


A IMC Saste, empresa fundada em 1992, tem atuação de abrangência nacional nos segmentos de Facilities, Logística, Manutenção Industrial, Construção e Montagem e Suporte à 

Gestão. Certificada nas Normas ISO 9001 e 14001 e OHSAS 18001, a empresa conta com colaboradores altamente qualificados - resultado de investimentos constantes em 

treinamento e atualização tecnológica - e tem entre seus diferenciais agilidade, ética e competência na compreensão e solução das necessidades de seus clientes.

www.imcsaste.com.br   |   11 3566-3200

Dedique-se ao foco principal do seu negócio. 
Da sua infraestrutura, nós cuidamos.

MANUTENÇÃO PREDIAL  |  GERENCIAMENTO DE PROJETOS E OBRAS  |  CONSERVAÇÃO E LIMPEZA  |  CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES  |  MONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO  |  SERVIÇOS DE APOIO

http://www.imcsaste.com.br/


3INFRA Outsourcing & Workplace

ENTRE NÓS

Direto da Redação | redacaoinfra@talen.com.br

DELETAR PARA REINICIAR

Na entrevista de capa, o leitor 
acompanhará um pouco da 

gestão de Gustavo Eigenheer, o ho-
mem à frente da área de Facilities e 
Real Estate da Bunge Brasil, empre-
sa global e integrada de agronegó-
cio, alimentos e bioenergia e que 
opera em toda a cadeia produtiva 
do campo à mesa do consumidor, 
com 20 mil pessoas. A empresa pos-
sui só no Brasil (onde está há 110 
anos) mais de 100 instalações, entre 
fábricas, usinas, moinhos, portos, 
centros de distribuição e silos, em 
17 estados e no Distrito Federal.

Já no mercado imobiliário, quan-
do o tema é flexibilidade de espaços, 
conheça o Faria Lima Square Offices, 
que permite qualidade de espaço 
tanto para ocupantes de lajes intei-
ras quanto para salas comerciais. 
Sobre a relevância da importância 
da gestão de projetos, exemplifi-
camos a importância dela no mais 
novo empreendimento imobiliário 
do Grupo Bradesco Seguros. Apro-
veitamos também para trazer, na 
seção Real Estate, uma entrevista 
sobre a Portaria n. 957 que altera os 
Planos de Zonas de Proteção dos 
Aeroportos e que pode afetar a altu-
ra na construção de novos prédios. 

Na seção Assunto do Mês fa-
lamos sobre tecnologias incorpo-
radas no dia a dia das operações, 

lembrando que, até mesmo siste-
mas que realizam manutenção pre-
ventiva e corretiva correm o risco de 
ficar obsoletos, ao mesmo tempo, 
que sabemos que as tecnologias 
trazem agilidade e maior produti-
vidade na gestão. O leitor acompa-
nhará também um estudo de caso 
elaborado pela Abesco juntamente 
com o GBC Brasil e com a Abrava  
que revela que com eficiência ener-
gética nas edificações seria possível 
poupar até 15% da eletricidade uti-
lizada no Brasil. 

Mesmo em tempos de crise, ain-
da temos oportunidades que você 
acompanha na matéria sobre o 
mercado de Goiás, que por possuir 
localização privilegiada no centro 
do País, setor industrial diversifica-
do e atividades imobiliárias ainda 
em andamento mantêm o estado 
com desempenho econômico me-
lhor que a média nacional.

E como mensagem final fica 
uma reflexão: no passado, não tão 
longínquo, em vez de propinas mi-
lionárias, pessoas recebiam o que 
se denominava de “tostão para 
o Santo Antonio”. E de tostão em 
tostão chegamos aos bilhões, nas 
mãos de tão poucos. E isso me re-
mete a um questionamento: até 
quando? Será que basta punir os 
corruptos para que o problema de 
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corrupção desapareça? Eu arris-
caria responder, infelizmente, que 
este comportamento antiético não 
vai desaparecer do mundo, en-
quanto a necessidade do ego pelo 
poder (do “ter” ao invés do “ser”) 
esteja na mente de tantos incautos. 
E você o que pensa sobre isso? Eu 
acredito que temos que deletar a 
má conduta para tentar reiniciar va-
lores, já que o mundo pós-moderno 
já percebeu que o melhor das coi-
sas está na simplicidade da vida!

