lâmpa-
das. Não existem lixeiras individuais 
nos postos de trabalho, visando reduzir 
a geração desnecessária de resíduos e 
criando maior eficiência na realização 
da coleta seletiva.

Voltando à otimização dos espaços, 
um bom exemplo foi a transformação 
do sétimo andar, antes utilizado ex-
clusivamente para o restaurante, que 
permanecia ocioso em grande parte do 
dia. O espaço foi adaptado com o uso 
de mobiliários, reforço na rede wireless, 
instalação de televisões para compar-
tilhamento de informações e aumento 
na quantidade de tomadas, permitindo 
a recarga de eletroeletrônicos. Assim, 

com a localização próxima à cafeteria, 
permitiu-se a criação de reuniões infor-
mais, aumentando a colaboração entre 
os funcionários. 

Outra ação foi a criação de cinco 
Salas de Inovação, com características 
diferenciadas em cada andar e mobiliá-
rio colaborativos em diferentes layouts, 
voltadas as reuniões programadas, 
a encontros não planejados e a mo-
mentos de descompressão. Nos seus 
últimos dois projetos realizados no 
empreendimento, a Dow atuou em par-
ceria com o escritório Athie Wohnrath | 
Arquitetura e Engenharia.

Além da parceria com o escritório de 
arquitetura, a empresa sabe da impor-
tância de seus fornecedores no proces-
so de certificação e manutenção de seu 
site. Assim, atua como uma diretriz de 
homologação de fornecedores que te-
nham o foco em sustentabilidade.
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PLATAFORMA DE OPORTUNIDADES
  Certificação torna-se ferramenta de engajamento do 

público interno em uma das maiores editoras do País

A integração entre equipe 
de gestão, funcionários 

e fornecedores é uma medi-
da valiosa na implantação 
de práticas sustentáveis em 
um empreendimento onde 
circulam milhares de pes-
soas diariamente. O Grupo 
Abril considera tal premissa 
nos compromissos da em-
presa com sustentabilidade.

“O principal benefício é 
manter o conforto dos usuá-
rios com o uso adequado, 
evitando desperdícios e 
reduzindo custos”, explica 
Paulo Pereira Jr., Gerente de 
Facilities do Grupo Abril. O 
profissional destaca ainda o 
valoroso papel dos parcei-
ros. “Todos os fornecedores 

Paulo Pereira Jr. é Gerente 
de Facilities do Grupo Abril 
e tem 25 anos de casa. 
Engenheiro Civil pela Fesp 
(Faculdade de Engenharia 
de São Paulo) e Especialista 
em Administração Industrial 
pela Fundação Vanzolini-
USP, reporta-se à área de 
Administração e Facilities. 
Conta com uma equipe de 12 
pessoas, além de gerenciar 
42 empresas terceirizadas

estão empenhados e são 
treinados com os procedi-
mentos adotados para ad-
ministração do prédio. Te-
mos indicadores para aferir 
o desempenho de cada um 
deles através de um sistema 
via web, o qual nos dá con-
dições de acompanhar ou 
intervir, se necessário”, com-
plementa.

O Edifício Birmann 21, 
localizado em São Paulo e 
ocupado integralmente pelo 
grupo, recebeu a certifica-
ção LEED, EB_OM Certified 
em 2012. Porém, a equipe 
de gestão busca alçar novas 
conquistas.

“Um dos principais desa-
fios que englobam a área de 

Administração e Facilities e 
Sustentabilidade, em traba-
lho conjunto, e levando em 
consideração as tecnologias 
implantadas em 2014, é o de 
elevar o nível de certificação 
no LEED para prata”, almeja 
Pereira Jr. “Como profissio-
nal, aprendi a ser mais efi-
ciente em analisar os parâ-
metros da cadeia energética 
e ambiental.”

Para se chegar a tal obje-
tivo, as tarefas são realizadas 
em sincronia com a equipe de 
Mariana Paal Martinato. “No 
que diz respeito à sustenta-
bilidade, a certificação é mais 
uma ferramenta de engaja-
mento do público interno, já 
que temos métricas e parâ-
metros, e buscamos sempre 
nos tornar mais eficientes”, 
afirma a Gerente de Sustenta-
bilidade do Grupo Abril.

Para isso, Martinato res-
salta a integração do de-
partamento de sustentabi-
lidade à estratégia, gestão e 
operação da empresa, atra-
vés dos aspectos sociais, 
ambientais e econômicos. 
“O trabalho e o esforço em-
preendidos em todos os 
negócios orientam o Grupo 
para a gestão de um desen-

EDITORA ABRIL – EDIFÍCIO BIRMANN 21 | por Alexandre Raith

Mariana Paal Martinato é 
Gerente de Sustentabilidade 
do Grupo Abril desde 2013. 
Administradora de empresas 
pela FEA-USP e Especialista 
em Sustentabilidade 
e Responsabilidade 
Corporativa pela 
Unicamp, tem formação 
em empreendedorismo, 
mudanças climáticas 
e liderança para o 
desenvolvimento 
sustentável. Integra a rede 
internacional de membros 
do LEAD (Leadership 
for Environment and 
Development). Reporta-
se à área de Relações 
Corporativas e conta com 
uma equipe de três pessoas 
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Edifício Birmann 
21 – Editora Abril
Avenida Nações Unidas, 
7.221 – São Paulo/SP 
Metragem: 70.000 m2

Tipo de certificação: 
LEED, EB_OM Certified
Ano de certificação: 2012
Projeto de arquitetura: 
Skidmore, Owings & Merrill

volvimento sustentável, posicionado 
em uma plataforma de oportunidades. 
Assim, minimizamos os riscos de pos-
síveis cenários adversos por meio da 
complementaridade e dive rsidade de 
suas diferentes áreas e mercados de 
atuação”, afirma a Gerente.

Segundo a dupla, os resultados so-
bre energia elétrica foram os que mais 
se destacaram entre os tópicos certifi-
cados. O consumo médio mensal caiu 
de um Mega para 750 mil kWh . A efi-
ciência energética deve-se, entre outros 
motivos, a troca de 100% das lâmpadas 
para LED e a substituição dos equipa-

mentos do sistema de ar condicionado.
E em tempos de estiagem no Estado 

de São Paulo, o edifício do Grupo Abril 
se previne da falta d’água com um re-
servatório de 186 m³. A coleta da chuva 
possibilita atender o sistema de refrige-
ração e a irrigação dos jardins do em-
preendimento.

Outra importante prática sustentá-
vel refere-se ao programa de gestão e 
mensuração de carbono. O Grupo Abril 
instalou em sua gráfica uma caldeira 
movida à biomassa como forma de mi-
nimizar o impacto de suas operações 
ao meio ambiente.
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Edifício Eldorado 
Business Tower

Avenida das Nações 
Unidas, 8.501 – 

São Paulo/SP
Área construída: 

128.645 m2

Área útil: 59.270 m2

Valor condominial: 
R$ 13,07/m2

Tipo de certificação: LEED 
CS Comercial Platinum

Ano de certificação: 2009

ELE CONTINUA 
MOSTRANDO 
A QUE VEIO

  Em operação há sete anos, o 
empreendimento se mantém 
moderno, competitivo e 
ecologicamente correto, fazendo 
valer as premissas que nortearam 
seu projeto e sua obra

Quando se fala em eficiên-
cia operacional, uma das 

edificações que mais fazem 
jus ao tema é o Eldorado Busi-
ness Tower (EBT). Inaugurado 
em 2007 e certificado como 
prédio sustentável dois anos 
mais tarde, ele nasceu com a 
premissa de ser um dos mais 
modernos e ecologicamente 
corretos do mundo. 

É o primeiro empreendi-
mento com o selo LEED Core 
& Shell Platinum  em toda a 
América Latina, o oitavo no 
mundo e o terceiro fora dos 
Estados Unidos. Essencial-
mente, a categoria avalia e 
reconhece as soluções e tec-
nologias sustentáveis ado-
tadas no projeto e na obra 
para reduzir os impactos 
ambientais de uma edifica-
ção, considerando o núcleo 
do edifício, todas as áreas 
comuns e suas fachadas.

Fernando Sinicatto é 
Gerente de Operações 
do Edifício Eldorado 
Business Tower pela 
CBRE , onde atua há 
seis anos. Formado em 
engenharia elétrica 
com pós-graduação 
em administração 
de empresas

O diferencial começa 
pela localização: na avenida 
Nações Unidas, em São Pau-
lo, em uma área urbanizada 
e comercial, com fácil acesso 
à estação de trem  da CPTM, 
a diversos pontos de ônibus 
e a serviços básicos para 
aprimorar a conectividade 
com a comunidade local, 
incluindo passarela vedada 
com vidro para integração 
e acesso dos ocupantes ao 

ELDORADO BUSINESS TOWER | por Érica Marcondes
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 Já a utilização 
do sistema de ar 
condicionado 
VRV, aliado aos 
recuperadores de 
calor e persianas 
automáticas, as 
quais são acionadas 
pela posição da luz 
solar, garante baixo 
consumo de energia 
elétrica do sistema 

Shopping Eldorado. Trata-se de uma 
torre estilista de 142 metros, com 33 pa-
vimentos, 29 elevadores, cinco gerado-
res e 1.806 vagas de garagem. Por ele, 
circulam diariamente 5.000 pessoas – 
entre funcionários e visitantes das 18 
empresas locatárias.

O responsável por fazer toda essa 
engrenagem funcionar é o Gerente de 
Operações Fernando Sinicatto, que des-
taca o papel importante dos fornecedo-
res para a manutenção da certificação, 
com o bom funcionamento dos equipa-
mentos e sistemas prediais, mantendo 
a eficiência energética dentro dos pa-
râmetros exigidos. Atualmente, o EBT  
conta com 16 empresas terceirizadas, 
num total de 150 funcionários.

Mas qual é o principal benefício da 
certificação? Segundo Sinicatto, “é a efi-
ciência energética e o baixo consumo de 

água sem afetar o conforto dos usuários”.
Vamos aos números: a adoção de sa-

nitários com sistema dual flush e de tor-
neiras automáticas com restritores de 
vazão possibilita uma economia de 30% 
no consumo de água potável. O sistema 
de reuso de água fornece 100% da água 
utilizada para a irrigação do paisagismo 
e limpeza das áreas comuns.

Já a utilização do sistema de ar con-
dicionado VRV , aliado aos recuperado-
res de calor e persianas automáticas, 
as quais são acionadas pela posição 
da luz solar, garante baixo consumo de 
energia elétrica do sistema.

A utilização de vidros na fachada, 
com transmissão luminosa em 75% e 
térmica de apenas 35%, também cola-
bora para a economia de energia elétri-
ca com iluminação e ar condicionado.

Os elevadores, além do sistema de 
antecipação de chamada (que raciona-
liza a operação), possuem frenagem re-
generativa, gerando uma economia de 
até 37% em relação aos equipamentos 
que utilizam o sistema resistivo conven-
cional. E para completar a lista de bons 
resultados, há o programa de coleta 
seletiva, que vem reduzindo em 40% os 
resíduos destinados aos aterros sanitá-
rios da cidade.

Não é a toa que, para seus incorpo-
radores e proprietários, a certificação 
representa um edifício moderno e com 
alta eficiência energética, garantindo 
um custo operacional mais competitivo 
em relação a outros edifícios.

ESTACIONAMENTO 

NO NÍVEL DOS 

MAIS MODERNOS 

BUSINESS CENTERS

•  MAIS SEGURANÇA COM CONTROLE 

AUTOMATIZADO DE ACESSO

•  CANCELA IDENTIFICA E ABRE 

AUTOMATICAMENTE PARA 

MOTORISTAS CADASTRADOS

Conte com toda qualidade dos 

produtos e serviços inovadores WPS 

no seu empreendimento. Uma marca 

reconhecida pelo mercado.

Soluções WPS com tecnologia 

de ponta para automação

produtos e serviços inovadores WPS 

no seu empreendimento. Uma marca 

reconhecida pelo mercado.

55 11 3055-3344 • comercial@wps-sa.com.br
www.wpsbrasil.com

Anúncio WPS_1.indd   1 14/12/14   22:34

mailto:comercial@wps-sa.com.br
http://www.wpsbrasil.com/
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SERTÃO VERDE
  Certificação auxilia distribuidora de energia instalada na Paraíba a 

enfrentar o baixo índice pluviométrico e a escassez de recursos

O projeto para construir 
as instalações do Nú-

cleo Regional Oeste da Ener-
gisa Paraíba, na cidade de 
Patos, tinha entre as premis-
sas a redução no consumo 
de água e o uso racional. O 
motivo eram as característi-
cas do sertão paraibano: alta 
temperatura, baixo índice 
pluviométrico, escassez de 
recursos e distância de gran-
des centros urbanos.

Para enfrentar tais difi-
culdades, o corpo técnico da 
Energisa, empresa especia-
lizada em distribuição, gera-
ção e comercialização para o 
mercado de energia elétrica, 
promoveu a disseminação 
dos conceitos de sustenta-
bilidade a fornecedores, à 
equipe que atuou nos proje-
tos e na obra, e também aos 
operários, através de treina-
mentos direcionados.

“A maior dificuldade, sem 
dúvida, foi a inovação do tema 
‘sustentabilidade’ para a nos-
sa região, principalmente em 
se tratando de um local onde a 
preservação do meio ambien-
te ainda não é bem difundida”, 
afirma José Aurélio Ribeiro da 
Costa, Assessor de Obras Civis 
e Apoio da Energisa.

José Aurélio Ribeiro 
da Costa é Assessor de 
Obras Civis e Apoio, e 
trabalha na Energisa 
há 28 anos na área de 
projetos e construções 
de edificações. Formado 
em engenharia civil pelo 
Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal da 
Paraíba, possui MBA em 
Gestão Empresarial pela 
FGV e especialização 
em eficiência energética 
de Edificações pela 
Universidade Federal de 
Santa Catarina. Gerencia 
três empresas terceirizadas 
contínuas e dez eventuais

O esforço em respeitar 
as normas estipuladas pela 
certificação na elaboração, 
construção e manutenção do 
empreendimento conseguiu 
mudar a compreensão da loca-
lidade em relação a práticas so-
ciais, econômicas e ambientais 
corretas. Para obter o LLEED 
NC Silver, “tivemos que enfren-
tar a mudança de costumes e 
aperfeiçoar o entendimento de 
todos os envolvidos no projeto, 
bem como a aquisição de ma-
teriais locais para atender aos 
princípios da certificação”, con-
ta o Assessor de Obras.

Devido à escassez de 
chuva na região, a unidade 
paraibana projetou uma in-
fraestrutura capaz de reuti-
lizar a água, cuja captação 
acontece na cobertura da 
edificação. “Em seguida, é 
encaminhada por gravidade 
para uma filtragem e arma-
zenada em um reservatório 
subterrâneo, do qual é bom-
beada para um reservatório 
elevado independente da 
água potável”, explica Costa.

Para potencializar a cole-
ta, o pisograma e o intertra-
vado auxiliam na drenagem 

ENERGISA | por Alexandre Raith
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Energisa 
Rodovia BR230, Km 332 – Patos/PB

Metragem: 1.902 m²
Tipo de certificação: LEED NC, Silver

Data da certificação: 2012
Projeto de arquitetura: Arquiteto 

Arthur Marcel Brasileiro

 A economia de energia 
com o novo prédio chega 
a 30% e o consumo de 
água a 15% 

das águas pluviais, uma vez que a área 
continua permeável, mantendo a mes-
ma condição de infiltração do terreno 
natural, mesmo após a construção. E, 
para evitar o desperdício, são utilizados 
microaspersores na irrigação do paisa-
gismo, composto por espécies regionais 
que necessitam de pouca água.

“Os resultados já são evidentes. A 
economia de energia com o novo pré-

dio chega a 30% e o consumo de água 
a 15%. Com o uso de modernas tecno-
logias, advento de uma nova consciên-
cia e respeito à causa ambiental, foi 
possível construir o empreendimento e 
ocupar o espaço territorial. A isso, atre-
lamos o baixo consumo de água e de 
energia, o uso de novos materiais e a re-
ciclagem de resíduos sólidos”, comenta 
o Assessor de Obras.

Como a Energisa atua no mercado 
elétrico, as práticas ambientais rela-
cionadas ao core business da empresa 
não poderiam ficar de fora da conduta 
estabelecida. Segundo Costa, são usa-
dos cabos isolados nas redes onde a 
arborização poderia ser mais afetada 
pelo contato com a baixa tensão ener-
gizada, e os vãos são dimensionados 
para preservar o equilíbrio ecológico. 
Além disso, a empresa realiza estudos 
de impacto ambiental das extensões de 
redes e linhas próximas a áreas de pre-
servação permanente.

A empresa também promove ações 
com a comunidade. Um programa rea-
lizado em municípios paraibanos es-
timula práticas sustentáveis simples, 
que podem ser cumpridas por todo 
morador, como a troca de lâmpadas 
incandescentes por econômicas e a 
substituição de geladeiras de alto con-
sumo por outras mais eficientes. Além 
de trocar lixo reciclável por créditos fi-
nanceiros na conta de energia elétrica 
dos consumidores.
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Preocupado 
com o custo 
da energia?
Reduza seus custos 
operacionais com a 
consultoria da Otec.
> AUDITORIAS DE ENERGIA
> COMISSIONAMENTO
> RECOMISSIONAMENTO
> RETROCOMISSIONAMENTO
> BENCHMARKING 
> MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO
> SIMULAÇÕES DE 
    DESEMPENHO ENERGÉTICO

Rua do Rócio, 313 cj 101 Vila Olímpia 
São Paulo / SP  CEP: 04552-000 

55 11 3846.0160   www.otec.com.br 

http://www.otec.com.br/


62 INFRA Outsourcing & Workplace

PRIMEIRO MUNDO DESDE A ENTRADA
  A dura tarefa de ser dos prédios mais modernos da cidade de São Paulo, 

em uma das regiões que mais demanda esse tipo de empreendimento

Realmente, está cada vez 
mais difícil se destacar 

em meio às novidades do 
mundo moderno. Mas isso 
não é só um diferencial, é 
uma obrigação, uma for-
ma de sobreviver e se tor-
nar necessário em meio ao 
concorrido mundo corpora-
tivo. Esse pode ser um dos 
maiores desafios para um 
empreendimento nos dias 
de hoje, nos quais ser sus-
tentável deixou de ser “mar-
keting” e passou a ser uma 
identidade necessária.

Essa identidade está pre-
sente no Edifício Faria Lima 
4440 (FL 4440), inaugurado 
em 2010 em uma das mais 
modernas e competitivas re-
giões da cidade de São Pau-
lo, a avenida Brigadeiro Faria 
Lima, um dos metros qua-
drados mais caros da capital 
paulista e, mesmo assim, um 
dos mais concorridos para 
quem deseja ter um endere-
ço comercial.