Boa Leitura!
Léa Lobo

mailto:redacaoinfra@talen.com.br
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CURIOSIDADES

PROJETO GANHA DESTAQUE 
NA ALEMANHA
Uma torre de testes de elevadores da 
ThyssenKrupp na cidade de Rottweil, 
está prevista para ser uma das 
estruturas mais altas da Alemanha, 
com 232 metros de altura. Obra 
projetada pelos renomados Arquitetos 
Helmut Jahn e Werner Sobek, terá uma 
plataforma de observação de vidro que 
será aberta ao público e proporcionará 
uma visão de 360° da região.
Sustentabilidade e eficiência energética 
são as principais características do pro-
jeto, além disso, a torre contará com 11 
poços abrigados dentro da sua estrutura, 
para que engenheiros possam testar a 
velocidade de elevadores que chegam a 
impressionantes 18 metros por segundo.
Três dos 11 poços serão destinados para 
teste do novo sistema Multi, o primeiro 

elevador sem cabos do mundo, que 
vai permitir o deslocamento de várias 
cabines de elevador em um mesmo 
poço nos sentidos vertical e horizontal 
e dará mais liberdade à imaginação 
dos arquitetos, e mais capacidade e 
eficiência ao transporte nas cidades, 
reduzindo a ocupação da área útil e o 
consumo de energia nas construções. 
A entrega do projeto está 
prevista para 2016.

Novo projeto da Turnberry Associates, 
o Turnberry Ocean Club, recebe o 
investimento de US$ 500 milhões e 
promete redefinir o luxo de estar em um 
prestigiado clube privado. Localizado no 
coração de Sunny Isles Beach em Miami, 
uma requintada e tranquila comunidade 
banhada por águas cristalinas de 
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areia branca do Oceano Atlântico, o 
empreendimento é uma torre residencial 
de 54 andares e 154 apartamentos, 
todos com varandas e vista panorâmica 
para o oceano e para a baía.
Com um design inovador, o projeto 
oferece seis andares de serviços, três 
piscinas, três salas de jantar privativos, 
trinta e um chalés de frente para o 
mar, três áreas de bar, praia privativa, 
cinema para 18 pessoas, espaço para 
crianças, duas suítes comunal, duas 
academias – uma interna e outra 
externa –, sala de yoga e pilates, ducha 
a vapor e sauna, spa e sala de hidrote-
rapia, salão de beleza, teatro ao ar livre, 
restaurante e bar. A conclusão da obra 
está prevista para 2018 e o empreendi-
mento é avaliado em US$ 13.950 o m².

RESIDENCIAL CLUBE EM MIAMI
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DE GRÃO EM GRÃO, PATRIMÔNIO 
CONSOLIDA O SEU VALOR

 Conheça Gustavo 
Eigenheer, o homem à frente 
da área de Facilities e Real 
Estate da Bunge Brasil – 
gigante do agronegócio, 
alimentos e bioenergia

Entrevista de Capa | por Léa Lobo

Você com certeza já consumiu ou 
consome marcas como Delícia, 

Soya, Salada, Salsaretti, Primor e Bunge 
Pro. Pois saiba que para esses e outros 
produtos chegarem até a sua mesa, foi 
preciso um trabalho muito estruturado 
de Gestão de Facilities e Real Estate. A 
gente explica: a Bunge – empresa glo-
bal e integrada de agronegócio, alimen-
tos e bioenergia e que opera em toda a 
cadeia produtiva do campo à mesa do 
consumidor – possui só no Brasil (onde 
está há 110 anos) mais de 100 instala-
ções, entre fábricas, usinas, moinhos, 
portos, centros de distribuição e silos, 
em 17 estados e no Distrito Federal – 
onde trabalham 20 mil pessoas.

Nos bastidores da operação, quem 
cuida de toda essa engrenagem é a área 
de Patrimônio, comandada pelo expe-
riente Gustavo Eigenheer. Com 15 anos 
de atuação em Gerenciamento de Real 
Estate, Facilities e Projetos Corporati-
vos, o executivo coleciona passagens 
sólidas por multinacionais nos ramos 
de tecnologia e alimentação. Possui ex-
periência em liderança de projetos e de 
times de alta performance, transações 
imobiliárias, administração de con-
tratos de aluguel, gestão de portfólio 

imobiliário, workplace strategy, gestão 
financeira e de projetos corporativos. 

Nosso entrevistado do mês vai con-
tar como é o dia a dia na Bunge Brasil, 
onde tem liderado projetos-chaves, a 
exemplo da concepção e desenvolvi-
mento da nova sede na região da Fa-
ria Lima, implementação de escritório 
para o Business Services Center em São 
Paulo, retrofit do prédio administrativo 
de Gaspar, em Santa Catarina e na pro-
fissionalização dos serviços corporati-
vos dos escritórios. Mais recentemente, 
Eigenheer também liderou os proces-

sos de venda do Moinho Fluminense, 
no Rio de Janeiro, e da antiga sede da 
Manah, na capital paulista, dentre ou-
tros imóveis. Nos principais trechos do 
bate-papo que o leitor confere a seguir, 
ficarão claros o peso e a importância da 
área de Patrimônio para o sucesso do 
negócio principal. Inspire-se!

Para começarmos, atualize os nossos 
leitores sobre a Bunge no Brasil.

Presente no Brasil há 110 anos, a Bunge 
é uma das principais empresas de agro-
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negócio e alimentos do País e uma das 
maiores exportadoras. Atua de forma in-
tegrada, do campo à mesa do consumi-
dor – desde a compra e processamento 
de grãos (soja, trigo e milho), produção 
de alimentos (óleos, margarinas, maio-
neses, azeite, arroz, farinhas de trigo, 
molhos e atomatados), serviços portuá-
rios até a produção de açúcar e bioe-
nergia. É eleita a empresa mais susten-
tável do agronegócio pelo Guia Exame 
Sustentabilidade. Cerca de 20 mil cola-
boradores atuam em mais de 100 insta-
lações, entre fábricas, usinas, moinhos, 
portos, centros de distribuição e silos, 
em 17 estados e no Distrito Federal.

Como iniciou sua carreira em 
Gestão de Facilities e Real Estate?

Foi há 15 anos na Nokia como RE & F 
Specialist. Durante os quase dez anos 
de atuação, cresci dentro da empresa 
assumindo o cargo de Gerência Brasil e, 
posteriormente, Gerência LATAM. Como 
principais projetos em Real Estate, cito: 
suporte na implementação da estraté-
gia de retail, através da prospecção e 
abertura de lojas próprias nos princi-
pais shoppings do Brasil; relocação do 
escritório para o Centro Empresarial Na-
ções Unidas, em São Paulo (3.000 m²); 
implantação do Centro de Distribuição, 
em Alphaville/Barueri/SP (5.000 m²); 
implantação do escritório no Centro 
Empresarial Mario Henrique Simonsen, 
no Rio de Janeiro (6.000 m²); implan-
tação do escritório no edifício Laminar 
em Porto Madero, em Buenos Aires 
(1.300 m²); implantação do escritório no 
edifício Parque Cristal, em Caracas (350 
m²); expansão do escritório no edifício 
El Bosque Norte, em Santiago (750 m²) e 
administração dos contratos de locação 

para os referidos imóveis. Já em Facili-
ties, acho válido destacar a condução 
da terceirização de serviços para 100% 
dos escritórios Nokia na América Latina 
e consequente gestão do contrato e im-
plementação de métricas para análise 
de performance.