Segundo Flávio Engel, Ges-
tor Predial do FL 4440, o pré-
dio, que é certificado Gold 
no LEED, há muito mais be-
nefícios que empecilhos por 
ser um prédio totalmente 
sustentável. “Os benefícios 

 Empreendimentos certificados 
possuem um melhor controle de suas 
atividades e, consequentemente, de seus 
consumos, gerando impacto positivo para 
o meio ambiente 

Flávio Engel, Contabilista, 
com cursos específicos 
na área civil e de 
sustentabilidade; há oito 
anos na área de gestão 
properties e facilities 
management. Reporta 
direto à Diretoria da área 
de property management 
da CB Richard Ellis (CBRE). 
Na gestão do FL 4440, que 
demanda profissionais com 
especialidades nas áreas 
de segurança, manutenção 
e automação faz-se a 
necessidade de trabalhar 
com mais de nove parceiros 
nas seguintes especialidades: 
manutenção predial e HVAC 
, segurança, automação, 
limpeza, jardinagem, 
estacionamento, expedição, 
recepção etc. Atualmente, 
tem 75 funcionários 
trabalhando para a eficiência 
da operação do edifício

são claros: sistemas opera-
cionais de última geração 
que proporcionam eficiência 
energética (água e eletricida-
de) trazendo melhor custo/
benefício ao incorporador/
proprietário e para os usuá-
rios; sistema de automação 
predial eficiente, permitindo 
o controle em tempo real das 
operações, evitando paradas 
desnecessárias. Empreendi-
mentos certificados possuem 
um melhor controle de suas 
atividades e, consequente-
mente de seus consumos, ge-
rando impacto positivo para 
o meio ambiente”, explica.

De acordo com ele, em-
pecilhos praticamente não 
existem, pois um edifício de 
porte do FL 4440, com certi-
ficação LEED, exige mão de 
obra qualificada para a ope-
ração local, fornecedores e 
produtos capazes de aten-
der às especificações da cer-
tificação, o que ainda é defi-
ciente no mercado nacional. 

Ou seja, qualquer problema 
que possa existir, logo é mi-
nimizado e resolvido, em ra-
zão dessa qualificação.

Com isso, a relação cus-
to/benefício está em toda 
parte, contribuindo para efi-
ciência do empreendimen-
to. Mas, conforme Engel, 
com certeza, a eficiência no 
uso de água e energia são 
os dois tópicos que trazem 
um melhor resultado. Quan-
to mais tratamento da água 
utilizada (água de reuso) e 
utilização de energia limpa, 
melhor será economia para 
o empreendimento, melhor 
o conforto aos usuários e, 
mais retorno positivo ao 
meio ambiente.

No FL 4440 a utilização 
de água de reuso, prove-
niente da condensação de 
ar condicionado e pluvial, 
traz uma economia em tor-
no de 150 m³/mês de água, o 
que equivale a R$ 46.800 ao 
ano. A utilização de motores, 

EDIFÍCIO FARIA LIMA 4440 | por Marco Barone
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FL 4440
Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 4440
Ano de construção: 
2010
Área construída: 
38.422,87 m²
Tipo de certificação: 
LEED GOLD
Ano de certificação: 
2012

bombas, inversores de frequência, sen-
sores de pressão e temperatura, ligados 
a um controle por automação traz ao 
empreendimento maior eficiência no 
consumo de energia nas partidas de ge-
radores, schillers e outros equipamen-
tos de conforto aos usuários. Mas nada 
disso é possível se a consciência não 
extrapolar a administração. Os fornece-
dores trabalham em conjunto para que 
se possa utilizar e manter todos os be-
nefícios que o empreendimento dispõe. 

Ter um empreendimento sustentá-
vel e certificado pode ser a grande di-
ferença. Uma diferença que vai das me-
lhores práticas – que são uma norma –, 
à economia e à administração em si. De 

acordo com Engel, a gestão de um em-
preendimento com certificação requer 
uma atenção ainda maior com todos os 
detalhes, pois é necessária uma visão 
de produto sempre atualizada com as 
demandas dos usuários e incorpora-
dor/proprietários.

“Na minha visão, o caminho na 
construção civil é a implantação de em-
preendimentos cada vez mais sustentá-
veis, que contribuam para uma melhor 
eficiência energética, maior conforto 
e tecnologia aos usuários. Captação 
e tratamento de toda água utilizada e 
emprego de energia limpa, ou com me-
nos impacto para a natureza e para a 
sociedade”, conclui Engel.
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A MAIS EFICAZ GESTORA 
DE ESTACIONAMENTOS 

E GARAGENS, PRESENTE 
NOS MAIORES 

EMPREENDIMENTOS.

A Netpark é especialista 
em Green Buildings e opera 
diversas garagens em 
prédios certificados LEED.

Tel.: (11) 2884-5001 
www.netpark.com.br

http://www.netpark.com.br/
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AUTOSSUFICIÊNCIA NO 
CONSUMO DE ÁGUA

  Grand Plaza Shopping conta com sistema de reuso e 
economiza até R$ 2 milhões por ano no consumo de água

Para desenvolver uma ges-
tão sustentável, é preciso 

atuar em diversos níveis do 
edifício, desde os serviços 
prestados até os grandes fo-
cos de consumo, como água 
e energia elétrica. E são nes-
ses focos que o Grand Plaza 
Shopping, maior empreendi-
mento do setor no ABC pau-
lista (com 126 mil m² de área 
construída), está investindo.

Em maio de 2014, o shop-
ping inaugurou o seu novo 
sistema de reuso de água, 
capaz de tratar aproximada-
mente 100% do esgoto ge-
rado pelo empreendimento 
para reutilização em rotinas 
operacionais, como lava-
gem de pátios do estaciona-
mento, descarga em vasos 
sanitários, torres de resfria-
mento de ar condicionado 
e regas de jardim. “As obras 
fazem parte de um programa 
de expansão do sistema de 
reuso de água que começou 
em 2008. (...) Com isso, a re-
dução do consumo de água 
cresceu de 30% para 48%”, 
explica Henrique Carvalho, 
Superintendente do Grand 
Plaza Shopping.

Henrique Carvalho 
é Superintendente do 
Grand Plaza Shopping 
desde 2003. Atua com 
a administração das 
340 operações do 
empreendimento e 
possui 120 funcionários 
sob sua gestão e se 
reporta à CCP (Cyrela 
Commercial Properties)

O projeto de expansão 
tem como objetivo atender 
às demandas relacionadas 
à quarta expansão do shop-
ping, realizada em outubro 
de 2012. Desde janeiro de 
2008, quando foi inaugura-
do, até janeiro de 2014, data 
em que foi desativada a pri-
meira Estação de Tratamen-
to de Efluentes já havia ge-
rado uma economia de 336 
milhões de litros de água ao 
empreendimento.

Já o novo sistema, ins-
talado em uma área de 178 
m², ampliou a capacidade 
de tratamento de esgoto de 
quatro milhões para dez mi-
lhões de litros ao mês. Or-
çado em R$ 5 milhões, o in-
vestimento de implantação 
foi feito pela General Water, 
responsável pela operação 
e manutenção do sistema, 
sendo remunerada pelo vo-
lume de água fornecido ao 
shopping. A economia anual 
no consumo de água chega 
a ser de R$ 2 milhões (com o 
sistema anterior, a redução 
era de R$ 1,3 milhão ao ano).

“O custo total de água e 
esgoto foi reduzido em 40% 

quando comparado ao abas-
tecimento pela concessioná-
ria pública. Além da econo-
mia financeira, o shopping 
ganhou autonomia de abas-
tecimento, qualidade da 
água beneficiando o meio 
ambiente e a sociedade, 
pois quando deixou de con-
sumir água da concessioná-
ria, passou a contribuir com 
a população que vive no en-
torno”, completa Carvalho.

Segundo o Superinten-
dente, o sistema tem como 
diferencial a qualidade da 
água de reuso, produzida 
por meio de uma tecnologia 
de membranas de ultrafiltra-
ção e osmose reversa, con-
siderada a mais moderna 
para a produção de água de 
reuso. “Trata-se da mesma 
tecnologia empregada para 
o tratamento de esgoto em 
sistemas de reuso nos EUA, 
países da Europa , Japão, 
Israel e Singapura – países 
considerados como referên-
cia nesta área”, destaca.

De acordo com o profis-
sional, o grande desafio foi 
tornar realidade um proje-
to que atendesse e aliasse 

GRAND PLAZA SHOPPING | por Guilherme Wieczorek
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Grand Plaza 
Shopping
Avenida 
Industrial, 600 – 
Santo André (SP)
Metragem: 
126.000 m² (área 
construída) e 
72.000 m² (área 
bruta locável)

dois objetivos: viabilidade econômica e 
compromisso socioambiental. “Em um 
momento como este, de risco de de-
sabastecimento, podemos perceber o 
quanto o sistema foi bem-sucedido nos 
dando condição de autossuficiência e 
contribuindo por um menor impacto 
ambiental”, complementa Carvalho.

Além do sistema de tratamento do 
esgoto, o empreendimento conta com 
outras medidas para reduzir o consumo 
de água, como arejadores nas torneiras 
dos sanitários, permitindo uma redução 
de 50% nos gastos. A partir de 2015, as 
torres de resfriamento passarão por re-
formas e devem gerar uma redução de 
30% nas perdas. Por fim, há um proje-
to futuro para captação e utilização da 
água da chuva. “Desenvolvemos uma 
forte gestão de manutenção focada em 
inspeções e medidas preventivas nas 
instalações”, finaliza o Superintendente.

Buscando uma operação sustentá-
vel, o edifício também adota um pro-
grama de coleta seletiva que será incor-
porado por um plano mais amplo de 

gestão ambiental, visando um aumento 
de 50% no volume de materiais reciclá-
veis. Outro ponto importante neste pro-
jeto é a iluminação feita em LED, que 
deve propiciar uma economia de cerca 
de 60% com energia elétrica.

“O nosso telhado, pela grande área 
que ocupa, é objeto de estudo como al-
ternativa para captação de luz natural, 
refletindo em uma redução significativa 
no consumo de energia para os sistemas 
de iluminação”, afirma Carvalho. Segun-
do ele, outra medida que contribui para 
evitar o desperdício de energia é a auto-
mação, utilizada para controlar equipa-
mentos e instalações dentro de padrões 
mais rígidos de economia e eficiência.

O Grand Plaza Shopping, inaugura-
do em 23 de setembro de 1997, recebe 
cerca de 1,5 milhão de visitantes men-
sais e conta com três mil colaborado-
res diretos e indiretos (incluindo lojas 
e terceirizados). Com um total de 340 
operações (oito lojas-âncoras e 332 lo-
jas-satélites), há 22 lojas de fast food e 
cinco restaurantes.

Não é
apenas sobre
sustentabilidade,
é sobre todos nós.
Sustentabilidade é sobre respeito, 
equilíbrio, cooperação e ideias.
É a nossa forma de ver o mundo
- e nosso compromisso.

>> Saiba mais em rl.com.br
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SUSTENTABILIDADE 
COMO PREMISSA

  Hangar da Odebrecht Realizações 
conquista sete selos do Procel Edifica

Uma das fundadoras do 
Green Building Council 

Brasil, a Odebrecht Realiza-
ções contribui para a cons-
trução sustentável no País. 
Atualmente, a empresa de-
senvolve dois grandes pro-
jetos que têm, como premis-
sa, a sustentabilidade. Ilha 
Pura, no Rio de Janeiro, é o 
primeiro bairro planejado 
certificado com o Selo LEED 
ND (for Neighborhood Deve-
lopment)  na América Latina, 
concedido a empreendi-
mentos capazes de impactar 
positivamente o seu entor-
no. Já em São Paulo, a em-
presa desenvolve o Parque 
da Cidade, empreendimento 
que integra o Climate Posi-
tive Development Program, 
iniciativa do grupo C40 Cities 

Paul Altit, 
Presidente 
da Odebrecht 
Realizações 
Imobiliárias 
e o ministro 
Edison Lobão

Climate Leadership, desen-
volvida pela Fundação Clin-
ton em parceria com o U.S. 
Green Building Council, que 
apoia 18 projetos no mundo, 
escolhidos como referência 
para outros empreendimen-
tos do planeta quanto ao 
desenvolvimento urbano 
sustentável e à redução da 
emissão de gás carbônico.

A empresa possui ain-
da uma vasta gama de em-
preendimentos com diversas 
características sustentáveis. 
O Park One Ibirapuera, em 
São Paulo, é o primeiro re-
sidencial da empresa con-
templado com a certificação 
Aqua–HQE (Haute Qualité 
Environnementale), da Fun-
dação Vanzolini (USP), gra-
ças ao sistema que permite 
o reuso de águas cinzas e o 
aproveitamento de águas 
pluviais. No Praça São Paulo, 
todas as torres corporativas 
contarão com o selo LEED. 

Para obter esta certificação, 
o empreendimento adota 
uma série de tecnologias 
que proporcionam maior 
eficiência energética – como 
lâmpadas de alta eficiên-
cia e vidros que garantem 
melhor aproveitamento da 
luz natural – e economia de 
água – com o reuso de águas 
pluviais, bacias com válvulas 
dual flush e torneiras com fe-
chamento automático e con-
trole de vazão. 

Em Alphaville, o iTower 
recebeu o certificado LEED 
Gold, um dos mais elevados 
entre os empreendimen-
tos “Triple A” (envoltória, ar 
condicionado e iluminação), 
escala máxima de excelência 
entre os edifícios corporati-
vos; enquanto o Edifício Evo-
lution foi certificado como 
“Triple A”, conjugando alta 
eficiência, conforto e tecno-
logia num marco arquitetô-
nico na região.

HANGAR BUSINESS PARK | por Léa Lobo
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Hangar Business 
Park recebeu 
sete Selos 
Procel Edifica

O Edifício Odebrecht São Paulo tam-
bém é um exemplo da sustentabilidade 
aplicada aos projetos da OR. O empreendi-
mento é certificado em nível Gold na tipo-
logia Core and Shell  do LEED e conta com 
vidros para controle solar, estação de tra-
tamento de esgoto que reaproveita a água 
nos sistemas de irrigação, usina de geração 
de energia e elevadores inteligentes.

Já o case destaque desta edição é o 
Hangar Business Park, empreendimento 
localizado em Salvador, que recebeu no 
último 26 de novembro, no Rio de Janei-
ro, sete selos Procel Edifica, conquista 
que levou a OR a ser a empresa que mais 
obteve selos de eficiência energética no 
Brasil. O campus corporativo também foi 
agraciado com 16 etiquetas A do Inme-
tro, totalizando 23 certificações que ates-
tam sua eficiência energética. A entrega 
das etiquetas foi feita em solenidade rea-
lizada pelo Ministério de Minas e Energia 
e a Eletrobras, no âmbito do Procel, no 
Jockey Club Brasileiro, para lançar a cer-
tificação de edificações e também cele-
brar os 20 anos do Selo Procel para Equi-
pamentos e Eletrodomésticos. 

Para obter o selo Procel Edifica, o 

edifício precisa obter “Triple A”  após 
construído e certificado por organis-
mo acreditado pelo Inmetro. As torres 
do Hangar foram etiquetadas nos seus 
lobbies com a classificação A do Pro-
cel Edifica. O envoltório de todos os 
prédios do empreendimento também 
é etiquetado com o selo A do Inmetro. 
As duas torres hoteleiras do empreen-
dimento são as primeiras do Nordeste 
a obterem a certificação A pelo Inmetro.

Cada conquista reforça que o que 
foi prometido ao cliente em termos de 
eficiência foi cumprido pela OR na en-
trega do Hangar. Em todos os lobbies 
das torres corporativas foram utilizadas 
lâmpadas PL e dicroicas de LED. Tais 
lâmpadas proporcionam uma economia 
de energia de aproximadamente 56% e 
88% respectivamente, quando compara-
das com as lâmpadas convencionais. Os 
aparelhos de ar-condicionado utilizados 
nos lobbies são 32% mais eficientes que 
os aparelhos de modelo convencional. 
Além disso, a partir de 2015, quando será 
implantado o IPTU Verde em Salvador, as 
duas torres hoteleiras que contarão com 
10% de desconto no valor do imposto.
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de Identificação Segura em: 
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ALINHAMENTO MUNDIAL 
  Fabricante de carpete utiliza o conceito de biofilia no 

ambiente de trabalho e na criação de produtos

A Interface, fabricante 
norte-americana de car-

petes modulares, passou por 
uma situação singular na ob-
tenção da certificação LEED 
CI  – Silver, em 2012. O pré-
dio onde estão instalados o 
escritório e o showroom, em 
São Paulo, não é certificado. 
No entanto, a empresa bus-
cou apoio do condomínio 
para conquistar a redução 
de impacto ambiental e ali-
nhar a operação do Brasil 
aos preceitos adotados pelo 
grupo mundialmente.

“O condomínio sempre 
esteve aberto a nos dar su-
porte no que precisávamos. 
Pudemos fazer a diferença 
mesmo em um ambiente 
pequeno, de 270 m2, e ainda 
proporcionar um escritório 
que trouxe maior motivação 
aos funcionários. A certifi-
cação foi uma grande reali-
zação profissional”, afirma 
Claudia Martins, Diretora Co-
mercial e Administradora da 
Interface no Brasil.

Porém, um obstáculo 
surgiu durante os procedi-
mentos de adaptação: trocar 
os equipamentos de ar con-
dicionado ou conquistar a 
versão Gold? A empresa teve 

 Trabalhamos com o conceito de 
biofilia em nossos ambientes, tirando 
maior proveito da iluminação natural, 
além de inserir texturas, cores e 
materiais que remetam à natureza 

Claudia Martins, 
Diretora Comercial 
e Administradora da 
Interface no Brasil, 
está há dez anos na 
empresa. A Executiva 
reporta suas funções 
ao Vice-presidente 
da América Latina e 
gerencia 15 funcionários 
e três empresas 
terceirizadas nas 
áreas de logística, 
auditoria e jurídica

de decidir entre ganhar mais 
pontos ou descartar material 
eletrônico.

“Neste momento, en-
tendemos que simples-
mente trocar as máquinas, 
que eram novas, sem uso, e 
transformá-las em resíduo, 
além de ter de gastar mais 
para adquirir outras, não era 
a decisão mais sustentável”, 
explica a Diretora. “A recicla-
gem de material já estava 
inserida na operação do dia 
a dia do escritório anterior, 
mas a percepção dos fun-
cionários quanto ao benefí-
cio da melhor organização 
no espaço novo trouxe um 
maior engajamento de to-
dos os associados.” 

Entre as ações trabalha-
das na obtenção do certifi-
cado estão a instalação de 
dispositivos redutores de 
pressão de água nas tornei-

ras, o uso de filtros que pro-
porcionam melhor qualida-
de interna do ar e a gestão de 
resíduos de obra, destinados 
a parceiros de reciclagem. 
Além da escolha pela ilumi-
nação com lâmpadas LED, 
em busca de mais conforto e 
maior eficiência energética.

Segundo a Diretora Co-
mercial, a certificação re-
sultou em maior custo/
benefício no que se refere 
à redução do consumo de 
água e energia (cerca de 
20%, se comparado ao es-
critório anterior). Além dis-
so, houve melhoras quanto 
à qualidade ambiental in-
terna. A empresa registrou, 
inclusive, um menor percen-
tual de ausência de funcio-
nários no trabalho. 

E, para motivar os co-
laboradores, a empresa se 
utiliza de outros artifícios. 

INTERFACE SHOWROOM | por Alexandre Raith
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Interface Showroom 
Rua  Surubim, 577 – São Paulo/SP

Metragem: 270 m2

Tipo de certificação: LEED CI, Silver
Ano de certificação: 2012

Projeto de arquitetônico (execução/gerenciamento): Ofício Arquitetura

“Trabalhamos com o conceito de biofi-
lia em nossos ambientes, tirando maior 
proveito da iluminação natural, além 
de inserir texturas, cores e materiais 
que remetam à natureza. Isso resulta 
em maior produtividade dos associa-
dos. Aliado à certificação e à busca de 
menor impacto ambiental, esse concei-
to conecta os valores da empresa com 
os de nossos funcionários, que buscam 
menor impacto ambiental também em 
suas ações pessoais”, ressalta Martins. 

Para a Interface, o quesito sustenta-
bilidade também deve envolver o espa-

ço fora da empresa e alcançar a esfera 
pública. Periodicamente, os funcioná-
rios trabalham na melhoria de espaços 
de escolas da comunidade mais caren-
te, com projetos de horta, leitura para 
crianças e instalação de carpetes em 
bibliotecas.

“Como dizia Ray Anderson, Fundador 
da empresa, cada um de nós pode fazer 
a diferença, por menor que seja, e nos-
sos associados realizam este trabalho 
com bastante motivação, buscando dei-
xar um mundo melhor para as próximas 
gerações”, conclui a Administradora.
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DUAS CERTIFICAÇÕES
  Em junho de 2013, o LEED Silver, e em novembro 

a Etiqueta de Eficiência Energética Procel, nível A

A Itaipava Arena Pernam-
buco foi construída por 

meio de uma Parceria Pú-
blico-Privada (PPP) entre o 
Governo de Pernambuco e a 
Arena Pernambuco Negócios 
e Investimentos, empresa da 
Odebrecht Properties. Pelo 
contrato, a empresa operará 
o estádio por um período de 
30 anos. A entrega da cons-
trução, prevista inicialmente 
para dezembro de 2013, foi 
antecipada em oito meses 
para que fosse possível rece-
ber jogos da Copa das Con-
federações. 

Em junho passado, a 
arena também conquistou 
a certificação internacional 
LEED, categoria Silver, refor-
çando ainda mais seu perfil 
sustentável. Neste selo, ca-
racterísticas como o aprovei-
tamento da água da chuva 
captada nas arquibancadas 
e coberturas, a coleta sele-
tiva de resíduos e o sistema 
de automação predial, entre 
outros, foram considerados.

Agora, a Itaipava Arena 
Pernambuco acaba de so-
mar mais um certificado no 
quesito sustentabilidade: o 
nível A da Etiqueta do Insti-
tuto Nacional de Metrologia, 

 A etiqueta atesta que os 
empreendimentos foram erguidos 
visando ao máximo de economia 
de energia possível. As edificações 
são analisadas na fase de projeto e 
depois de construídas 

Marília Bechara, 
Engenheira Civil pela 
Universidade Federal 
de Pernambuco é 
a responsável pela 
área de Engenharia e 
Manutenção da Itaipava 
Arena Pernambuco

Qualidade e Tecnologia (In-
metro)/ Programa Nacional 
de Conservação de Energia 
Elétrica (Procel) de  eficiên-
cia energética em edifica-
ções. O empreendimento é 
o primeiro de Pernambuco a 
receber a etiqueta. Em todo 
País, apenas 217 edifícios co-
merciais, públicos e de servi-
ços possuem o Procel. Com 
o selo, a arena oficializa mais 
um requisito ambiental, ga-
rantindo uma operação eco-
nômica e eficiente do recur-
so energético. 

Os estudos que com-
provaram a eficiência ener-
gética foram realizados em 
parceria com a Companhia 
Energética de Pernambuco 
(Celpe – Grupo Neoener-
gia). “Ficamos muito satis-
feitos, pois a etiqueta reco-

nhece o esforço realizado 
diariamente. Possuímos os 
equipamentos apropria-
dos e temos uma preocu-
pação em operar todos os 
sistemas com o máximo de 
eficiência”, ressalta Marília 
Bechara, responsável pela 
área de Engenharia e Ma-
nutenção da Itaipava Arena 
Pernambuco. 

Entre as iniciativas que 
registraram maior destaque 
estão a usina solar fotovol-
taica, que abastece em até 
30% o consumo de energia 
da Arena, e o modelo de 
fachada e coberta do em-
preendimento, que favore-
cem a iluminação e venti-
lação naturais. Outro ponto 
essencial para a preserva-
ção dos recursos naturais 
é o uso dos aparelhos de ar 

ITAIPAVA ARENA PERNAMBUCO | por Léa Lobo
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Itaipava Arena Pernambuco 
Rua Deus é Fiel, 01, São Lourenço da Mata, Recife/PE
Capacidade: 46 mil expectadores, 102 camarotes e 4.700 vagas de estacionamento
Certificações: LEED Silver e Procel, nível A
Projeto de arquitetura: Fernandes Arquitetos Associados, por Daniel Hopf Fernandes

condicionado operados com tanques 
de termo acumulação, o que repre-
senta uma economia média de 27% 
na conta de energia em um evento 
(média de 8h de duração). 

A etiqueta é emitida pelo Inmetro – 
como um reconhecimento à utilização 
de técnicas eficientes, ou seja, que re-
duzem os impactos ao meio ambiente. 
“A etiqueta atesta que os empreendi-
mentos foram erguidos visando ao má-

ximo de economia de energia possível. 
As edificações são analisadas na fase 
de projeto e depois de construídas. As 
etiquetas das construções são classifi-
cadas em diferentes níveis, que variam 
do A (mais eficiente) até o E (menos efi-
ciente), de acordo com o consumo de 
energia”, explica a Gerente de Eficiên-
cia Energética da Celpe, Ana Christina 
Mascarenhas, que chefiou a equipe de 
consultoria.
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TRIPLE A RENOVADO E CERTIFICADO
  O JK Financial Center passa por reformas após 13 anos de operação e conquista 

o LEED Silver na categoria Edifícios Existentes – Operação & Manutenção

A transformação de um 
prédio concebido há 

mais de uma década em um 
empreendimento sustentá-
vel é um grande desafio aos 
empreendedores e gestores 
da edificação. Para se ter 
uma ideia, foram envolvidos 
13 fornecedores, 120 colabo-
radores diretos e indiretos 
ao longo dos 18 meses de 
reforma do JK Financial Cen-
ter, prédio situado na Ave-
nida Juscelino Kubitschek, 
510, no bairro do Itaim Bibi, 
em São Paulo.

Certificado pelo Green 
Building Council Brasil (GBC) 
Brasil em agosto de 2013, o 
empreendimento recebeu o 
selo LEED Silver na categoria 
EB O&M (para Edifícios Exis-
tentes – Operação & Manu-
tenção). “Conscientizar todos 
os usuários sobre a impor-
tância da certificação e os 
benefícios que ela traz, além 
da falta de boa qualidade de 
fornecedores com produtos 
já certificados pelo USGBC ou 
outros órgãos sustentáveis 
”: esses foram os principais 
empecilhos durante todo o 
processo, segundo Sandro 
Zanetti, Gerente Regional de 
Operações da BRC Gestão 

Sandro Zanetti atua há 
19 anos no Grupo Cyrela 
e está há oito na BRC 
Gestão de Propriedades, 
empresa que atua 
com 90 empresas 
terceirizadas e engloba 
um total de dois mil 
colaboradores diretos/
indiretos. Atualmente, 
Zanetti é Gerente 
Regional de Operações

de Propriedades, empresa 
do grupo Cyrela Commercial 
Properties (CCP).

Para conquistar o selo, o 
empreendimento também 
passou por mudanças estru-
turais, dentre as principais es-
tão: modificações no funcio-
namento da central de água 
gelada, utilização de insufla-
mento de ar durante a ma-
drugada e seccionamento da 
iluminação do subsolo. “To-
dos os custos para as implan-
tações se pagaram durante 
o período de performance 
do prédio. Houve somente a 
necessidade de antecipação 
dos investimentos para as 
melhorias”, afirma o Gerente.

Segundo Zanetti, a em-
presa realiza benchmarking 
com prédios do mesmo pa-
drão para monitorar o con-
sumo de energia (Energy 
Star ), consumo de água e 
matriz energética (elétrica, 
gás e óleo diesel). Compara-
do com edifícios do mesmo 
padrão, o JK Financial Cen-
ter alcança um índice de re-
dução no consumo de ener-
gia de 20% e de gastos com 
água em 10%. 

Para atingir estes níveis 
de economia, o empreen-

dimento utiliza arejadores 
em todas as suas torneiras, 
descargas com controle de 
vazão, medidor para contro-
le do uso de água (em irriga-
ção, limpeza e uso humano) 
e fancoils durante a madru-
gada para eliminar o calor 
residual do ambiente (que 
reduz em até 3 ºC a tempera-
tura). Também foi realizada 
uma setorização de ilumi-
nação nos subsolos e uma 
modificação no funciona-
mento da CAG  (a entrada do 
sistema de ar condicionado 
é regulada pela temperatura 
externa e não somente por 
relógio, ou seja, se estiver 
mais frio, ela iniciará o fun-
cionamento mais tarde).

“No início dos proces-
sos, imaginávamos que as 
intervenções teriam de ser 
substanciais, mas na medida 
em que os trabalhos se de-
senvolveram, percebemos 
que a preocupação com a 
eficiência operacional que 
sempre norteou os projetos 
da Cyrela fez a diferença nes-
ta certificação”, destaca Za-
netti. Para o Gerente, o maior 
desafio agora é continuar 
aprimorando a eficiência da 
operação. 

JK FINANCIAL CENTER | por Guilherme Wieczorek



73INFRA Outsourcing & Workplace

JK Financial Center
Avenida Juscelino 
Kubitschek, 510 – Itaim 
Bibi – São Paulo (SP)
Metragem: 28.858 m² (área 
total) e 13.143 m² (área locável)
Tipo de certificação: 
LEED Silver EB O&M  
Ano de certificação: 2013

Como grande diferencial do em-
preendimento, ele afirma: “Continuar 
sendo uma referência no segmento de 
edifícios Triple A, mesmo com tantos 
lançamentos imobiliários nos últimos 
anos”. Para ser classificado como um 
empreendimento AAA (triplo A), o pré-
dio deve oferecer alto nível de tecno-
logia, segurança e conforto aos seus 
usuários e ocupantes, dispondo de di-
ferenciais como: sistema de prevenção 
de incêndio com detector de fumaça 
e presença de sprinkler, elevadores de 
última geração, Circuito Fechado de Te-
levisão (CFTV) e dupla abordagem para 
fornecimento de energia elétrica etc., 
atingindo normas rigorosas de eficiên-
cia operacional.

Apesar do foco na evolução do de-
sempenho operacional, há um obstá-
culo importante neste percurso: a falta 
de bons fornecedores com produtos 
certificados. “Os fornecedores têm pa-

pel fundamental no pro-
cesso de certificação e, 
principalmente, na con-
tinuidade das melhorias 
implementadas. Todo tra-
balho em equipe requer 
empenho e participação 
dos profissionais”, explica 
Sandro. Para que o objeti-

vo possa ser alcançado, ele destaca os 
treinamentos das equipes, até pelo fato 
de o empreendimento passar por recer-
tificações a cada cinco anos.

Apesar do desafio de certificar um 
empreendimento que já estava em 
operação há 13 anos, o Gerente avalia 
a representatividade do selo verde para 
o edifício: “Trouxe grande satisfação 
tanto para a BRC, como gestora, quanto 
para a CCP, idealizadora do empreendi-
mento. Mostra que o projeto ainda se 
mantém atualizado com o mercado e 
também ressalta a eficiência operacio-
nal da gestão da propriedade”.

Com a gestão sustentável, Zanetti 
acredita que a edificação ofereça os me-
lhores serviços do mercado de gestão 
de propriedades, fator importante no 
segmento de atuação que envolve o JK 
Financial Center, de empreendimentos 
Triple A. A BRC atua com 59 empreendi-
mentos em oito Estados pelo País.
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Aumentaram as 
metas de eficiência 
e sustentabilidade?
Conte com as soluções 
da Otec em eficiência 
e sustentabilidade para 
edificações:

> GESTÃO DE SUSTENTABILIDADE
> AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO
> QUALIDADE
> CONSULTORIA PARA A REDUÇÃO               
    DE CUSTOS OPERACIONAIS 
> CONFORTO AMBIENTAL
> CERTIFICAÇÕES
> EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Rua do Rócio, 313 cj 101 Vila Olímpia 
São Paulo / SP  CEP: 04552-000 

55 11 3846.0160   www.otec.com.br 

http://www.otec.com.br/
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INICIATIVA PÚBLICA PARA A 
CERTIFICAÇÃO PREDIAL

  O Lavras 150 Hotel é um dos outorgados com o Selo BH Sustentável, 
com um projeto da Masb Desenvolvimento Imobiliário

O Programa de Certifica-
ção em Sustentabilida-

de Ambiental da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte 
é uma política pública de ini-
ciativa da própria prefeitura, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente e do 
Comitê Executivo da Copa 
de 2014, e resultante das dis-
cussões no Comitê Munici-
pal sobre Mudanças Climáti-
cas e Ecoeficiência (CMMCE).

Para o Secretário de Meio 
Ambiente de Belo Horizonte, 
Délio Malheiros, o Selo BH 
Sustentável foi instituído de 
maneira pioneira na capital 
mineira. “Belo Horizonte é 
reconhecida no mundo pelo 

Diretores da MASB 
durante a entrega da 
Certificação do Selo BH 
Sustentável, categoria 
Ouro, no Lavras 150 
Hotel: Marco Aurélio 
Teixeira de Souza, 
Roberto Mário, Geraldo 
Vilela e João Batista

lançamento, em 2012, da 
certificação ambiental Selo 
BH Sustentável. Com o pro-
jeto Lavras 150 Hotel, criado 
pela Masb, teremos mais um 
empreendimento de desta-
que na capital que reduzirá 
expressivamente os consu-
mos de água e de energia e 
também para a gestão dos 
resíduos sólidos, incentivan-
do com isso a construção 
sustentável no município”, 
destaca Malheiros. 

Os empreendimentos cer-
tificados receberão os selos 
Bronze, Prata ou Ouro, de 
acordo com o número de di-
mensões certificadas. Haverá 
ainda um Certificado de Boas 
Práticas Ambientais para 
aqueles empreendimentos 
que implementarem me-
didas de sustentabilidade, 
mas não alcançarem os ín-
dices mínimos estabeleci-
dos para a certificação, em 
cada área temática. A ade-
são dos empreendedores 
ao Programa de Certificação 
será feita de forma voluntá-
ria e consensual. 

Espera-se que a adesão 
dos empreendimentos à 

certificação contribua sig-
nificativamente para que o 
município de Belo Horizon-
te possa alcançar a meta de 
redução dos gases de efeito 
estufa, definida para 2030, 
bem como a melhoria das 
condições socioambientais 
da cidade, da gestão finan-
ceira e da competitividade 
dos negócios.

A certificação ambiental 
é destinada aos empreendi-
mentos públicos e privados, 
residenciais, comerciais e/
ou industriais, que adotarem 
medidas que contribuam 
para a redução do consu-
mo de água, de energia, das 
emissões atmosféricas e da 
geração de resíduos sólidos, 
além de alternativas de re-
ciclagem e de reaproveita-
mento dos resíduos gerados.

No dia 10 de novembro, 
a Masb recebeu a Certifi-
cação de Sustentabilidade 
Ambiental, categoria Ouro, 
pela implantação do proje-
to criado para o Lavras 150 
Hotel. O empreendimento 
já havia sido certificado em 
2012, na categoria Projeto e 
com a implantação do Ho-

LAVRAS 150 HOTEL | por Léa Lobo
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Setor ganha 
hotel sustentável 
em Belo 
Horizonte/MG

 Selo BH Sustentável, 
que certifica que seus 
processos construtivos 
contribuem para minimizar 
os impactos ambientais de 
acordo com índices pré-
estabelecidos em relação 
ao consumo de água 
e energia, e à geração 
de resíduos sólidos 

tel, houve a comprovação de ter imple-
mentado todas as soluções propostas, 
obtendo o Selo BH Sustentável, que 
certifica que seus processos construti-
vos contribuem para minimizar os im-
pactos ambientais de acordo com ín-
dices pré-estabelecidos em relação ao 
consumo de água e energia, e à geração 
de resíduos sólidos. Para o Presidente 

da Masb, Roberto Mário, 
esse projeto foi o marco de 
uma parceria eficiente do 
poder público com o setor 
privado, que comprova ser 
possível contribuir com as 
políticas ambientais da ci-
dade e com o uso racional 

dos recursos naturais. “Esse projeto 
do Lavras 150 Hotel vem ao encontro 
da filosofia da Masb: de ser e viver sus-
tentável. Poder oferecer à nossa cidade 
um empreendimento desse porte e que 
contribui expressivamente com o meio 
ambiente é uma satisfação única”, afir-
ma Roberto Mário.

O Governador de Minas Gerais, An-
tônio Anastasia, que esteve no dia da 
entrega do Selo ao Lavras 150, também 
destacou a importância de um hotel 
sustentável para o setor hoteleiro de 
Belo Horizonte. “Realmente o Lavras 
possui instalações modernas e um pa-
drão de qualidade que pode ser com-
parado às redes hoteleiras internacio-
nais. E aliado a toda essa infraestrutura, 
um projeto ambiental que contribuirá 
para a preservação dos recursos natu-
rais do nosso estado. É um prazer com-
partilhar esse momento da certificação 
ambiental”, enfatiza Anastasia.
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LEÃO SEM PEGADAS
  Com o objetivo de minimizar seus impactos no meio ambiente, a fábrica da 

Leão se tornou pioneira na conquista da certificação LEED no setor. Como 
parte de um projeto ainda maior, seus resultados incentivam novas ações

Mundialmente o tema 
sustentabilidade ga-

nhou destaque em 1972, em 
virtude da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, em Esto-
colmo. No Brasil, foi apenas 
20 anos depois que o concei-
to ganhou mais dimensão, 
após a realização da Confe-
rência sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (ECO-92) 
no Rio de Janeiro. Mas do 
conceito à prática há um 
caminho ainda mais longo, 
que passa em transformar o 
discurso em ações. 

Está justamente aí um 
dos principais ganhos elen-
cados por Sérgio Ferreira, Di-
retor de Recursos Humanos 
& Sustentabilidade da Leão 
Alimentos e Bebidas, que li-
derou o processo de certifica-
ção LEED para a unidade de 
Fazenda Rio Grande, no Para-
ná, consagrando-a, em 2012, 
como a primeira fábrica de 
bebidas do Brasil a receber 
a certificação internacional. 
“Sob o aspecto institucional, 
temos ganhos intangíveis, 
como o reconhecimento dos 
nossos valores expressos em 
ações práticas”, afirma ele.

Sérgio Ferreira é Diretor 
de Recursos Humanos 
& Sustentabilidade 
da Leão Alimentos e 
Bebidas. Desde 2008, 
se reporta diretamente 
ao principal Executivo 
da empresa. É formado 
em administração 
de empresas, com 
MBA pela FEA/FIA 
– USP e mestrado 
em Administração 
pela PUC-SP

Com consultoria de sus-
tentabilidade do Grupo 
SustentaX Negócios mais 
Rentáveis e Sustentáveis e 
empreendimento da Constru-
tora Emisa, o projeto foi con-
cluído em 2009, em um ter-
reno de 80 mil m2 com 20 mil 
m2 de área construída, respei-
tando o requisito do LEED, se-
gundo o qual, 41% da área do 
terreno devem ser destinados 
a espaços abertos, incluin-
do cobertura verde sobre as 
áreas não produtivas.

Planejada com o intuito 
de diminuir a pegada eco-
lógica, a fábrica da Leão 
atende, especialmente, a 
seis grandes temas da certi-

ficação na categoria Novas 
Construções: sítios sustentá-
veis, eficiências energética e 
hídrica, conforto ambiental, 
integração entre os ambien-
tes interno e externo, ges-
tão e redução dos impactos 
sobre à comunidade e bio-
diversidade no entorno do 
empreendimento.