E a sua entrada na Bunge?

Iniciei na companhia em outubro de 
2011 a convite do Vice-presidente Fi-
nanceiro para atuar na área de Patri-
mônio. Na época, os principais objeti-
vos eram a implementação da Gestão 
de Real Estate & Facilities e o gerencia-
mento da mudança da sede da empre-
sa para a região da Faria Lima.

Como foi migrar de uma área onde 
atuava no mercado de tecnologia/
telecom para o agronegócio? 

As culturas são diferentes, mas com 
expectativas iguais quando se fala na 
busca constante pela excelência opera-
cional. Do ponto de vista de RE & F, a 
Bunge possui um enorme potencial de 
atuação, com grandes desafios.

Como sua área está estruturada?

A área de Patrimônio da Bunge, a qual 
sou responsável, é dividida em três pila-
res: Real Estate: comercialização de ter-
renos e imóveis; regularização de pro-
priedades; administração de contratos 
de locação de escritórios corporativos. 
Facilities Management: gerenciamento 
de infraestrutura corporativa; gestão de 
serviços terceirizados de suporte à cor-
poração; Project Management: projetos 
corporativos e estudos de viabilidade e 
eficiência do espaço, relocações, ex-

pansões, otimizações de escritórios. 
Atualmente, Patrimônio reporta-se à 
vice-presidência de Recursos Huma-
nos. Os temas de Real Estate, particu-
larmente no que tangem as transações 
imobiliárias, são suportados pela vice-
-presidência Financeira.

Como tratam a gestão de Real 
Estate, uma vez que a companhia 
trabalha em diferentes divisões?

Suportamos as três unidades de negó-
cio da Bunge (Agribusiness, Food & In-
gredients, Sugar & Bioenergy) de modo 
centralizado. Atuamos, sob demanda, 
nos temas relacionados à desmobili-
zação dos imóveis operacionais. Com 
relação aos imóveis não operacionais, 
executamos a gestão da carteira e nos 
processos de regularizações e vendas. 
Do ponto de vista corporativo, há ainda 
a administração dos contratos de alu-
guéis, garantindo valores compatíveis 
com o mercado, gestão de datas críti-
cas dos contratos e processos de reno-
vações e/ou rescisões.

Recentemente, a Bunge vendeu o 
Moinho Fluminense na região do 
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. 
Construirão uma nova unidade? 

Com relação ao Moinho Fluminense, 
atuamos para identificação do melhor 
uso futuro (estudo de desenvolvimen-
to) e viabilização do processo de venda 
do Moinho, e ficamos muito orgulhosos 
com a transação: um marco na revitaliza-
ção da região portuária do Rio de Janeiro 
(Porto Maravilha). Quanto à nova unida-
de, as obras do novo Moinho, em Duque 
de Caxias, encontram-se aceleradas e a 
previsão de inauguração é em 2016.
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Tradicionalmente, empresas do 
agronegócio têm a cultura de man-
ter ativos próprios. Na Bunge é 
da mesma forma? Quantas insta-
lações estão sob a sua gestão? 

A Bunge possui mais de 100 instala-
ções no Brasil, entre fábricas, usinas, 
portos, moinhos, centros de distribui-
ção e silos, em 17 estados e no Distrito 
Federal. A empresa é aberta para as 
diversas modalidades de aquisições 
e desenvolvimentos imobiliários. Em 
sua maioria, temos os ativos operacio-
nais próprios e os escritórios corpora-
tivos alugados. Do ponto de vista de 
Real Estate, atuamos para toda Bun-
ge Brasil (BBR), fazendo a gestão dos 
imóveis rurais e urbanos, operacio-
nais e não operacionais. Em Facilities, 
atuamos nos escritórios corporativos e 
prédios administrativos das plantas da 
empresa em São Paulo e Gaspar (SC). 
Os imóveis operacionais são as fábri-
cas, usinas, portos, moinhos, centros 
de distribuição e silos que estão dire-
tamente relacionados à produção da 
empresa. Os imóveis não operacionais 
caracterizam-se, em sua maioria, por 
áreas rurais e terrenos que não estão 
diretamente ligados ao processo pro-
dutivo.

Comente sobre o retrofit da 
unidade de Gaspar/SC.

A Bunge decidiu reocupar o prédio ad-
ministrativo dessa unidade. Para isso, 
desde junho, estamos conduzindo o re-
trofit do prédio com o objetivo de me-
lhor acomodar os profissionais da área 
administrativa que já trabalham naque-
la localidade, bem como aproveitar o 
espaço para abrigar grandes projetos.

Quais premissas nortearam 
a ocupação do edifício 
Atrium Faria Lima?

Em janeiro de 2013, a Bunge Brasil mu-
dou sua sede para o empreendimento, 
situado na região de Pinheiros, em São 
Paulo. A mudança para um novo espaço 
consolidou o momento de evolução e 
transformação que a companhia viveu 
nos últimos anos. Hoje, a sede da em-
presa no País reflete a sustentabilidade 
em todas as fases do negócio, desde o 
campo até a mesa do consumidor.

Como está estruturado o 
Workplace neste imóvel?

Adotamos o conceito open space, com 
o objetivo de facilitar a troca de infor-
mações entre as equipes. Os espaços 
são compostos por auditório, sala de 
telepresença, sala de almoço, lounge 
panorâmico, terraço e pool de salas de 
reunião. Mais do que uma simples mu-
dança de endereço, a proposta foi im-
plementar uma estrutura de escritórios 
moderna, com soluções inovadoras e 
integradas, que garantissem mais efi-
ciência, agilidade e economia para os 
negócios. Por meio da estruturação e 
profissionalização dos serviços de Faci-
lities, foi possível oferecer todas as con-
dições necessárias para que os colabo-
radores dediquem-se integralmente ao 
que é vital para a empresa.

A “construção” do escritório levou 
em conta aspectos sustentáveis?

Sim. Os critérios representam o que 
há de mais moderno em construções 
sustentáveis, mundialmente. Adota-
dos já na concepção da obra, vão des-

de o uso eficiente de água e energia 
até a otimização de materiais, quali-
dade ambiental, inovação e gestão de 
resíduos. Por seguir essas diretrizes, 
o prédio recebeu a certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environ-
mental Design, por gerar vantagens 
tangíveis, tais como: redução dos cus-
tos operacionais de água e energia, 
melhoria do ambiente de trabalho 
– com o aumento da luminosidade, 
diminuição do uso do ar condiciona-
do – e valorização do imóvel. O pro-
jeto arquitetônico cuidou de agregar 
todos os recursos sustentáveis para 
que o Atrium Faria Lima conquistasse 
o respectivo selo. Entre as providên-
cias para economia de água, foi feito 
o reuso de água pluvial para descarga, 
além de instalação de metais sanitá-
rios com controle de vazão. As facha-
das receberam vidros de alto desem-
penho de absorção de calor e boa 
transmissão luminosa, visando atingir 
um consumo máximo de 14% de ener-
gia elétrica, conforme exigência do U. 
S. Green Building Council. 

Falando em contratos, a área de 
Patrimônio conta com muitos 
terceiros? Em quais atividades?

Com relação à estrutura de Facilities, 
temos parcerias com as empresas JLL 
e Cushman & Wakefield – que contri-
buem de inúmeras formas, tais como: 
profissionalização dos serviços cor-
porativos; execução de uma gestão 
simplificada de FM, com qualidade e 
eficiência; aplicação de software; bus-
cando e mantendo profissionais enga-
jados; além de apresentar conceitos 
e buscar soluções de mobilidade às 
empresas. Estamos passando por um 





10 INFRA Outsourcing & Workplace

cenário econômico muito difícil, em 
que o espaço ocupado pelas empresas 
é caro e muitas vezes não otimizado. 
Além disso, a nova geração de funcio-
nários demanda espaços flexíveis, in-
teligentes e aliados à tecnologia, para 
que cada vez mais possam trocar infor-
mações de maneira rápida.