Um dos principais, segun-
do Ferreira, é o sistema de 
captação de água da chuva, 
que abastece a cisterna e é 
totalmente reutilizada, seja 
no fluxo dos vasos sanitários, 
como na lavagem de áreas 
externas. Além disso, ela é uti-
lizada também no processo 
de irrigação. A medida gerou 

LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS | por Paula Caires
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Fábrica da Leão Alimentos e Bebidas 
Endereço: Francisco Ferreira da Cruz, 2.321 – 
Eucaliptos – Fazenda Rio Grande/ PR
Área construída: 20 mil m² (área total: 80 mil m²)
Área preservada com mata nativa: 6,5 mil m²
Tipo de certificação: LEED, New Construction 
Ano de certificação: 2012

uma economia média 486 m3 ou 36% do 
consumo mensal de água da unidade, 
em comparação a uma estrutura similar, 
sem a adoção de medidas de reuso e 
sistemas mais eficientes no uso da água, 
como arejadores para torneiras, chuvei-
ros com vazão eficiente e controlada e 
válvulas sanitárias de duplo fluxo, que 
foram adotadas. “Estima-se que a eco-
nomia gerada seja suficiente para pro-
duzir um milhão de copos de chá Matte 
Leão de 300 ml por mês”, compara ele.

Por sua vez, as diversas medidas 
para a economia de energia, desde as 
implementadas no próprio projeto ar-
quitetônico até as mais convencionais, 
como: iluminação e ventilação natu-
rais; aplicação do telhado verde, que 
também ajuda no acondicionamento 
térmico e, desta forma, demanda me-

nos energia para controle da tempera-
tura; automação da iluminação; dimen-
sionamento das redes do cabeamento 
adequado e motores de alta eficiência, 
somadas à instalação do painel solar, 
geram uma economia média de 33 mil 
kw/h por mês, ou seja, uma redução de 
23% – o suficiente para alimentar cem 
casas com quatro pessoas por mês.

CONSOLIDANDO E 
AMPLIANDO AS PRÁTICAS

Se em 2009 a empresa comemorou 
a inauguração da fábrica, 2010 foi um 
marco no movimento da organização 
em direção à construção de um negó-
cio sustentável, com a criação e incor-
poração da área de sustentabilidade à 
estrutura da diretoria de recursos hu-
manos e o alinhamento à agenda de 
sustentabilidade da Coca-Cola Brasil.

Em 2011, a empresa criou o Índice 
de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 
– uma ferramenta de acompanhamen-
to e mensuração do seu desempenho 
socioambiental. 

Já o ano de 2012, marcou o momen-
to de a Leão Alimentos e Bebidas plane-
jar essa trajetória de um jeito consisten-
te, elaborando uma agenda estratégica 
para integrar as diferentes iniciativas e 
demandas existentes e criar uma pers-
pectiva de negócio sustentável a médio 
e longo prazos. A conquista da certifi-
cação veio como um reconhecimento 
do caminho percorrido e um estímulo 
à longa trajetória que vem pela frente, 
tendo em vista um horizonte até 2017.

Afinal, depois de receber o primei-
ro certificado LEED, o grupo Coca-Cola 
quer ampliar o conceito de imóvel sus-
tentável para todas as novas fábricas 
que serão construídas no Brasil.
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Agende uma visita e 
conheça o Grupo Oikos. 
Uma empresa com profundo 
conhecimento técnico, além de 
sólidas referências de mercado.

Agora você pode contar com 
os créditos de Limpeza Verde 
para a certificação LEED de 
seu empreendimento. Somos a 
primeira empresa prestadora de 
serviços de limpeza no Brasil, 
comprovadamente capaz de 
contribuir nos seguintes créditos:

PROGRAMA DE LIMPEZA VERDE 
DE ALTA PERFORMANCE

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA 
LIMPEZA VERDE

COMPRAS DE MATERIAIS E 
PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 
SUSTENTÁVEIS

CONTROLE DE FONTES DE 
POLUENTES E QUÍMICOS 

www.grupooikos.com.br
11. 2925 0729

http://www.grupooikos.com.br/
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OBRA CONCEITUAL
  Construtora capixaba segue a cartilha da certificação e inaugura 

sede orientada pelos fundamentos da sustentabilidade

Os investimentos na cons-
trução civil iniciados 

em 1980 renderam tanto 
que, após os 7 mil imóveis 
entregues, a incorporadora, 
construtora e comercializa-
dora Lorenge decidiu erguer 
uma nova sede, em Vitória, 
no Espírito Santo. O projeto 
incluiu diretrizes ambientais 
que ambicionavam reduzir o 
impacto ambiental do edifí-
cio e, claro, o recebimento da 
certificação LEED NC, Gold.

O planejamento da nova 
sede observou fatores como 
o uso de materiais não 
agressivos e com eficiência 
comprovada, sistemas inteli-
gentes de condicionamento 
de ar e iluminação, meios de 
transporte, além de proce-
dimentos racionais de cons-
trução. O projeto também 

A arquiteta Myrion 
Syrrah Fachetti 
é coordenadora 
de projetos. Com 
graduação pela 
Universidade Federal 
do Espírito Santo 
(UFES) e MBA em 
Gestão de Projetos e 
em Gestão Empresarial 
pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), atua na 
área há 20 anos. Já 
a arquiteta Virgínia 
Altoé Valdetaro é 
analista de projetos. 
Graduada pela UFES e 
mestre em Tecnologia 
Ambiental pelo 
Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), está 
no ramo há dez anos

considerou a diminuição na 
geração de resíduos e o con-
forto e qualidade do espaço.

Para isso, a construtora 
seguiu a cartilha dos em-
preendimentos verdes e 
estimou, por meio de uma 
simulação entre o modelo 
tradicional e o que estava 
sendo construído, o poten-
cial de redução do consumo 
de água e de energia elétri-
ca. As medidas realizadas 
após a ocupação da sede 
mostraram resultados ainda 
mais positivos.

“Em comparação a um 
edifício de mesma tipologia, 
sem utilização das melhorias 
ambientais, chegamos ao 
dado de economia de água 
potável em torno de 47%, 
se utilizarmos como base a 
quantidade de litros per cap-
ta”, afirma Virgínia Altoé Val-
detaro , Analista de Projetos 
da Lorenge. “Já a economia 
de energia, utilizando como 
base o consumo por metro 
quadrado, mostra uma re-
dução de aproximadamente 
25,5%”, completa a arquiteta.

Além da certificação do 
empreendimento ter garan-
tido melhor custo/benefício 
nos resultados referentes ao 

uso eficiente da água e da 
energia, outros indicadores 
mostram que a construtora 
desviou mais de 50% dos re-
síduos de obra dos aterros e 
utilizou mais de 15% de mate-
riais com conteúdo reciclado.

“Enquanto profissional, a 
certificação trás dois vieses de 
representatividade. Um deles 
tem foco no envolvimento 
com o desenvolvimento dos 
projetos e acompanhamento 
da obra, significando expe-
riência profissional gratifi-
cante e produtiva. Outro viés 
é representado pelo uso do 
edifício. A vivência diária no 
espaço certificado e a veri-
ficação de que as medidas 
adotadas são eficientes é a 

LORENGE | por Alexandre Raith
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Lorenge
Rua Izidro Benezath, 
48 – Vitória/ES
Metragem: 6.080 m2

Tipo de certificação: 
LEED  NC, Gold 
Ano de  
certificação: 2013
Projeto de 
arquitetura: Lorenge

 A procura no mercado 
por mecanismos 
sustentáveis para a 
construção civil e para 
todos os processos 
de trabalho deixou 
de ser apenas uma 
tendência e tornou-se 
um fator imprescindível 
para o futuro 

prova de que o investimento na edifica-
ção certificada é compensador”, garante 
Myrion Syrrah Fachetti, Coordenadora 
de Projetos da Lorenge.

Segundo a arquiteta, a construtora, 
no entanto, se deparou com algumas 
dificuldades, como a necessidade de ali-
nhamento dos projetistas e de colabora-

ção de fornecedores na compra de mate-
riais adequados. Entretanto, os esforços 
pela conquista da certificação renderam 
frutos para além da sede da Lorenge.

A busca pela manutenção das prá-
ticas sustentáveis se propagou para os 
projetos edificados pela construtora, 
que iniciou dois deles com certificação 
Aqua-HQE. “Esses empreendimentos 
contam com o envolvimento de todos 
os setores da empresa que, além de dis-
ponibilizar os recursos atuais, contratou 
um profissional apenas para coordenar 
as ações ambientais nos canteiros de 
obras”, garante Myrion.

Na opinião da arquiteta, a procura 
no mercado por mecanismos sustentá-
veis para a construção civil e para todos 
os processos de trabalho deixou de ser 
apenas uma tendência e tornou-se um 
fator imprescindível para o futuro.
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LIDERANÇAS 
EM FACILITY E 
PROPERTY JÁ 

TÊM ENCONTRO 
MARCADO EM 2015

11 DE NOVEMBRO
GOIÂNIA/GO
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Projeto de Arquitetura: 
Studio M+B Arquitetura e 
Design, Arquitetos Angela 
Beneton e Carlos Myra
Assessoria em 
sustentabilidade: Green 
Design Consultoria 
Sustentável, Arquiteta 
Cristina Hana Shoji
Construção: LCP 
Engenharia & 
Construções, Engenheira 
Lourdes Cristina 
Delmonte Printes

FILOSOFIAS E PRÁTICAS 
SUSTENTÁVEIS E SOCIAIS

  Maior unidade no mundo da rede britânica de cosméticos recebeu 
em outubro a primeira certificação SKA Rating das Américas

A Lush Cosméticos Fres-
cos Feitos à Mão é uma 

empresa com filosofias e 
práticas sustentáveis e so-
ciais, que acredita ser pos-
sível optar por produtos e 
soluções que não agridam o 
meio ambiente. Além disso, 
é uma marca mundialmen-
te conhecida pelas práticas 
sociais e luta em defesa do 
meio ambiente e contra o 
teste em animais.

 A Lush SPA São Paulo 
localizada nos Jardins é a 
maior da rede em todo o 
mundo com uma área total 
de 650 m². A edificação já 
existente foi adaptada para 
atender o programa de ne-
cessidades da empresa, mas 

visou minimizar as interfe-
rências estruturais e assim 
otimizar a produção de resí-
duos na demolição. O proje-
to de reforma seguiu todas 
as diretrizes sustentáveis, o 
que lhe rendeu em outubro 
a primeira certificação SKA 
Rating das Américas. 

O espaço possui quatro 
pavimentos sendo os dois 
primeiros para a loja e staff 
e os dois últimos para o spa 
com quatro salas de trata-
mento e lounge, além de 
uma “cozinha conceitual” 
que traduz a filosofia da em-
presa e o clima de uma casa 
de campo inglesa.

Toda a obra foi realizada 
em cem dias. Para os novos 

fechamentos, foi utilizado 
um sistema construtivo com-
posto por painéis de EPS 
(Poliestireno Expandido), 
envolto por uma malha de 
aço galvanizado e cobertos 
por argamassa de cimento 
CP3 (o mais ecológico dos 
cimentos produzidos no Bra-
sil, pois além da preservação 
das jazidas naturais, emite 
menos CO2 na atmosfera). De 
acordo com a avaliação do 
centro de pesquisas britâni-
co British Research Establish-
ment (BRE), o EPS é classifi-
cado como um material A+, 
ou seja, causa pouquíssimos 
impactos ambientais.

Já a avaliação do desem-
penho energético foi realiza-

LUSH SPA SÃO PAULO | por Léa Lobo
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 O sistema de 
irrigação da parede 
verde é feito com o 
reaproveitamento de 
água pluvial, captada 
através de uma 
cobertura especial, 
filtrada e armazenada 
num reservatório 
na cobertura da 
edificação 

da pela empresa americana Vidaris na 
fase de projeto. Foi feita uma simulação 
computacional do consumo de energia 
de acordo com a norma internacional 
de eficiência energética ASHRAE 90.1-
2007 e da utilização de softwares de 
simulação como o EnergyPlus e o De-
signBuilder para o processamento de 
dados, para atender o nível desejado 
de eficiência energética. 

Para prevenção de uma eventual 
perda de energia e ausência de água 
durante a operação, a edificação conta 
com um gerador de energia instalado 
na cobertura e um reservatório de água 
com volume de “reserva emergencial”, 
localizado no pavimento inferior. 

O projeto luminotécnico foi de-
senvolvido visando à distribuição da 
iluminação de forma eficiente e apro-
priada para cada espaço em função do 
uso, evitando o excesso de iluminação 
e consequentemente o gasto extra de 
energia. A iluminação natural foi man-

tida na edificação por meio dos panos 
de vidro da fachada e claraboias loca-
lizadas na loja, lounge e sala de banho 
do spa. Para isto, foi aplicada uma pelí-
cula especial com 70% de transparên-
cia que diminui o ofuscamento e reduz 
a absorção do calor dos raios solares, 
melhorando o conforto térmico e con-
tribuindo para bom desempenho do ar 
condicionado. 

Para o sistema de distribuição hi-
dráulica foi utilizada a tecnologia de 
tubos e conexões feitos com PP (Poli-
propileno) e PPR (Polipropileno Copo-
límero Randon) do Grupo Dema. Os va-
sos sanitários possuem caixa acoplada 
e sistema dual flux e as torneiras, fluxo 
de água controlado ou arejadores que 
evitam o desperdício. A rede de água 
quente que alimenta toda a loja e spa 
é proveniente do sistema de aqueci-
mento solar e boiler de 750 litros que 
conta com apoio de resistência elétri-
ca. O sistema de irrigação da parede 
verde é feito com o reaproveitamento 
de água pluvial, captada através de 
uma cobertura especial, filtrada e ar-
mazenada num reservatório na cober-
tura da edificação. 

Foram plantadas 14 diferentes es-
pécies vegetais (sendo 12 delas nati-
vas), utilizando substrato de tecnologia 
japonesa SkyGarden, premiado pela 
ONU em 2001 e produzido no Brasil 
desde 2008. Os recipientes utilizados 
para o plantio são “bolsas vivas”, com-
postas de 70% de material reciclado de 
garrafas PET. Com o processo de fotos-
síntese as plantas ajudam a melhorar 
a qualidade interna do ar. A irrigação 
utiliza água pluvial e é controlada pelo 
sistema de automação que regulariza a 
quantidade e horário da rega.

LIDERANÇAS 
EM FACILITY E 
PROPERTY JÁ 

TÊM ENCONTRO 
MARCADO EM 2015

7 DE JULHO
BELO HORIZONTE/BH



82 INFRA Outsourcing & Workplace

RECEITA A SER REPLICADA
  Primeira franqueada sustentável do McDonald’s na América Latina 

coleciona bons resultados nesses seis anos de operação

A Riviera de São Lourenço, 
em Bertioga, litoral pau-

lista, é reconhecida por ado-
tar diversos parâmetros in-
ternacionais de preservação 
ambiental. Talvez por isso o 
local tenha sido escolhido 
para abrigar a primeira uni-
dade verde do McDonald’s 
na América Latina. 

O McDonald’s Riviera de 
São Lourenço, com 310 m2 
de construção, foi inaugu-
rado em 2008 trazendo na 
bagagem, projeto e obra 
baseados na utilização ra-
cional dos recursos natu-
rais. A ideia, desde o início, 
era conquistar a certifica-
ção americana LEED Novas 
Construções (NC) – feito con-
cretizado um ano depois. 

“A construção incorpora 
novas práticas e tecnolo-
gias integradas, o que torna 
o edifício de baixo impacto 
ao meio ambiente e às áreas 
vizinhas, com grande efi-
ciência energética, empre-
go de energia limpa, reuso 
e consumo consciente da 
água, uso de materiais natu-
rais, renováveis, reciclados 
e de produção regionaliza-
da”, explica o Consultor de 
Franquia Jefferson Lima. Ele 

 Os postes do restaurante, bem como 
toda a iluminação externa, contam com 
luz direcionada para baixo. Com essa 
ação, respeitamos os animais noturnos, 
extremamente sensíveis à luz 

Jefferson Lima 
é Consultor de 
Treinamento da 
Franquia do McDonald’s 
Riviera de São 
Lourenço. Participou 
da inauguração e do 
desenvolvimento do 
restaurante ecológico, 
que completa seis 
anos em dezembro, 
pertencente ao 
Franqueado 
Roberto Pestana

acompanhou o desenvolvi-
mento e a inauguração do 
prédio, quando a equipe de 
60 funcionários teve acesso a 
mudas nativas para o plantio 
e a aula de conscientização 
para o consumo consciente.

O consumo de água potá-
vel, por exemplo, é 50% mais 
eficiente pela utilização da 
água da chuva utilizada nas 
descargas em toaletes e la-
vagens de pisos externos. E 
100% menor quando se fala 
na irrigação dos jardins com 
a água da chuva captada da 
cobertura.

Sobre o uso inteligente 
de energia, o restaurante 
conceito levou em conside-
ração as preocupações da 
marca com o desperdício. 
Na parte interna, as grandes 
janelas para a entrada de 
luz natural e a iluminação 
em LED (mais econômica 

e durável e controlada por 
automação) proporcionam 
economia mensal de até 
70% no consumo. Sem falar 
nos benefícios referentes à 
manutenção, por exigirem 
menos trocas de lâmpadas. 

No item climatização, o 
uso de uma manta térmica 
acima do forro ajuda a re-
duzir a absorção de calor e, 
assim, minimizar a neces-
sidade de ar condicionado. 
Para contribuir com a pre-
servação da camada de ozô-
nio, foi substituído o gás das 
câmaras de refrigeração. O 
sistema de ar condicionado 
não utiliza CFC (Clorofluor-
carboneto) e tem um dispo-
sitivo que monitora as tem-
peraturas interna e externa 
do restaurante. Quando ne-
cessário, o sistema desliga 
os aparelhos e abre as jane-
las automaticamente.  

MCDONALD’S RIVIERA DE SÃO LOURENÇO | por Érica Marcondes
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McDonald’s Riviera 
de São Lourenço
Rua Aprovada 399, n. 37 – 
módulo 27 – Riviera de São 
Lourenço – Bertioga/SP
Metragem: 310 m2 + 3 vagas 
de estacionamento + generoso 
bicicletário com espaço 
também para motos
Tipo de certificação: 
LEED NC, Certified
Ano de certificação: 2009

Fora da edificação, placas foto-
voltaicas contribuem para diminuir a 
demanda energética da rede de distri-
buição e gerar energia equivalente ao 
consumo de 15 postes que iluminam a 
pista drive  thru; a energia solar tam-
bém é utilizada para o aquecimento da 
água na cozinha e vestiários. Aqui, vale 
ainda um dado curioso, em respeito ao 
ecossistema: “Os postes do restauran-
te, bem como toda a iluminação exter-
na, contam com luz direcionada para 
baixo. Com essa ação, respeitamos os 
animais noturnos, extremamente sen-
síveis à luz”, explica Lima.

O resultado? Economia de 14% de 
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energia comparada a um restaurante 
similar existente; redução de 25% de 
carga térmica instalada e instalação 
de 2,5% de energia renovável. Sem 
falar na escolha do paisagismo para 
valorizar o ambiente e ser de fácil ma-
nutenção; utilização de madeira cer-
tificada pelo FSC (Forest Stewardship 
Council); decoração interna feita com 
fibras de arroz e casca de coco; tijolos 
de demolição; separação do papelão 
utilizado em caixas para a reciclagem; 
cerâmica externa feita de vidro de 
lâmpadas fluorescentes e aparas de 
tubos de pasta de dentes como forro 
dos banheiros.

Para você que gerencia 
serviços e precisa se 
manter atualizado.

Conheça nossos cursos!

Turmas aos sábados e In 
Company, com profissionais 
reconhecidos na área como 

docentes e palestrantes.

Consulte-nos:

(11) 3644-4802
cursos@facilitiesservices.com.br

www.facilitiesservices.com.br

facilities
services

mailto:cursos@facilitiesservices.com.br
http://www.facilitiesservices.com.br/
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VAPOR RECICLÁVEL
  Fabricante de laticínios instala 

tecnologia para poupar água 
subterrânea em unidade 
inaugurada no México

Em outubro passado, a 
Nestlé iniciou as opera-

ções de reciclagem de água 
em sua fábrica localizada no 
Estado de Jalisco, no México. 
Após um período de amplia-
ção das instalações físicas, 
a unidade recebeu equipa-
mentos capazes de reutilizar 
os recursos hídricos a partir 
da fabricação de lácteos.

A Nestlé estima que a 
primeira Cero Agua factory 
da empresa no mundo eco-
nomizará uma quantida-
de de água equivalente ao 
volume necessário por dia 
para encher uma piscina de 
tamanho olímpico, ou água 
suficiente para atender o 
consumo médio diário de 
6.400 pessoas no México. De-
vido ao potencial de conser-
vação do processo, a com-
panhia pretende implantar o 
sistema em fábricas situadas 
em outros países.

Segundo o CEO Paul 
Bulcke, em razão da relevân-
cia da água na produção de 
alimentos e de seu papel na 
preservação da vida, a em-
presa continuará aplicando 
em todo o mundo iniciati-

vas que contribuem para a 
manutenção e acesso aos 
recursos naturais. E, por isso, 
poupar água subterrânea se-
ria importante para o bem-
-estar contínuo das popula-
ções locais.

O processo de recicla-
gem na fábrica de Jalisco é 
realizado da seguinte for-
ma: durante a produção, o 
aquecimento do leite à baixa 
pressão remove parte de seu 
conteúdo de água. O vapor 
resultante é condensado, 
tratado e utilizado para lim-
par as máquinas. Após a la-
vagem das máquinas, a água 
é recolhida novamente e, em 
seguida, purificada e recicla-
da uma segunda vez, para 

ser reaproveitada em uso 
não potável, como na irriga-
ção de jardins ou na limpeza.

Através deste processo, 
a reutilização a partir do lei-
te elimina a necessidade de 
extrair águas subterrâneas 
para as operações. Segun-
do estimativa da empresa, 
o sistema permite econo-
mizar 1,6 milhão de litros. A 
quantidade representa em 
torno de 15% do total da 
água utilizada anualmente 
pela Nestlé em suas fábricas 
e escritórios localizados em 
território mexicano.

Para Marcelo Melchior, 
chefe da Nestlé México, as 
medidas de redução do con-
sumo dos recursos hídricos 

NESTLÉ MÉXICO | por Alexandre Raith

Cero Agua Factory da Nestlé 
permite economizar 1,6 milhão 

de litros de água por dia
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 A Nestlé se apoia nos mais de 170 projetos de 
contenção de água realizados em suas fábricas. 
De acordo com a companhia, 6,7 milhões de m3 
de água foram reciclados ou reutilizados em suas 
operações em 2013 

pretendem promover a conservação, o 
tratamento, a reciclagem e a eficiência 
da água nas operações da empresa e, 
também, entre agricultores, fornece-
dores e outros parceiros da cadeia de 
suprimentos.

Com a implantação dessa e de ou-
tras iniciativas em suas fábricas ao re-
dor do mundo, a companhia espera di-
minuir, globalmente, a retirada de água 
por tonelada de produto em 40% até 
2015, em relação aos números de 2005. 
Desde então, a empresa conseguiu re-
duzir 33,3% no processo de produção, 
enquanto as retiradas registram 48,5% 
de economia.

Para alcançar o objetivo final, a Nes-
tlé se apoia nos mais de 170 projetos de 
contenção de água realizados em suas 
fábricas. De acordo com a companhia, 
6,7 milhões de m3 de água foram reci-
clados ou reutilizados em suas opera-
ções em 2013.

O plano de gestão dos recursos hí-
dricos para os próximos dois anos é 
ainda mais ambicioso. Para atingir a re-
dução global de 40%, a estratégia é im-
plantar projetos de economia de água 
em 100% das instalações de fabricação 
de alta prioridade e realizar 45 novas 
avaliações de recursos hídricos em ins-
talações de produção.
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Para os próximos dois anos,  a estratégia é implantar projetos de economia 
de água em 100% das instalações de fabricação de alta prioridade
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EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

  Núcleo Senai de Sustentabilidade construído com o sistema 
construtivo Tecverde foi reconhecido durante o RCE Awards

Com o objetivo de servir 
como um núcleo de ino-

vação para sustentabilidade 
no País, o Núcleo Senai de 
Sustentabilidade, construído 
em parceria com a Tecverde, 
foi um dos projetos premia-
dos durante o RCE  Awards 
2014, no Japão. A premiação, 
concedida em novembro 
pela Universidade das Na-
ções Unidas (UNU), reconhe-
ce projetos de destaque na 
Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável (ESD). Os 
selecionados foram os que 
tenham sido implementados 
de forma colaborativa para 
priorizar questões locais de 

Alaer Cardoso 
Junior, Gerente; e 
Patricia Charvet, 
Especialista em 
Serviços Tecnológicos 
e Inovação, ambos 
do Senai, recebem o 
prêmio durante a 9ª 
Conferência Global RCE

sustentabilidade. O Núcleo 
foi um dos seis reconhecidos 
na categoria Community En-
gagement: Mobilising Local 
Innovations for Sustainable 
Development. A premiação 
aconteceu durante a 9ª Con-
ferência Global RCE – Regio-
nal Centre of Expertise, em 
Okayama.

Inaugurado em agosto de 
2013, o Núcleo é um espaço 
onde as indústrias e a co-
munidade podem conhecer 
as novas tecnologias sus-
tentáveis aplicadas à cons-
trução civil, energia e meio 
ambiente implementadas 
na prática. Localizado em 
Curitiba, oferece aos visitan-
tes conceitos e informações 
sobre atitudes ecologica-
mente corretas de forma to-
talmente interativa. Através 
do recurso de realidade au-
mentada, que cria a sobre-
posição de objetos virtuais 
tridimensionais em um am-
biente real e que são visíveis 
por meio de um tablet, os 
visitantes podem conhecer 
como foram produzidos os 
elementos sustentáveis da 
construção.

Desde o projeto até sua 
função final, tudo foi pensa-
do com inovação. Por esse 
motivo a empresa de enge-
nharia entrou como parceira 
do Senai, para mostrar que é 
possível haver edifícios, ca-
sas e escritórios feitos de for-
ma inovadora para a susten-
tabilidade no País utilizando 
a tecnologia Wood-frame, 
que é industrializada e por 
esse motivo reduz em 85% a 
produção de resíduos e em 
80% a emissão de CO². Além 
de proporcionar maior con-
forto termoacústico ao con-
sumidor final e priorizar uma 
cadeia produtiva sustentável 
em todos os processos. 

“Essa tecnologia já é usa-
da em países como Canadá 
e Suécia, por exemplo, há 
mais de cem anos. Para a 
durabilidade das casas ser 
garantida, nos atentamos 
muito à qualidade dos mate-
riais que utilizamos e, princi-
palmente, um bom controle 
de umidade, utilizando ma-
deira sempre tratada e certi-
ficada”, conta Lucas Maceno, 
Diretor da Tecverde.

Além disso, o projeto ar-

NÚCLEO SENAI DE SUSTENTABILIDADE | por Léa Lobo
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Núcleo Senai de Sustentabilidade 
Unidade do Senai na CIC  – Sen. Accioly Filho, 298 – CIC – Curitiba/PR

 Através do recurso de 
realidade aumentada, 
que cria a sobreposição 
de objetos virtuais 
tridimensionais em um 
ambiente real e que 
são visíveis por meio de 
um tablet, os visitantes 
podem conhecer como 
foram produzidos os 
elementos sustentáveis 
da construção 

quitetônico da Arqbox é inteligente, com 
ventilação cruzada, fachada arejada, 
aproveitamento da luz solar, entre outras 
coisas. A edificação incorpora outras tec-
nologias sustentáveis desenvolvidas por 
empresas parceiras do Senai, que po-
dem ser conhecidas por meio da realida-
de aumentada. Entre elas estão o telha-
do verde, para controle de temperatura; 
o reaproveitamento da água da chuva; a 
iluminação em LED; a geração de energia 

fotovoltaica; torneiras com controle de 
vazão e descargas econômicas. A gestão 
das tecnologias é feita por um sistema de 
automação residencial (domótica), que 
proporciona a análise e o monitoramen-
to on-line da geração de energia renová-
vel, através de consultas interativas.

O forte apelo ecológico e de susten-
tabilidade da tecnologia são apontados 
por Juliana Lacerda, Gestora do Projeto 
Casa Sustentável pelo Senai, como mo-
tivos fundamentais para a implantação 
do Wood-frame no Brasil e a escolha do 
sistema Tecverde pelo Senai: “Mesmo 
que a tecnologia ainda seja incipiente na 
maior parte da população, a sustentabi-
lidade do planeta do qual fazemos parte 
certamente será tema de elevada impor-
tância em países hoje à margem dessa 
necessidade”, reforça. “A parceria para 
esse Núcleo se iniciou junto a um projeto 
de inovação apresentado ao Sesi Senai/
DN, e à necessidade de difusão e implan-
tação da tecnologia Wood-frame junto à 
comunidade industrial Paranaense”.
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NEGÓCIO NA SAÚDE 
E NA EDIFICAÇÃO

  Administradora de benefícios investe em certificação 
da sua nova sede corporativa em São Paulo

Constituída em 1997, a 
Qualicorp Administradora 

de Benefícios é hoje a maior 
do País no segmento de pla-
nos de saúde coletivos para 
categorias profissionais e 
empresas. Atua em nível na-
cional, possui cerca de 2.300 
colaboradores e administra 
planos coletivos para mais 
de 530 entidades de classe 
profissionais e cerca de 2.255 
empresas clientes. Atualmen-
te, a companhia representa 
cerca de 5,2 milhões de bene-
ficiários, considerando todos 
os segmentos de atuação. 

A empresa tem sua nova 
sede, localizada na Rua Dr. 
Plínio Barreto, 365, com 
metragem de 23.481 m² e 
certificação LEED. Segundo 
Suhaila Amine Mourad , Su-
perintende de Suprimentos 
da Qualicorp, a certificação 
demonstra que a empresa 
está preocupada com o uso 
consciente dos recursos na-
turais e bem-estar dos cola-
boradores. “Os principais be-
nefícios conquistados com a 
certificação foram a cons-
cientização por parte dos 
colaboradores no consumo 

Suhaila Amine Mourad é 
formada em engenharia civil 
pela Universidade Mackenzie 
e pós-graduada em gestão 
empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Atua 
na superintendência de 
suprimentos da Qualicorp, 
sendo que nos últimos 
quatro meses está à frente 
da gestão da propriedade. A 
Executiva é responsável por 
toda a área administrativa 
que compreende facilities/
utilities, compras, 
contratos, logística, obras 
e manutenção, sendo 
que a sua área se reporta 
diretamente à diretoria 
executiva de finanças

racional de água e energia, 
a coleta seletiva de resíduos 
que reduz o volume gerado 
e a economia nas contas 
de utilities (água e energia). 
Outro benefício intangível é 
o aumento da produtivida-
de dos colaboradores, com 
foco principal na estrutura 
física do ambiente de traba-
lho onde se podem observar 
melhorias expressivas na 
acústica, climatização seto-
rizada e conforto ergonômi-
co”, relata a Executiva. A se-
guir os itens que trouxeram 
melhor custo/benefício para 
a nova sede da companhia, 
que teve a fiscalização e 
acompanhamento por parte 
da Qualicorp do Engenheiro 
Leandro Cesar Firmino Alves:
•  Terreno sustentável: bem 

localizado, está próximo 
de serviços básicos, tais 
como hospitais, escolas e 
faculdades e do transporte 
público, facilitando a mobi-
lidade urbana.

•  Materiais e recursos: os 
produtos da obra foram se-
lecionados de acordo com 
a sua regionalidade e con-
teúdo reciclado. Os mate-

riais aplicados na ambien-
tação interna, tais como 
cadeiras, mesas e carpete 
são compostos de mate-
riais reciclados.

•  Uso racional da água: as 
instalações hidráulicas re-
duzem o consumo de água 
potável em mais de 60%. 
Para chegar neste índice, o 
prédio conta com sistema 
de tratamento de esgoto 
(ETE) que trata e reutiliza a 
água nas descargas dos sa-
nitários. Mas também con-
tamos com redutores de va-
zão em todas as torneiras.

•  Eficiência energética: as lu-
minárias são controladas 
por sensores de presença, 
e dimerizadas (controle 
automático de intensida-
de) conforme a oferta de 
luz natural. As lâmpadas 
têm baixa potência, maior 
eficiência e as persianas 
são automatizadas, pois se 
movimentam conforme a 
presença e a intensidade 
da luz solar. A automação 
(interligação por meio do 
BMS) permite que parte do 
sistema energético do pré-
dio esteja conectado, o que 

QUALICORP | por Léa Lobo
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Nova sede Qualicorp
Rua Dr. Plínio Barreto, 365
Metragem: 23.481 m²
Certificação: LEED Core and 
Shell  (concluída em 2014), 
sendo que estão em processo 
de certificação do LEED 
Customização de Interior (CI) 
e Operação e Manutenção de 
Edifícios Existentes (EBOM );
Inovação do projeto: Método 
Engenharia (construção), Edo 
Rocha Arquiteturas (interior), 
Arquiteta Samia Sarayedine 
Testa (decoração e feng shui), 
Centro de Tecnologia de 
Edificações (CTE – consultoria 
em sustentabilidade) e 
Omar Maksoud Engenharia 
(gerenciamento e 
customização da obra )

compreende persianas, ar condicio-
nado e iluminação, de modo a garan-
tir a redução do consumo de energia.

•  Qualidade do ar interno: a filtragem do 
sistema de ar condicionado é feita com 
máquinas de alto rendimento e baixo 
consumo de energia. Os materiais uti-
lizados na obra são de baixo índice de 
COV (Compostos Orgânicos Voláteis) e 
contamos com áreas livres de cigarro 
em todas as dependências da sede.

A Executiva complementa ainda que 
a Qualicorp  inaugurará, em janeiro de 
2015, mais três andares de uma nova 

filial com as mesmas premissas am-
bientais da nova sede. Localizado em 
Alphaville, na Alameda Xingu, o edifício 
cujo nome é Evolution foi construído 
pela Odebrecht Realizações. O em-
preendimento foi projetado pelo escri-
tório Aflalo e Gasperini Arquitetos, além 
de já possuir certificação LEED Gold. 
“Nessa nova filial também contamos 
com a Omar Maksoud Engenharia, cuja 
equipe de projetos e gerenciamento é 
a mesma da nova sede. O desenho da 
arquitetura interior conta com a autoria 
de Edo Rocha”, finaliza Mourad.
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REESTRUTURAÇÃO DE 
TRANSPORTE FRETADO

  Inovar fazendo o mesmo de forma diferente e sustentável 
e ainda com economia de R$ 1,5 milhões/ano

Um dos cases apresenta-
dos no Prêmio Abrafac 

deste ano foi o projeto de 
reestruturação do transporte 
fretado, serviço disponível 
para mais de sete mil usuá-
rios que trabalham na fábrica 
da Renault em São José dos 
Pinhais, no Paraná. O case 
detalhou como foi a cisão de 
dois sistemas de transportes 
dedicados às três fábricas si-
tuados no mesmo complexo, 
sendo que desde a inaugura-
ção dos sites, o esquema de 
transporte era segregado. A 
cisão representou a unifica-
ção em esquema único de 
transporte, que resultou em 
melhor qualidade do servi-
ço, redução do custo total 
do serviço, mais segurança 
e conforto para os usuários, 
pois a área física do estacio-
namento, logística dos veí-
culos, horários e itinerários 
foram revistos.

Segundo a Gerente de 
Serviços da Renault Bra-
sil, Mariza Agottani, todas 
as ações da área de faci-
lities objetivam entregar 
os serviços com qualida-
de, de forma sustentável e 

 O resultado final do trabalho foi 
mais qualidade no serviço, economia 
para a empresa e sentimento 
de orgulho do time de facilities 
por ter atingido o objetivo 

Mariza Agottani 
é responsável por 
gerenciar os serviços 
de todas as instalações 
da Renault Brasil. 
Possui graduação 
em administração 
de empresas pela 
Universidade Federal 
do Paraná com MBA 
em Finanças pela 
Fundação Getúlio 
Vargas do Paraná e 
MBA em Gestão de 
Negócios Automotivos 
pela Fundação Getúlio 
Vargas de São Paulo

otimizando custo. “A ação 
que beneficiou os usuários 
aportou também ganho de 
R$ 1,5 milhão de reais ano, 
quase 10% do valor anual. 
E mais do que isso, antes 
tinham 224 linhas e agora 
possuem 186, o que signifi-
ca muito menos ônibus cir-
culando na região, que con-
tribui de forma sustentável 
e satisfatória para as ques-
tões urbanas da cidade.

Essa redução foi possível 
mesmo em um momento de 
crescimento da quantida-
de de usuários (projeto de 
expansão da fábrica ocorri-
do em 2013). A iniciativa e a 
pilotagem do projeto foram 
da área de facilities, todavia 
para viabilizá-lo, várias ou-
tras áreas da empresa foram 
envolvidas como o real esta-

te, a segurança das pessoas, 
os recursos humanos, as 
compras e a comunicação, 
além do forte envolvimento 
com as áreas de clientes”, 
relata a Executiva. “Conse-
guimos envolver as pessoas, 
que foi a grande força des-
te projeto, pois a avaliação 
conjunta permitiu que um se 
colocasse no lugar do outro. 
Todos juntos fizeram o proje-
to acontecer. Para chegar lá, 
mudamos tudo no transpor-
te. Implodimos e reconstruí-
mos o local de embarque, de 
desembarque, adaptamos 
itinerários, mudamos horá-
rios, transfers entre as fábri-
cas, comunicamos as altera-
ções o tempo todo por meio 
de informativos internos, 
cartilhas, quiosques etc.”, re-
lata Agottani.

RENAULT DO BRASIL | por Léa Lobo
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Renault Brasil
Complexo 
Ayrton Senna
São José dos 
Pinhais/PR 
5ª maior 
montadora do 
País, com 7% 
de participação 
de mercado

Mariza Agottani e André Scherer (responsável pelo serviço 
de transporte), com sua equipe de facilities

lho de toda a equipe de facilities, que 
esteve no campo (estacionamento do 
ônibus) se revezando 24 horas por dia, 
durante três semanas a partir da im-
plantação.