E do ponto de vista do Real Estate?

Também atuamos com parceiros re-
gionalmente distribuídos. A CB Richard 
Ellis desempenhou papel fundamental 
no processo de venda do Moinho Flu-
minense e na aquisição do terreno em 
Duque de Caxias para a construção do 
novo Moinho. 

O que é mais desafiador para você 
frente à gestão de terceiros? 

Implementar uma estrutura de Faci-
lity Management madura e integrada. 
Muitas vezes, esse profissional – res-
ponsável direto pelo prédio comercial 
e terceirizado – é o ponto de contato 
com diversas atividades relacionadas 
à Sustentabilidade, Operação & Manu-
tenção, Finanças e Negócios, Recursos 
Humanos, Real Estate, Property Ma-
nagement, Tecnologia, Emergências e 
Riscos, além de Workplace e soluções 
diversas para o dia a dia das corpo-
rações. Dependendo da forma de es-
truturação e segmento da empresa, o 
FM pode incluir mais de 50 atividades. 
Outro grande desafio é buscarmos 
profissionais engajados, não somen-
te satisfeitos (engajamento sustentá-
vel). Aqueles que mantêm um vínculo 
com a organização, que acreditam nos 
objetivos das empresas, sentindo-se 
energizados e realizados pessoalmen-

te com o bom relacionamento com as 
pessoas com as quais trabalha.

Qual é sua visão da terceirização? 

Há diferentes níveis de serviços tercei-
rizados de FM. Entendo que o formato 
ideal depende muito da estratégia de 
negócios da organização a partir de sua 
missão, visão e valores.

A área de Patrimônio utiliza algum 
software no seu dia a dia? Está 
integrado com os terceiros? 

Talvez seja esse um dos maiores de-
safios: um sistema/software integrado 
para o planejamento e a gestão de to-
das as atividades de RE&F.

Gostaria de deixar algum 
recado para os líderes de Gestão 
Patrimonial e Facilities? 

Estarem atentos para algumas tendên-
cias e desafios do mercado, como:
•  A relação intrínseca entre o profissio-

nal de FM e o de Real Estate. Vejo uma 
tendência das empresas multinacio-
nais buscarem por profissionais e so-
luções que agreguem conhecimentos 
mútuos de RE&F. O profissional deve 
estar engajado desde o processo de 
aquisição imobiliária e/ou locação, 
passando pelo desenvolvimento do 
projeto de implantação e pela imple-
mentação de Facilities até a desmobi-
lização do ativo;

•  Necessidade de aprimorar os concei-
tos de escritórios com mobilidade e 
conectividade, fatores que estão dis-
persando fisicamente os profissionais;

•  Softwares de gestão informatizada de 
RE&F, recursos escassos no Brasil.

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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O ALVORECER DO LARGO DA BATATA
 Flexível – o que permite 

qualidade de ocupação tanto 
para lajes inteiras quanto 
para salas comerciais –, 
Faria Lima Square Offices 
contribui para processo de 
revitalização de um dos 
mais significativos bairros 
paulistanos 

Prédio | por Érica Marcondes

Ponto histórico do bairro Pinheiros, 
em São Paulo, o Largo da Batata 

tem ganhado novos contornos nos úl-
timos anos após seu auge e posterior 
período de deterioração. 