O resultado final do trabalho foi 
mais qualidade no serviço, economia 
para a empresa e sentimento de orgu-
lho do time de facilities por ter atingido 
o objetivo. “Tudo foi possível graças à 
equipe de facilities e do analista An-
dré Scherer, que é o responsável pelo 
nosso serviço de transporte”, finaliza a 
Executiva.
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A Executiva lembra ainda que o pro-
jeto não podia falhar, já que os funcio-
nários utilizam este transporte e qual-
quer contingência poderia impactar 
o negócio da empresa, pois há grande 
dependência do sistema de transporte 
para a produção nas fábricas. Ressalta 
ainda que a parceria com o fornecedor 
permitiu uma implantação de sucesso, 
pois o objetivo de zero atraso das linhas 
de transporte que pudessem causar 
perda de produção foi alcançado desde 
o primeiro dia. A efetivação do projeto 
se deu através de um verdadeiro traba-
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8 MINUTOS, 9 MESES, UMA VIDA!
  Em nove meses de estudo e trabalho, gestão do Rio Office Tower 

conseguiu transformar a destruição de 75% de sua fachada

Graças ao olhar estratégi-
co, foco e planejamento, 

os atos de vandalismo que 
marcaram presença nas ma-
nifestações ocorridas pelas 
ruas do País a partir de junho 
de 2013 não deixaram ape-
nas danos ao Edifício Rio Of-
fice Tower (ROT), localizado 
no centro do Rio de Janeiro, 
e administrado pela NYSE 
JLL | Jones Lang LaSalle.

No dia 20 de junho da-
quele ano, oito minutos 
foram suficientes para a de-
predação de 75% da fachada 
de vidro do empreendimen-
to, que também teve seu 
hall social invadido. Mas o 
ocorrido motivou a revisão 
do plano de gerenciamento 
de crise, que inclui um novo 
cenário e teve 10% de me-
lhoria, adequações ao plano 
de ação, investimentos do 
proprietário em tecnologias 
e melhorias na infraestrutu-
ra predial, e ampliação dos 
programas de treinamento, 
que passaram a ser realiza-
dos mensalmente.

Para a Síndica Viviane 
Binotti Gosling, o monito-
ramento eletrônico de ima-
gens (CFTV) com acesso 
remoto merece destaque, 
tanto pela sua eficácia no 

Rafael Teles, 
Gerente de 
Infraestrutura 
da JLL

momento da crise, quanto 
nas possibilidades que ele 
oferece após a ocorrência.

As imagens obtidas per-
mitiram o estudo pormeno-
rizado do ocorrido, viabili-
zando a identificação dos 
pontos vulneráveis que ser-
viram de base para a atuali-
zação do plano de seguran-
ça da edificação, que contou 
também com a inserção do 
novo cenário de resposta 
– o de “Ocorrência de Mani-
festações Públicas”. Isso só 
foi possível com o apoio da 
consultoria de segurança 
que envolveu uma equipe 
multidisciplinar com Psicó-
logos, Gestores de Risco e 
Coordenadores de Equipes, 
contando com o apoio da 
Administração Predial. Além 
disso, a tecnologia permitiu 
o monitoramento em tempo 
real à distância e direciona-
mento das ações das equi-
pes de plantão. “Estar fora 
do impacto emocional do 
momento nos permitiu mon-
tar e acionar o plano de ação 
de forma mais racional, ten-
do uma abrangência maior 
da situação”, relembra Rafael 
Teles, Gerente de Infraestru-
tura da JLL. Tanto que um 
de seus maiores aprendiza-

dos é contar, cada vez mais, 
com o apoio de ferramen-
tas de tecnologia na gestão. 
“As empresas possuem as 
ferramentas, mas as usam 
pouco. A sala de monitora-
mento tem de sair da mão, 
exclusivamente, da vigilân-
cia”, recomenda, destacando 
também a importância de se 
ter objetivos claros em rela-
ção aos monitoramentos e 
um plano de contingência 
formatado. 

Por meio das imagens 
também foi possível iden-
tificar possíveis pontos de 
melhoria em relação à con-
duta dos colaboradores e 
revisão de procedimentos. 
As rotinas de travamento e 
bloqueio de todos os eleva-
dores, junto com o envio de 
informações de emergência 
para eles, mais identificação 
de usuários na torre, posi-
cionamento das equipes na 
planta, e procedimentos de 
comunicação interna e ex-
terna em situações de crise 
e pânico foram alguns dos 
pontos melhorados.

Após as ações emergen-
ciais, foram tomadas ações 
de urgência para recupera-
ção das instalações atingi-
das, afinal, eram 500 metros 

EDIFÍCIO RIO OFFICE TOWER | por Paula Caires
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Edifício Rio 
Office Tower
Endereço:  
av. Presidente 
Vargas, 1.001 – 
Rio de Janeiro/RJ
Metragem: 
25.552,52 m²

quadrados de fachada da galeria do 
edifício com 6,5 metros de altura. 

A primeira medida foi a implantação 
de uma proteção provisória que não 
oferecesse risco para os pedestres ou 
usuários da edificação e com tratamen-
to que aguentasse intempéries de chu-
va e vento, constantes no local. Parale-
lamente, acionou-se o seguro predial e 
levantou-se os danos e especificações 
dos materiais atingidos.

Uma vez cientes das dificuldades 
e de detalhes no processo de especi-
ficação e compra de materiais, recu-
peração das instalações e reembolso 
dos serviços segurados, foi desenvol-
vido um plano de ação. Nesse plano, 
foram apresentados ao proprietário 
do empreendimento os impactos do 
cronograma de obra, no fluxo de caixa 
do condomínio e, com base na análise 
de todos os dados registrados, as reco-
mendações para melhorias da infraes-
trutura e procedimentos operacionais, 
que mitigassem o risco de reincidência 
dos danos e suas consequências. 

“A implantação de portas corredi-
ças automatizadas com o objetivo de 
cobrir toda a área da galeria em vidro 
apresentou-se como a maneira mais 
rápida e definitiva para proteção da fa-
chada e o modo mais prático e eficien-
te de atender à necessidade da logística 
reversa de três toneladas de materiais 
envolvidos na montagem”, explica 
Emanuel Sardenberg, Gerente de Inves-
timento Imobiliário da Fundação Vale 
do Rio Doce de Seguridade Social (VA-
LIA), a proprietária do edifício.
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O projeto foi aprovado. Mas o de-
safio estava só começando: implantar 
as 18 portas com largura média de 6,5 
metros de altura, sem deixar nenhuma 
área de vidro descoberta e incluindo a 
recuperação da fachada original com a 
troca de vidros, tendo como agravante 
a incidência de duas outras manifesta-
ções públicas no período. 

Ao todo, foi quase 9 meses de traba-
lho – a gestação de um fruto de 8 minu-
tos de crise –, que trouxeram benefícios 
para diversas vidas.
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GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
 Três empreendimentos cariocas fazem o uso inteligente da água

A  escassez de água, que 
atinge com força diversas 

regiões do Brasil, nos faz refle-
tir sobre alternativas e estra-
tégias capazes de contornar 
os problemas provenientes 
da seca. Para ambientes cor-
porativos e residenciais há 
soluções diversas que favo-
recem o uso consciente das 
precárias reservas de água 
potável disponíveis.

“Passamos do tempo de 
evitar o desperdício. A hora 
é de racionalizar ao máximo 
o uso de cada litro de água e 
usar a criatividade e o poten-
cial de cada empreendimen-
to em busca do melhor uso 
deste recurso”, afirma Alexan-
dre Roxo, Diretor-executivo 
da RV Gestão Empresarial. 
Segundo ele, várias solu-
ções podem ser estudadas 
e aplicadas de acordo com 
a demanda de cada cliente, 
a exemplo da administração 
que faz em dois grandes em-
preendimentos comerciais e 
o mais luxuoso residencial do 
Rio de Janeiro, as estratégias 
usadas são bem distintas, 
conforme veremos abaixo:

CEMHS
No Centro Empresarial 

Mário Henrique Simonsen 
(CEMHS), localizado na Barra 

Alexandre Roxo, Diretor-
executivo da RV Gestão 
Empresarial, atualmente 
é administrador 
do Riserva do 
Uno, do Península 
Corporate e do Centro 
Empresarial Mário 
Henrique Simonsen. O 
Especialista é formado 
em administração de 
empresas, é membro 
do IFMA (International 
Facillity Management 
Association), e possui 
ampla experiência em 
gestão e consultoria 
para empreendimentos 
comerciais

da Tijuca, Zona Oeste do Rio 
de Janeiro, o Sistema de Os-
mose Reversa foi implantado 
de forma preventiva em 2007, 
bem antes de se falar muito 
em escassez de água. Este 
sistema consiste na utilização 
de membranas que desmine-
ralizam a água proveniente de 
dois poços artesianos outor-
gados. Neste processo a água 
fica estéril, livre de qualquer 
partícula. Essa água é então 
utilizada exclusivamente no 
resfriamento das máquinas 
que fazem parte do sistema de 
água gelada, responsável pela 
refrigeração das unidades e 
áreas comuns dos oito blocos 
selados do condomínio, cada 
um com até sete andares. 

“A água utilizada na refri-
geração dos equipamentos 
precisa ser desmineralizada 
porque as partículas presen-
tes na água bruta danificam 
as máquinas. E como utiliza-

mos em grande quantidade, 
o custo da conta de água se-
ria muito alto”, diz Leonardo 
Assemany, Gerente de Ma-
nutenção da RV Gestão. 

Ao todo, passam pelo pro-
cesso de osmose no CEMHS 
cerca de 3 milhões de litros 
de água/mês (o suficiente 
para o resfriamento das má-
quinas) o que representa a 
metade da água utilizada 
mensalmente em todo o em-
preendimento. Este processo 
dispensa o uso da água for-
necida pela Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos (Ce-
dae), que teria um custo duas 
vezes maior, levando em con-
ta que, para cada litro consu-
mido, paga-se dois em razão 
da cobrança de esgoto. Com 
o sistema de osmose, a água 
não chega ao esgoto porque 
evapora ao final da operação 
por meio de grandes torres 
de arrefecimento. No total, o 

RV GESTÃO EMPRESARIAL | por Léa Lobo, com colaboração de Mônica Laplace
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uso da osmose reversa representa uma 
redução de mais da metade da conta de 
água geral do empreendimento.

Vale ressaltar que, apesar das ca-
racterísticas peculiares do CEMHS, com 
prédios selados e 100% dependentes 
do sistema automatizado de refrigera-
ção, o empreendimento não possuía, 
no projeto original, qualquer recurso 
para baratear os custos e reduzir a uti-
lização da água fornecida pela conces-
sionária Cedae. No entanto, ao assumir 
a administração do empreendimento, 
há dez anos, a RV Gestão passou a es-
tudar alternativas a fim de gerar menor 
impacto aos custos condominiais. 

dros de comandos. Foram instaladas 
novas torneiras em pontos estratégicos 
do prédio que facilitam as diversas utili-
zações dessa água, entre elas a lavagem 
de pisos e a irrigação dos jardins.

RISERVA UNO
No residencial mais luxuoso do Rio 

de Janeiro, o Riserva Uno, também lo-
calizado na Barra da Tijuca, a necessida-
de de uso da água se amplia principal-
mente pela existência de grandes áreas 
de jardins a serem irrigados. Pelas suas 
dimensões e características, o condo-
mínio possui dois poços artesianos. No 
entanto, por muito tempo eles foram 
utilizados de forma precária e sem pla-
nejamento. Em dezembro de 2013, com 
a chegada da RV Gestão ao empreendi-
mento, o primeiro poço foi outorgado e 
hoje está em plena operação.

No Riserva Uno a água do poço arte-
siano é utilizada para a manutenção das 
quadras de tênis e também para a irriga-
ção dos seus amplos jardins. O sistema 
de irrigação inteligente do empreendi-
mento, antes subutilizado e desregu-
lado, também recebeu manutenção. 
Funcionando melhor, o equipamento 
proporciona melhor uso da água. 

Ao todo o Riserva Uno utiliza 2 mi-
lhões de litros de água/mês para irrigar 
os seus jardins, considerando um siste-
ma de irrigação totalmente automati-
zado, setorizado e que possui uma pe-
quena estação meteorológica.

PENÍNSULA CORPORATE
Já o Península Corporate, um pré-

dio comercial de 15 andares concebido 
como parte de uma área residencial da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro, tem, em 
seu projeto original, uma área reserva-
da para acumulação da água da chuva. 
A capacidade de armazenagem é de 40 
mil litros, mas desde o início das ativida-
des do prédio este espaço estava desati-
vado. Há um ano, com a chegada da RV 
Gestão, a área foi limpa e liberada para 
o uso, após completa revisão dos qua-

LIDERANÇAS 
EM FACILITY E 
PROPERTY JÁ 

TÊM ENCONTRO 
MARCADO EM 2015

10 DE SETEMBRO
RIO DE JANEIRO/RJ
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HABILIDADES DE GERENCIAMENTO
  Processo de certificação acrescenta aptidões na equipe de uma 

empresa de software que lidera o ranking de baixa emissão de CO2

Apesar da dificuldade de 
encontrar projetistas e 

fornecedores especializados 
nas especificações exigidas 
por um empreendimento 
verde, o Facility da unidade 
da SAP Labs Brasil, em São 
Leopoldo, no Rio Grande do 
Sul, não desanimou. O pro-
fissional desenvolveu habi-
lidades de gerenciamento 
para arcar com os desafios 
da construção e manuten-
ção do prédio construído 
em duas fases.

“Conheci a especificação 
LEED em detalhes, busquei 
equipes de profissionais ca-
pacitados para gerenciar um 
processo de implantação de 
um prédio verde e formatei 
as equipes de manutenção e 
conservação predial”, afirma 
Fabiano André Hennemann. 
“E desenvolvi o conhecimen-
to para administrar a estru-
tura de um green building e 
dos sistemas de automação 
predial, que são o segredo 
para aperfeiçoar ainda mais 
a eficiência dos recursos, 
mesmo após obter a certifi-
cação”, complementa.

A busca pelo saber valeu 
a pena. O prédio da primeira 
fase recebeu o nível Gold da 

Fabiano André 
Hennemann é Facility 
da SAP Labs Brasil 
e reporta as suas 
atividades ao Executivo 
responsável pela 
América Latina. Mestre 
em Engenharia Elétrica 
trabalha há oito anos 
na empresa, cuja 
área de Facilidades 
é global e dividida 
em cinco regiões

certificação LEED, enquan-
to a segunda, finalizada em 
dezembro de 2013, deve 
ser agraciada no primeiro 
trimestre de 2015. Além dis-
so, o escritório localizado 
em São Leopoldo registra o 
menor índice de emissão de 
dióxido de carbono por fun-
cionário dos 58 escritórios 
da região das Américas. E 
ainda há mais metas a atin-
gir no futuro!

“Pretendemos reduzir 
a emissão de CO2 até 2020 
para o mesmo patamar do 
ano 2000, independente-
mente do crescimento da 
empresa neste período”, 
almeja o Facility da com-
panhia de aplicações de 
software empresarial. “São 
Leopoldo tem contribuí-
do significativamente para 
atingir essa meta por ser um 
prédio verde e por seus ocu-
pantes colaborarem com o 
conceito de economia.”

Hennemann segue a ris-
ca a contenção de gastos. A 
economia de água potável 
chega a 30% graças a uma 
usina que trata 100% do es-
goto produzido. Já a eficiên-
cia na utilização de energia 
elétrica também registra os 

mesmos índices de redução.
“Os 16% de eficiência 

alcançados com o desen-
volvimento de projetos e 
otimização na utilização dos 
recursos, somados aos 14% 
de eficiência da certificação 
trazem 30% de economia 
de energia elétrica para o 
prédio da primeira fase. Já o 
prédio da segunda fase mos-
tra uma tendência de ficar 
ainda mais eficiente devido 
ao conhecimento adquirido 
no primeiro projeto e a tam-
bém pela nova versão do 
LEED, que é ainda mais res-
tritiva”, explica o Facility.

Entre outras medidas 
adotadas estão a utilização 
de aquecimento solar para 
água do restaurante e chu-
veiros, além do monitora-
mento da iluminação e do 
ar condicionado por meio 
de sistemas de gestão que 
permitem aprimorar o uso 
de recursos e evitar desper-
dícios.

Hennemann também é 
otimista quando fala da re-
lação entre sustentabilidade 
e mercado de trabalho no 
campo de gerenciamento 
predial. Para ele, o conceito 
está mudando a maneira de 

SAP LABS BRASIL | por Alexandre Raith
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SAP Labs Brasil
Avenida SAP, 188 – São Leopoldo/RS
Metragem: 17.211 m2
Tipo de certificação: LEED Gold (fase 1)
Projeto de arquitetura: Eduardo de Almeida, Moema Wertheimer e Sparks

 O escritório 
localizado em São 
Leopoldo registra 
o menor índice de 
emissão de dióxido 
de carbono por 
funcionário dos 58 
escritórios da região 
das Américas. E ainda 
há mais metas a 
atingir no futuro! 

administrar as empresas, por isso, pro-
fissionais preparados para administrar 
empreendimentos dentro desse con-
ceito, seja na área administrativa ou na 
de facilities, terão um diferencial.

“Sustentabilidade é um conceito 
que impacta muito o funcionamento e 
resultados de qualquer empresa, mas 
faz parte de um processo e precisa ser 
desenvolvido. Não existe receita de 
bolo para implementar a sustentabili-
dade, mas sim várias boas práticas que 
podem agilizar o processo”, afirma o Fa-
cility da SAP Labs Brasil.

Para você que gerencia 
serviços e precisa se 
manter atualizado.

Conheça nossos cursos!

Turmas aos sábados e In 
Company, com profissionais 
reconhecidos na área como 

docentes e palestrantes.

Consulte-nos:

(11) 3644-4802
cursos@facilitiesservices.com.br

www.facilitiesservices.com.br

facilities
services

mailto:cursos@facilitiesservices.com.br
http://www.facilitiesservices.com.br/
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VISÃO HOLÍSTICA
  Unidade hospitalar se beneficia da certificação e de indicadores para 

monitorar a gestão ambiental de departamentos internos

O empenho da Socieda-
de Beneficente Israeli-

ta Brasileira Albert Einstein 
(SBIBAE) em adotar um sis-
tema de gestão ambiental 
começou quase dez anos 
antes da obtenção da certi-
ficação LEED pela Unidade 
Perdizes-Higienópolis, em 
2012. O caminho a ser tri-
lhado em prol da sustenta-
bilidade iniciou-se em 2004, 
quando o Einstein foi certifi-
cado pela ISO 14001, que de-
fine normas internacionais 
para estabelecer o Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA).

Dois anos depois, o Al-
bert Einstein  decidiu seguir 
as diretrizes do Green Buil-
ding Council em todos os 
seus novos empreendimen-
tos. Em seguida, tornou-se 
signatária do Pacto Global 

Vanessa Torres 
é Consultora de 
Sustentabilidade, graduada 
em Psicologia pela PUC -SP 
e pós-graduada em Gestão 
Socioambiental para a 
Sustentabilidade pela FIA 
-USP. Reporta-se à Gerência 
de Sustentabilidade e está 
há oito meses na instituição

Fernando Castro Varela é 
Coordenador Administrativo, 
graduado em Economia 
pelo Mackenzie e tem MBA 
com Ênfase em Gestão pela 
FGV . Reporta à Gerência 
da Unidade e Diretoria de 
Medicina Diagnóstica e 
Preventiva. Trabalha com 
sete empresas terceirizadas. A 
Unidade Perdizes-Higinópolis 
possui 380 funcionários 
próprios e 100 terceiros

da Organização das Nações 
Unidas e passou a integrar o 
Comitê Brasileiro. Desta for-
ma, a certificação da Unida-
de Perdizes-Higienópolis era 
condição obrigatória.

Devido às regras específi-
cas para hospitais, o prédio, 
entregue em 2010, passou 
por exigências adicionais. 
Segundo Vanessa Torres, 
Consultora de Sustentabili-
dade da empresa, os requisi-
tos técnicos e de segurança 
são bastante restritivos e a 
demanda por água e ener-
gia superiores aos de outros 
programas, como escritórios 
e escolas.

“A certificação represen-
tou um ganho para toda a 
instituição. No Einstein, a 
sustentabilidade é um as-
sunto estratégico, havendo 

estruturas ligadas à gover-
nança corporativa para a de-
finição de um plano de longo 
prazo para os negócios que 
garantam sua perenidade”, 
afirma Torres. “A sustentabi-
lidade deve ser praticada de 
forma descentralizada”.

Para a Consultora, essa 
descentralização permite que 
diversos setores possam par-
ticipar da cadeia que envolve 
o tema. “Meu trabalho é o de 
disseminar pela instituição 
a visão de sustentabilidade 
para que ela esteja presente 
transversalmente em todas 
as áreas. A sustentabilidade é 
mais um valor a ser incorpo-
rado na cultura organizacional 
do que um conjunto de inicia-
tivas distintas”, acredita Torres.

Essa visão organizacional 
é possível graças ao moni-
toramento de desempenho 
realizado através de um pai-
nel de instrumentos com-
posto por mais de 50 indica-
dores monitorados pelas 15 
diretorias. De acordo com a 
Consultora, o objetivo é o de 
conduzir os negócios de for-
ma que as tomadas de deci-
são, os processos e as ações 
levem em conta aspectos 
econômicos, ambientais, so-

SBIBAE – UNIDADE PERDIZES-HIGIENÓPOLIS | por Alexandre Raith
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SBIBAE – Unidade 
Perdizes-Higienópolis
Rua Apiacás, 85 – 
São Paulo/SP 
Metragem: 20.000 m2

Tipo de certificação: 
LEED, Silver
Ano de certificação: 
2012
Projeto de arquitetura: 
Kahn Arquitetura e 
Levisky Arquitetos | 
Estratégia Urbana

 O objetivo é o de 
conduzir os negócios de 
forma que as tomadas 
de decisão, os processos 
e as ações levem 
em conta aspectos 
econômicos, ambientais, 
sociais e culturais, em 
toda a instituição 

ciais e culturais, em toda a instituição.
Segundo Fernando Castro Varela , 

Coordenador Administrativo da SBI-
BAE, a conquista do LEED auxilia esta 
visão integral do sistema de gestão 
ambiental, pois demanda comprometi-
mento da alta administração, alto nível 
de conscientização dos empregados e 
foco na melhoria contínua.

“A certificação nos ajuda a divulgar 
o conceito de sustentabilidade para 
clientes e colaboradores, criando uma 

cultura sustentável na unidade com 
campanhas focadas neste tema e dis-
seminando externamente. Além disso, 
alguns fornecedores atendem aos re-
quisitos legais aplicáveis e outros re-
quisitos subscritos pela organização”, 
afirma o Coordenador Administrativo.

O trabalho global dentro da empresa 
levou a uma maior eficiência operacio-
nal em razão da construção de reserva-
tórios, da reciclagem de lâmpadas, da 
renovação de ar em todos os ambientes 
permanentemente ocupados, da ins-
talação de telhado verde na cobertura, 
entre outras medidas. “O reservatório 
de água de reuso tem capacidade para 
230 mil litros. Essa água é utilizada pos-
teriormente para a irrigação das áreas 
verdes do prédio, resfriamento do ar 
condicionado, torneiras das garagens 
e rede de hidrante e sprinkler. O siste-
ma ainda tem um mecanismo para um 
novo recolhimento de toda a água que a 
terra não absorveu”, explica Varela.
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UM PASSEIO PELA SUSTENTABILIDADE
  Quem disse que ir a um shopping não significa uma aula de respeito 

aos recursos naturais não conhece o shopping de Caxias do Sul

Uma empresa moderna 
tem de nascer pensan-

do nas próximas gerações, 
tendo como norma a sus-
tentabilidade e o respeito 
ao meio ambiente. Assim é a 
Gazit-Globe, empresa israe-
lense do setor imobiliário, 
que tem cerca de 600 pro-
priedades em 20 países. Ela 
é responsável pela adminis-
tração do Shopping San Pe-
legrino, localizado em Caxias 
do Sul, Rio Grande do Sul, e, 
como todos os empreendi-
mentos do grupo no exterior, 
com certificação Leadership 
in Environmental and Energy 
Design (LEED). Uma cultura 
mundial na terra do vinho.

De acordo com Carla To-
maz, Superintendente da 
Gazit Brasil no Shopping 
San Pelegrino, o centro co-
mercial foi concebido des-
de seu início pela equipe de 
projetistas, já focado no de-
senvolvimento sustentável 
e conforto de seus usuários. 
Dessa forma, desde sempre 
buscou junto no U.S. Green 
Building Council (USGBC) – 
idealizadores do programa 
de edifício verde – a certi-
ficação LEED. O edifício já 
existente na região central 

 Fazer parte de uma empresa que 
tem em seu DNA a sustentabilidade 
é estar sempre atento ao meio 
ambiente e buscando soluções para 
minimizar impactos 

Carla Tomaz, 
Superintendente da 
Gazit Brasil no Shopping 
San Pelegrino, em 
Caxias do Sul, está na 
empresa há seis anos. A 
Executiva reporta suas 
funções à Presidente 
do Brasil, gerencia 
equipe orgânica 
de 36 funcionários 
nos departamentos 
comercial, marketing, 
operações, 
administrativo e 
financeiro, além de 
mais três empresas 
terceirizadas que 
prestam serviços no 
empreendimento de 
limpeza, segurança e 
estacionamento

da cidade de Caxias do Sul 
passou por um retrofit com-
pleto, modernizando a edifi-
cação, seus sistemas e con-
tribuindo com a melhoria e 
revitalização do centro da 
cidade. 

Ele foi reformado preser-
vando em sua quase totali-
dade todas as estruturas e 
alvenarias do edifício exis-
tente, evitando desta forma 
o desenvolvimento de novas 
áreas ainda não desenvol-
vidas. Sua localização, em 
uma região com alta den-
sidade de ocupação e com 
uma grande gama de servi-
ços nas redondezas, visa a 
dar maior facilidade no dia a 
dia de seus usuários.

Todos os detalhes ti-
nham e têm o pensamento 
verde: os metais sanitários 
instalados ao vasos sanitá-
rios; o paisagismo, projetado 

de forma a reduzir a quan-
tidade de água necessária 
com irrigação; a iluminação 
interna, planejada de acordo 
com normas internacionais 
de eficiência energética; os 
motores elétricos; vidros da 
fachada; sistema de ar con-
dicionado; e Central de Re-
síduos.

De acordo com Tomaz, a 
questão de sustentabilidade 
carece de um trabalho de 
educação constante com os 
colaboradores, lojistas ou 
parceiros. Já o consumidor, 
segundo ela, percebe esse 
conceito na própria arqui-
tetura do shopping, cuja fa-
chada é toda envidraçada, 
permitindo iluminação na-
tural por mais tempo. Os lo-
jistas por sua vez visualizam 
mensalmente na redução de 
custos como água e energia. 

Dentre todas as ações 

SHOPPING SAN PELEGRINO | por Marco Barone
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Shopping San 
Pelegrino

Av. Rio Branco, 425, 
Bairro São Pelegrino, 

Caxias do Sul-RS, 
CEP 95010-060

Metragem: 47.798,94 
m2 de área total 

construída
Tipo de certificação: 

LEED Silver

positivas do projeto ela destaca que o 
San Pelegrino possui em seu quadro de 
funcionários uma Analista Ambiental, 
cujo foco total é a educação ambiental 
dos colaboradores (administração, lo-
jistas, fornecedores) e também a fiscali-
zação e acompanhamento do descarte 
correto de resíduos. Outro destaque é o 
Prêmio Reciclar, implantado em 2013, 
campanha de incentivo interna que 
premia o lojista que se destaca na sepa-
ração e no descarte correto de resíduos. 

A questão custo/benefício para o em-
preendimento também tem relação dire-
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ta com a sustentabilidade, que impacta 
diretamente na operação. Para Tomaz, 
isso pode ser constatado nos mínimos 
detalhes: a certificação traz, sem dúvida, 
maior consciência ambiental a todos os 
envolvidos no projeto, tanto em nível 
profissional como pessoal. “Fazer parte 
de uma empresa que tem em seu DNA 
a sustentabilidade é estar sempre atento 
ao meio ambiente e buscando soluções 
para minimizar impactos. Além disso, 
auxilia muito na gestão operacional, ge-
rando representativa economia”, finaliza 
a Superintende.

Conte com toda qualidade dos 

produtos e serviços inovadores WPS 

no seu shopping center. Uma marca 

reconhecida pelo mercado.

55 11 3055-3344 • comercial@wps-sa.com.br
www.wpsbrasil.com

Soluções WPS com tecnologia 

de ponta para automação

produtos e serviços inovadores WPS 

no seu shopping center. Uma marca 

reconhecida pelo mercado.

SHOPPINGS COM 

ESTACIONAMENTOS 

INTELIGENTES

•  MAIS COMODIDADE PARA OS CLIENTES 

COM O AUTOPAGAMENTO – TOTEM 

DIGITAL OU PELO APP DO SMART PHONE.

•  SEM TICKETS E SEM FILAS COM A 

INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE PEDÁGIO.

Anúncio WPS_1.indd   2 14/12/14   22:45

mailto:comercial@wps-sa.com.br
http://www.wpsbrasil.com/
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CARDÁPIO PARA POUPAR ÁGUA
  Restaurante poupa 12 mil litros de água/mês com iniciativa simples

Nascido em 2007, com a 
inauguração de sua pri-

meira unidade no bairro pau-
listano do Itaim, o Sí Señor 
surgiu quando o Empresário 
Eli Abada teve a ideia de trazer 
ao Brasil a culinária pela qual 
havia se apaixonado durante 
os dez anos em que morou na 
cidade de San Diego, ao sul 
da Califórnia. Sua história, po-
rém, remonta a 1993, quando 
Abada inaugurou o primeiro 
restaurante El Kabong Grill, 
marca que conduziu com su-
cesso por 14 anos e que deu 
início ao Sí Señor. 

“Desde o começo, nos-
so objetivo com o Sí Señor 

era expandir esse conceito 
pelo País inteiro. Para isso, 
encontramos uma forma de 
adaptar o Tex-mex – com-
binação de receitas típicas 
mexicanas com a culinária 
dos estados norte-america-
nos do Texas e Califórnia – 
ao paladar do consumidor 
brasileiro, desmistificando 
essa ideia de que nossa 
culinária é necessariamen-
te apimentada. Criamos um 
cardápio para quem gosta e 
para quem não gosta de pi-
menta – há opções, inclusi-
ve, para vegetarianos, como 
eu”, conta Abada. Hoje o Sí 
Señor já é uma marca nacio-

nal, e é o principal sinônimo 
de Tex-mex no Brasil.

Outro item importante 
do cardápio do estabeleci-
mento entrou no circuito 
fazendo a sua parte para 
combater a crise de água 
vivida na Grande São Paulo. 
Para a loja recém-lançada no 
bairro do Tatuapé, na capital 
paulista, foi instalado um sis-
tema de reuso de água bem 
simples, que permite o rea-
proveitamento da água des-
perdiçada pelo ar condicio-
nado do estabelecimento e a 
economia de 12 mil litros por 
mês. No ambiente em que o 
equipamento está sendo uti-

SÍ SEÑOR | por Léa Lobo
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Além do novo restaurante 
do Tatuapé, até o final 
do ano o Sí Señor abrirá 
mais duas unidades, uma 
em Vila Velha (ES ) e outra 
em Belo Horizonte (MG, 
no Boulevard Shopping), 
fechando 2014 com 22 
casas. Atualmente a rede 
conta com 11 operações 
na grande São Paulo três 
no interior, duas no Rio de 
Janeiro e está presente 
também em Brasília, 
Goiânia e Belo Horizonte 

lizado, cada máquina gera oito litros de 
água por hora para manter o ambien-
te refrigerado, totalizando 400 litros 
por dia, já que o local conta com cinco 
equipamentos. “Essa água é reutilizada 
para lavar o piso e regar as plantas do 
jardim de inverno do restaurante”, des-
taca o CEO Jorge Maluf.

Maluf diz que mesmo antes da crise 
hídrica em São Paulo, a rede sempre 
orientou seus colaboradores durante o 
treinamento para que economizassem 
água durante os processos, desde a lim-
peza até a cozinha: “Nos últimos meses 
essa rotina tem se intensificado, dada 
a situação dos reservatórios em São 
Paulo. Além disso, o Sí Señor está insta-
lando comunicações nos banheiros das 
unidades para estimular os clientes a 
usarem a água conscientemente”.

Em breve e nas outras unidades 
para as quais a rede pretende expandir 
a solução, a água de reuso também ser-
virá para lavar calçadas e para ser usa-
da nas descargas dos banheiros. Apesar 
de simples, o sistema ainda é usado por 
poucos restaurantes no Brasil. Mas o Sí 
Señor pretende incentivar essa prática 
estendendo para todas as suas casas 
(20 atualmente). Com isso, até o final 

de 2015, o total de casas chegará a uma 
economia de mais de 400 mil litros 
por mês. Segundo dados recentes da 
Sabesp (Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo), seis sistemas de 
abastecimento de água de cidades da 
região metropolitana operam com me-
nos de 15% de suas capacidades totais, 
estando o Cantareira na pior situação, 
operando com 12,8% da capacidade, 
volume proveniente da segunda Reser-
va Técnica.

Além do novo restaurante do Tatua-
pé, até o final do ano o Sí Señor abrirá 
mais duas unidades: uma em Vila Velha 
(ES ) e outra em Belo Horizonte (MG, no 
Boulevard Shopping), fechando 2014 
com 22 casas.

“Queremos expandir nossa gastro-
nomia, cultura e estilo únicos ao maior 
número possível de cidades, conso-
lidando o Sí Señor como uma marca 
nacional”, afirma Maluf. “Isso nos ins-
pira a trabalhar intensamente para que 
continuemos a ser uma referência no 
mercado de casual dining Tex-mex. O 
objetivo maior é que nossos clientes 
tenham uma experiência cada vez mais 
marcante e prazerosa e por que não 
sustentável?”, finaliza.
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Starbucks Coffee Brasil
Localização: Shopping Rio Sul 
Certificação: LEED CI, certified

CAFÉ COM RESPONSABILIDADE
  O compromisso com a 

sustentabilidade ambiental e 
a responsabilidade social na 
Starbucks está em todas as lojas, 
como a do Shopping Rio Sul

Uma parada para o café 
pode, sim, significar um 

tempo para se pensar e viver 
o melhor da relação homem/
meio ambiente/qualidade de 
vida. Pelo menos é como 
pensa – e age – a Starbucks. 
A empresa, fundada em 1971, 
em Seattle/EUA, tem, desde 
a escolha do café, o cuidado 
e a preocupação constante 
com a qualidade dos grãos, 
a forma como eles são culti-
vados e colhidos, como está 
na missão da empresa. Com 
isso, era claro que a respon-
sabilidade com o ambiente 
e a sustentabilidade fosse 
transferida para suas lojas.

“Adotar ações sustentá-
veis e sociais faz parte da fi-
losofia da marca. A história 
da Starbucks, em relação à 
certificação de lojas, inicia 
bem antes da própria certi-
ficação de lojas. Em 1992, a 
Starbucks assumiu o com-
promisso com a sustentabi-
lidade ambiental, quando a 
declaração de missão am-
biental foi orgulhosamente 
adotada pela companhia. As-

Renata Boock de 
Freitas Rouchou, 
Diretora de 
Desenvolvimento da 
Starbucks Brasil, é 
responsável pelas 
áreas de expansão, 
construção e 
manutenção da rede de 
cafeterias no País

sim, essa responsabilidade 
tem sido um movimento que 
cada vez mais ganha veloci-
dade e força”, assegura Rena-
ta Boock de Freitas Rouchou, 
Diretora de Desenvolvimento 
da Starbucks Brasil.

A Starbucks pode ser con-
siderada uma pioneira nesse 
tipo de trabalho. A empresa 
sempre adotou esse cami-
nho, inicialmente por razões 
éticas, mas também porque 

a responsabilidade ambien-
tal tem se mostrado rentá-
vel, visto que tanto consu-
midores, como investidores 
estão exigindo responsabili-
dade ambiental das marcas. 
“Além de uma preocupação 
mundial com práticas mais 
sustentáveis – a responsabi-
lidade ambiental é um mo-
vimento que veio para ficar”, 
defende a Diretora.

Segundo ela, além da cer-

STARBUCKS | por Marco Barone
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 Acreditamos que os 
partners de cada loja 
podem causar impactos 
positivos, atuando nas 
comunidades onde as 
lojas estão localizadas. 
A meta global é de 
contribuir com no mínimo 
um milhão de horas de 
voluntariado até 2015 

tificação das lojas, com materiais e prá-
ticas sustentáveis, a responsabilidade 
social, na comunidade onde elas estão 
inseridas e as regiões onde o café é pro-
duzido, também faz parte de iniciativas 
globais e locais da Starbucks. “Acredita-
mos que os partners de cada loja podem 
causar impactos positivos, atuando nas 
comunidades onde as lojas estão locali-
zadas. A meta global é de contribuir com 
no mínimo um milhão de horas de vo-
luntariado até 2015”, ilustra Rouchou. 

Além das iniciativas de voluntariado 
lideradas pelos partners da Starbucks 
ao redor do mundo, há o “Global Month 
of Service” (“mês do voluntariado glo-
bal”, em português) em que todos os 
mercados que possuem lojas da Star-
bucks, durante o mês de abril, se unem 
promovendo ações maiores com a co-
munidade local com trabalho voluntá-
rio. Além disso, no Brasil, a empresa foi 
beneficiada por projetos globais com a 
Starbucks Foundation, como o Youth 
Leadership Grants (“bolsas de lideran-
ça juvenil”, em português), projetos de 
educação com ONGs parceiras locais, 
onde esperam desenvolver os jovens a 

se tornarem líderes, investindo em seu 
desenvolvimento. 

Ao longo dos anos, a companhia não 
mudou, mas foi agregando ações sus-
tentáveis e sociais. Em 2010, a Starbucks 
assumiu publicamente o compromisso 
de construir todas as novas lojas da em-
presa no  mundo todo com o objetivo 
de obter a certificação LEED. Aderiu ao 
US Green Building Council (USGBC), em 
2001 colaborou para ajudar a desen-
volver a certificação LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
sistema de classificação de varejo. A 
Starbucks abriu sua primeira loja com 
certificação LEED em 2005 e, em 2009, 
tornou-se um dos primeiros varejistas a 
participar do programa piloto de Certifi-
cação LEED Volume do USGBC.

O case da loja Starbucks do Shop-
ping Rio Sul é um exemplo de toda essa 
sistemática. A primeira unidade da rede 
no Brasil e a ser certificada por um selo 
que garante a sua construção sustentá-
vel: a iluminação foi projetada para re-
duzir o consumo; as madeiras de toda a 
estrutura e decoração possuem certifi-
cação de origem ou foram reutilizadas 
de demolição; o sistema de refrigera-
ção de ar, que utiliza equipamentos efi-
cientes e gás ecológico; e o consumo de 
água foi planejado desde a construção 
das lojas ao uso diário.