Desde que foi fundado em 1560, o 
bairro é um compêndio de fatos e even-
tos. No início, foi ocupado por indígenas 
Guaianás que teriam sido transferidos da 
vila de São Paulo de Piratininga para a re-
gião, onde foi fundada a capela de Nos-
sa Senhora da Conceição pelos jesuítas 
José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. 
O local abrigou o Mercado dos Caipiras, 
onde eram comercializados produtos 
agrícolas. A partir de 1909, foi construído 
um mercado municipal, fortalecendo a 
característica comercial da região. Na dé-
cada de 1930, bondes elétricos ligavam 
o largo e o bairro ao centro da cidade. 
O nome Largo da Batata veio na déca-
da de 1920, por concentrar vendedores 
de batatas, próximo à Cooperativa Agrí-
cola de Cotia. Porém, apenas em julho 
de 2012 recebeu o nome oficialmente, 
pela Lei n. 15.615/2012. Com o passar 
dos anos, o local virou um concreto só, 
carente de arborização, iluminação e 

Faria Lima 
Square Offices 
tem como 
principal 
característica 
uma escala mais 
do pedestre, 
aproximando 
usuários do 
entorno

segurança – o que levou à revitalização, 
a partir de 2007.

Agora, o Largo da Batata ganha mais 
um protagonista neste movimento: o 
edifício Faria Lima Square Offices, in-
corporado pela Yuny. De posse do ter-
reno desde 2010, a empresa enxerga a 
região como uma das grandes oportu-
nidades de investimento imobiliário. 
Afinal, está no perímetro da Operação 
Urbana Consorciada Faria Lima, além 
de ter sido beneficiado por melhorias 
urbanísticas e contar com uma estação 
de metrô a poucos metros. A comer-

cialização de praticamente todos os 
espaços do edifício, antes mesmo da 
conclusão das obras em janeiro último, 
comprova essa tese.

“A região é uma alternativa, com in-
fraestrutura completa, à escassez de 
oportunidades imobiliárias, residen-
ciais e comerciais”, enfatiza Dalton 
Mastrange Guedes, Gerente de Incor-
poração da Yuny. Além da qualidade de 
ocupação, que oferece tanto lajes in-
teiras quanto salas comerciais, ele teve 
como base de projeto a integração do 
edifício à praça pública ao lado, real-
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çando a esquina do empreendimento.
“O Faria Lima Square Offices foi 

criado na inspiração de um moderno 
edifício de escritórios, possuindo como 
principal característica uma escala 
mais do pedestre, aproximando usuá-
rios do entorno. Utilizamos terraços e 
caixilhos do piso ao teto, expandindo o 
ambiente dos escritórios para a praça e 
paisagem. O edifício tem design longilí-
neo de rua a rua, apresentando um ele-
mento arquitetônico com terraços mais 
salientes e um desenho angulado per-
cebido tanto na planta quanto na fa-
chada. A arquitetura enfatiza a esquina 
do edifício, declarando a importância 

da praça pública ao lado”, cita Guedes 
ao reproduzir o comentário do arqui-
teto Felipe Aflalo, que para ele traduz 
exatamente as características e legado 
do edifício.

OS DESAFIOS DA ARQUITETURA 
E CONSTRUÇÃO

Fruto de um investimento de R$ 30 
milhões, o edifício comercial é a soma 
de uma arquitetura contemporânea, 
traduzida em área construída de 13,5 
mil m2, 13 pavimentos-tipo, quatro ele-
vadores, quatro subsolos que oferecem 
200 vagas para auto e 38 motos. O aces-
so ao empreendimento acontece pela 

rua lateral, a Cardeal Arcoverde, 2.450, 
onde a largura do terreno é menor, en-
quanto sua maior fachada se volta para 
a grande praça – referência na região.

É constituído por salas comerciais, 
tendo sido pensado para ser totalmen-
te flex, ou seja, suas paredes internas 
podem ser retiradas deixando livre a 
laje de 600 m². “Usamos solução técni-
ca estrutural que trabalha com pilares 
periféricos, permitindo a transforma-
ção do ambiente em uma grande laje 
corporativa, conforme opção comercial 
do cliente”, explica a arquiteta Grazzie-
le Gomes Rocha, Diretora Associada do 
escritório Aflalo/Gasperini e responsá-
vel pelo projeto.