“A certificação para o nosso traba-
lho representou a manutenção de uma 
prática sustentável importante, não só 
para a empresa, mas para o momento 
global que vivemos. É uma preocupa-
ção e colaboração da Starbucks para 
que práticas, como a certificação LEED, 
sejam divulgadas e propagadas para 
outros parceiros no mercado”, conclui 
Renata Rouchou.

Não é
apenas sobre
sustentabilidade,
é sobre todos nós.
Sustentabilidade é sobre respeito, 
equilíbrio, cooperação e ideias.
É a nossa forma de ver o mundo
- e nosso compromisso.

>> Saiba mais em rl.com.br
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EFICIÊNCIA E ECONOMIA EM 
UM MESMO ENDEREÇO

  Mais do que um local bonito, a empresa de transmissão de energia elétrica 
procurava um prédio que resumisse sua preocupação com o meio ambiente

Em 2010, o Brasil foi es-
colhido pela State Grid 

Corporation, empresa de 
origem chinesa que atua 
no setor de transmissão de 
energia elétrica, para a reali-
zação do primeiro grande in-
vestimento do conglomera-
do em países não asiáticos. A 
State Grid Brazil Holding S.A. 
adquiriu sete companhias 
nacionais de transmissão 
de energia, ao custo de US$ 
989 milhões. Quando pro-
curava por um novo edifício 
para sua sede no Brasil, quis 
um prédio que reunisse sis-
temas eficientes que pudes-
sem proporcionar economia 
de energia. 

O escritório central da 
empresa fica na cidade do 
Rio de Janeiro e ocupa um 
prédio com certificação Gold 
da Leadership in Environ-
mental and Energy Design 
(LEED), concedida pela or-
ganização norte-americana 
Green Building Council, que 
estabelece critérios de cons-
trução sustentável. 

Segundo Marcus Affonso, 
Gerente Adjunto Adminis-
trativo da State Grid Brazil 

 Além da economia com os 
insumos diretos, também pudemos 
reduzir custos no tocante a peças 
de reposição e mão de obra de 
manutenção 

Marcus Affonso, 
Gerente Adjunto 
Administrativo da State 
Grid Brazil Holding S.A. 
está há três anos na 
empresa. O profissional 
reporta suas funções ao 
diretor administrativo 
e gerencia seis 
funcionários próprios e 
67 de cinco empresas 
terceirizadas nas áreas 
de gestão imobiliária, 
administração predial, 
facilities e property 
management

Holding: “A sustentabilida-
de está entre os pontos de 
responsabilidade social da 
empresa. Ela realiza, por 
exemplo, grande campa-
nha antiqueimadas que 
envolvem algumas cidades 
ao longo de suas linhas de 
transmissão no interior do 
País. Além disso, suporta 
projetos sociais nessas re-
giões, promovendo ações de 
conscientização como apre-
sentações de cinema para a 
comunidade local, veiculan-
do filmes institucionais aler-
tando para o perigo da rea-
lização de queimadas que 
agridem bastante o meio 
ambiente, peças de teatro 
que falam sobre o tema e di-
versas outras modalidades”.

Para que isso ocorra com 
eficiência, essa consciência 

vem de dentro para fora. A 
empresa procura mostrar 
aos funcionários a impor-
tância sobre poupar ener-
gia, estimulando-os a ter 
atenção a pequenos gestos 
que podem contribuir para 
tal, como por exemplo, 
desligar as luzes da sala ao 
término de uma reunião. 
“Além da economia com os 
insumos diretos, também 
pudemos reduzir custos no 
tocante a peças de reposi-
ção e mão de obra de ma-
nutenção”, explica. 

De acordo com ele, al-
guns pontos tiveram uma re-
lação custo-benefício maior 
que outros, entre as quais 
destaque para a eficiência 
energética dos sistemas que 
utilizam energia elétrica, es-
pecialmente o ar condicio-

STATE GRID BRAZIL HOLDING | por Marco Barone 
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SGCC Rio Tower Building
Av. Presidente Vargas, 955 – Centro – Rio de Janeiro – RJ
Metragem: 20.817,20 m2

Tipo de certificação: LEED CS, Gold

nado. Apesar de o edifício possuir uma 
grande área envidraçada em sua facha-
da, ela foi desenvolvida com excelente 
isolamento térmico que permite contro-
lar com muita facilidade a temperatura 
das áreas internas, utilizando pouca 
energia. Como consequência, também 
se obtém economia de outros insumos, 
como a água utilizada no sistema das 
torres de arrefecimento.

Para ele, como profissional, certifica-

ção representou e representa uma gran-
de oportunidade em alcançar a meta 
“alta eficiência com menores custos”, que 
é de fundamental importância para todo 
gestor de propriedades. Embora sua sede 
esteja em um prédio com certificação 
LEED, a State Grid mesmo nunca recebeu 
um prêmio na área de sustentabilidade. 
“Mas podemos até avaliar a possibilidade 
de apresentarmos algum trabalho em um 
futuro próximo”, afiança.
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RESPONSABILIDADE GLOBAL
 Empresa de papel e celulose incentiva práticas sustentáveis de convivência 

Os compromissos com a 
sustentabilidade da Sto-

ra Enso, empresa sueco-fin-
landesa de papel, celulose e 
materiais renováveis, com-
preendem valores seguidos 
em mais de 35 países, por 
quase 30 mil colaboradores. 
Alicerce que Carem Zanar-
do, responsável pela área de 
sustentabilidade, chama de 
“responsabilidade global”.

“Nossa estratégia define 
três áreas principais em que 
a Stora Enso tem especial-
mente trabalhado para au-
mentar a sustentabilidade 
operacional: pessoas e éti-
ca; florestas e uso da terra; e 
meio ambiente e eficiência. 
O que significa realizar ações 
concretas que nos ajudarão a 
cumprir nosso objetivo, além 
de criar valor nos nossos ne-
gócios”, afirma Zanardo.

Segundo a Especialista em 
Sustentabilidade, é possível in-
centivar práticas sustentáveis 
de convivência ao adotar me-
didas simples, como recicla-
gem de lixo, redução de uso de 
água nos banheiros e copa, sis-
tema de iluminação com con-
trole de luminosidade e senso-
res de presença, assim como 
o controle de temperatura e 
vazão do ar condicionado.

Carem Zanardo 
é Especialista em 
Sustentabilidade, com 
dois anos de atuação 
na área. Formada 
em Administração de 
Empresas e Marketing, 
é responsável 
pelos temas de 
sustentabilidade para 
o setor de Biomateriais 
da Stora Enso

Tais procedimentos fazem 
parte da rotina do escritório 
da Stora Enso, localizado em 
São Paulo e com certificação 
LEED CI em nível Gold. De 
acordo com a empresa, as 
instalações consomem 17% 
menos energia do que o má-
ximo estabelecido pelo LEED 
para escritórios, e 43% menos 
água em comparação com o 
máximo aceito pela norma. 
Além disso, toda madeira uti-
lizada é proveniente de ma-
nejo florestal sustentável.

Zanardo afirma que estes 
números positivos confir-
mam a relação direta entre 
eficiência e custo, apesar dos 
investimentos necessários 
para a implantação de novas 
medidas para a aquisição da 
certificação. Segundo ela, o 
resultado é um ambiente de 
convivência agradável e res-
peito ao próximo e ao meio 
ambiente, além da garantia 
de custo e consumo menores: 
“A certificação é a certeza de 
estarmos no caminho correto, 

STORA ENSO | por Alexandre Raith



109INFRA Outsourcing & Workplace

Stora Enso
Av. Juscelino Kubistchek, 
1.400 – São Paulo/SP
Metragem quadrada/
área privativa: 1.115 m2

Tipo de certificação: 
LEED CI, Gold
Ano de certificação: 2012
Projeto de arquitetura: 
Moema Wertheimer 

 É possível incentivar 
práticas sustentáveis 
de convivência ao 
adotar medidas simples, 
como reciclagem de 
lixo, redução de uso de 
água nos banheiros 
e copa, sistema de 
iluminação com controle 
de luminosidade e 
sensores de presença, 
assim como o controle de 
temperatura e vazão do 
ar condicionado 

contribuindo com nossa parte para que 
o mundo se torne um local mais justo e 
de oportunidades para todos no futuro. O 
tema da sustentabilidade é tão abrangen-
te que a certificação nos ajuda a manter o 
foco no que realmente importa”.

E estimular os colaboradores a pen-
sar em atividades sustentáveis faz parte 
das ações empregadas pela empresa 
de papel e celulose. Formado por fun-
cionários de diversas áreas, um comitê 
chamado Oficina Verde apresenta no-
vidades e práticas aplicáveis tanto na 
vida do grupo como para o bom funcio-
namento do escritório.
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Nossa vocação é servir

Do mais complexo ao mais simples 

é preciso experiência, processos, 

tecnologia e acima de tudo, uma 

visão ecologicamente correta. 

Estamos preparados para essa nova 

fase da limpeza profi ssional.

Com 22 anos de experiência, 

teremos imensa satisfação em  

demonstrar tecnicamente todas 

as soluções em serviços, com 

o mesmo padrão oferecido

pelo mercado global.

Quando o assunto for limpeza 
profi ssional, ligue para:

(11) 4198 1660
(11) 3238 9600

ou acesse:
www.maxiservice.com.br

Limpeza Profi ssional 
Com Técnica e Padrão Global

http://www.maxiservice.com.br/
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RECONHECER E SER RECONHECIDA
  Certificação de interiores contempla área vital para a 

operação da Unilever – a Tecnologia da Informação – e 
reforça preocupação da empresa com a sustentabilidade

Alavanca fundamental para 
a vantagem competitiva, 

a divisão de Tecnologia da 
Informação da Unilever ga-
nhou status e mais conforto 
ao ocupar, em 2009, dois 
andares da Marble Tower, no 
badalado Rochaverá Corpo-
rate Towers, em São Paulo. A 
ideia era valorizar a área e, de 
quebra, levar adiante as me-
tas em sustentabilidade da 
companhia que produz bens 
de consumo – cuidados pes-
soais, alimentos, limpeza, re-
freshment (bebidas de soja e 
sorvetes) e alimentação fora 
do lar.

Concebido sob os mais 
altos parâmetros da certi-
ficação predial americana 
concedida pelo U. S. Green 
Building Council, o escritório 
de pouco mais de 2.660 m2 
recebeu dois anos mais tar-
de o selo LEED Gold na cate-
goria Projetos de Interiores 
e Edifícios Comerciais (Com-
mercial Interiors – CI). 

A adaptação do espa-
ço foi realizada pela Athié 
Wohnrath – Arquitetura e 
Engenharia em prazo recor-
de de 45 dias e obedeceu à 

Moacir dos Reis Filho 
é Facilities Manager da 
Unilever Brasil, onde 
atua há 25 anos. É 
responsável por todos 
os sites da companhia: 
três escritórios em São 
Paulo e 10 fábricas, 
com reporte à Diretoria 
Regional de Facilities 
(Latin America). Tem 
sob sua gestão: 30 
fornecedores, 85 
funcionários diretos 
e aproximadamente 
1.000 terceirizados

lógica de uso dos ambien-
tes. No 11º andar ficam re-
cepção, lounge, área de café, 
áreas de apoio (Data Center, 
ambulatório e agência ban-
cária) e 11 salas de reunião 
que podem ser configuradas 
conforme a necessidade, até 
mesmo como uma grande 
sala de treinamento. Já o 12º 
pavimento chama a atenção 
pelo mobiliário em layout 
aberto mais uma área de es-
tar com cafeteria.

Como premissas leva-
ram-se em conta: o bem-
-estar dos funcionários; a efi-
ciência do fluxo de trabalho, 
mas também a valorização 
das questões ambientais, 
como: consumo racional 
de água e energia, progra-
ma de coleta seletiva, aces-
so facilitado ao transporte 
público, climatização livre 
de CFC (Cloroflurcarbono), 
materiais com baixos índi-
ces de compostos orgânicos 
voláteis e fornecedores de 
produtos e serviços alinha-
dos à cultura sustentável. 
Reutilizar os móveis preexis-
tentes nas salas de reunião e 
adquirir outros novos levan-

do em consideração sua re-
ciclagem futura foi uma das 
ações que ajudaram a somar 
pontos para o selo. Já a au-
tomação aliada aos sensores 
de claridade auxilia na redu-
ção do consumo de energia 
e ar condicionado.

Para o Facilities Manager 
da Unilever Brasil, Moacir 
dos Reis Filho, “os bene-
fícios da certificação são 
muitos, mas alguns são ain-
da mais perceptíveis. Esta-
mos falando nas melhorias 
no ambiente de trabalho e 
na eficiência operacional 
em limpeza, manutenção e 
climatização, por exemplo. 
Como consequência positi-
va, é possível obter redução 

UNILEVER BRASIL | por Érica Marcondes
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Unilever TI – Escritório Rochaverá Corporate 
Towers (11º e 12º andares da Marble Tower)
Av. Nações Unidas, 14.171 – São Paulo/SP
Metragem quadrada/área privativa: 
2.660,12 m² + cobertura: 13,22 m²
Custo aluguel: R$ 305.914,00 + R$ 1.700,00
Valor condomínio: R$ 29,71/m2

Tipo de certificação: LEED CI Gold (Projetos 
de Interiores e Edifícios Comerciais) 
Ano de certificação: 2011

 O FM tem buscado fortalecer o compromisso 
sustentável, ao longo dos anos, através da adaptação e 
melhoria da infraestrutura dos demais prédios e quanto 
a novos procedimentos, que mudam o conceito da 
operação do trabalho com o objetivo de minimizar os 
efeitos da subutilização dos recursos naturais 

de custos e evitar custos em algumas 
operações”.

Na companhia há 25 anos, Reis cuida 
não só desse escritório, como de mais 
dois localizados na Avenida Juscelino 
Kubitschek e de dez fábricas pelo Brasil. 
Sob a sua gestão, tem 30 fornecedores, 
85 funcionários diretos e aproximada-
mente 1.000 terceirizados – que exercem 
papel importante para os resultados em 
Facilities, segundo ele.

Assim como outras áreas de negó-
cios da Unilever, o FM tem buscado for-

talecer o compromisso sustentável, ao 
longo dos anos, através da adaptação e 
melhoria da infraestrutura dos demais 
prédios e quanto a novos procedimen-
tos, que mudam o conceito da opera-
ção do trabalho com o objetivo de mi-
nimizar os efeitos da subutilização dos 
recursos naturais.

No final, os ganhos aparecem em 
diversas frentes: em visibilidade para o 
mercado, no retorno do investimento, 
na valorização imobiliária e no sorriso 
e bem-estar das pessoas.
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RENOVAÇÃO EDUCACIONAL
  Universidade de empresa do ramo alimentício segue os 

procedimentos da certificação na busca do controle sustentável

Construída em 1997 para 
ser um centro de edu-

cação com atividades des-
tinadas a funcionários e 
convidados, a Universidade 
do Hambúrguer, situada em 
Barueri, região metropolita-
na de São Paulo, passou por 
uma reforma de seu campus 
em 2011. A renovação prio-
rizou a instalação de uma 
tecnologia baseada na cons-
trução sustentável. A medida 
resultou na conquista da cer-
tificação LEED.

Na opinião do Diretor 
Corporativo de Sustenta-
bilidade da Arcos Dorados, 
que administra a marca 
McDonald’s na América La-
tina, a certificação da Uni-
versidade do Hambúrguer 
representou um processo de 
aprendizado para todos os 
projetistas e arquitetos en-
volvidos no projeto.

“Foi possível conhecer 
novas tecnologias e mate-
riais que favorecem a susten-
tabilidade nas edificações, 
como novos sistemas de ar 
condicionado e automa-
ção, além das novidades de 
materiais disponíveis na in-
dústria da construção civil”, 
afirma Leonardo Correa de 

Leonardo Correa 
de Souza Lima é 
Diretor Corporativo 
de Sustentabilidade 
da Arcos Dorados. 
Responsável por 
coordenar a área em 
toda a América Latina 
reporta-se ao Vice-
presidente de Supply 
Chain e ao Presidente. 
Trabalha com grupos 
multifuncionais em 
todas as divisões 
e lidera o Comitê 
Corporativo de 
Sustentabilidade

Souza Lima. “Com a certifi-
cação, criam-se profissionais 
e usuários capazes de difun-
dir conhecimento sobre sus-
tentabilidade nas suas ações 
cotidianas.”

A certificação proporcio-
nou melhor eficiência opera-
cional ao empreendimento 
por meio da atualização dos 
sistemas de infraestrutura 
predial. O sistema de ar con-
dicionado, por exemplo, está 
integrado aos equipamentos 
de automatização do prédio, 
e os novos equipamentos 
não utilizam o gás R22 na re-
frigeração.

Já os sensores de ilu-
minação instalados em to-
dos os espaços confinados 
evitaram o desperdício de 
energia e a necessidade de 
fiscalização das salas. Para 
aumentar ainda mais a efi-
ciência energética, as áreas 
de circulação possuem den-
sidade luminosa controlada 
e parte das estações de tra-
balho está equipada com lu-
minárias individuais.

Segundo Lima, a reforma 
estrutural ainda permitiu 
a redução no consumo de 
água superior a 20%, com a 
troca das instalações hidráu-

licas, enquanto o aumento 
de custo foi inferior a 5% do 
valor estimado. Apesar das 
vantagens obtidas com a 
certificação, o Diretor de Sus-
tentabilidade da Arcos Dora-
dos cita algumas barreiras: 
“Sempre quando tecnologias 
avançadas e softwares de au-
tomação são envolvidos nes-
te tipo de edificação, os cus-
tos para manutenção desses 
modos operativos são pro-
porcionalmente elevados”, 
comenta Lima. “Além disso, 
temos algumas dificuldades 
com fornecedores para aqui-
sição de materiais, principal-

UNIVERSIDADE DO HAMBÚRGUER | por Alexandre Raith
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 A Universidade do 
Hambúrguer propaga 
a importância do 
consumo consciente 
e a cultura do 
uso e� ciente dos 
recursos através de 
seminários 

mente mobiliários, que sigam todas as 
recomendações da certificação.”

E para cumpri-las, a Universidade 
do Hambúrguer também desenvolve 
um procedimento de coleta seletiva de 
resíduos. Os materiais recicláveis são 
separados dos não recicláveis e, em se-

guida, enviados a uma cooperativa que 
faz o tratamento do resíduo.

Após o processo de certificação, a 
gestão das instalações foi direcionada 
ao comportamento dos funcionários. A 
Universidade do Hambúrguer propaga 
a importância do consumo consciente 
e a cultura do uso eficiente dos recur-
sos através de seminários.

“Temos workshops e comunicações 
corporativas que incentivam a correta 
utilização dos recursos naturais e dos 
insumos operacionais administrativos. 
A conscientização e o treinamento de 
nossos colaboradores são o grande 
foco da companhia, para construir um 
crescimento empresarial e uma socie-
dade sustentável”, conclui o Diretor.
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INFRA: Especializada em gestão de serviços 
e infraestrutura de ambientes construídos

A revista e os eventos INFRA abordam assuntos ligados a facilities e 
properties. Trazem informações sobre atividades terceirizadas, instalações, 

espaços de trabalho, produtos, serviços e tecnologias utilizados na 
gestão administrativa e operacional dos ambientes construídos.

Atualize-se gratuitamente 
acessando nosso site 

www.revistainfra.com.br

http://www.revistainfra.com.br/
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