Na fachada, uma grande moldura 
branca com revestimento interno em 
tom marrom abraça o prédio. Mini-
malista, adota marcações horizontais, 
consequência dos terraços técnicos 
envoltos por essa grande placa vertical, 
gerando maior identidade. “No encon-
tro entre o vazio urbano do Largo da 
Batata com a rua Cardeal Arcoverde, 
os terraços são um pouco mais salien-
tes e afloram para acentuar a condição 
de esquina”, explica ela. Foram empre-
gadas esquadrias entre vãos piso-teto, 
com uma única porta de abrir que dá 
acesso ao terraço. Na cobertura, o co-
roamento é feito pelo pórtico que, além 
de estético, cumpre a função de escon-
der o volume do ático.

As salas do Faria Lima Square Offi-
ces têm conceito diferente da prática 
usual no mercado, de desenho retan-
gular, com metragem menor na área 
de fachada e maior profundidade. Se-
gundo a arquiteta, o fato de o terreno 
ser estreito gerou uma dificuldade que 
acabou se revelando uma solução: a 
sala foi rotacionada e a quantidade de 

Infraestrutura 
inclui 13 

andares, 
quatro 

elevadores 
e quatro 

subsolos com 
200 vagas 

para auto e 
38 motos
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SOLUÇÕES INTEGRADAS 
COMPLETAS E DIVERSIFICADAS
SOLUÇÕES INTEGRADAS 
COMPLETAS E DIVERSIFICADAS
SOLUÇÕES INTEGRADAS 
COMPLETAS E DIVERSIFICADAS

Gerenciamento | Manutenção Integrada | Operações Prediais

Presente em todo território nacional, a Wechsel presta serviços integrados 
de manutenção a grandes corporações nacionais e estrangeiras.

A Wechsel oferece soluções integradas em 
gerenciamento, operação e manutenção de 
infra-estrutura predial nas áreas de ar condi-
cionado, elétrica, civil, hidráulica e telecomu-
nicações.

Estruturada para ser uma das maiores empre-
sas de serviços integrados da América Lati-
na, a Wechsel inova no atendimento, aliando 
custo, benefício, qualidade e agilidade.

Com foco nas necessidades do cliente e ex-
celência total em serviços, a Wechsel é uma 
empresa brasileira, com abrangência em 
todo o território nacional, altamente competi-
tiva no mercado.

SÃO PAULO
(11) 5678-4848

RIO DE JANEIRO
(21) 2303-5252

BELO HORIZONTE
(31) 3653-4838

www.wechsel.com.br

http://www.wechsel.com.br/
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caixilhos por sala, aumentada. “Como 
resultado, elas são muito mais ilumi-
nadas e ventiladas, o que assegura 
melhor eficiência energética. O terraço 
funciona como solução técnica para o 
ar condicionado individual e, também, 
como elemento de sombreamento da 
fachada”, garante.

O prédio segue o conceito da Série 
Atrium, dispensando os gradis e inte-
grando sua entrada à calçada, através do 
paisagismo. “O acesso fica mais convida-
tivo para quem vai entrar no edifício, que 
tem uma sinergia maior com a cidade, 
sem obstáculos entre público e privado. 
Quem está na rua tem acesso a um jar-
dim contemplativo, o que cria a sensa-
ção de uma calçada mais larga”, conclui.

A localização da obra, submetida 
à legislação municipal de restrição de 
quadrilátero, e o terreno de apenas 1,6 
mil m² com área mínima para estoca-
gem de material foram os principais 
desafios superados pela Libercon En-
genharia, que tem nesse trabalho sua 
estreia como parceira da Yuny. As esca-
vações dos quatro subsolos e sua con-
tenção com parede diafragma atiran-
tada só puderam ser feitas entre 7 e 14 
horas, enquanto o recebimento de ma-
teriais se concentrou entre 22 horas e 
meia-noite. “Além da logística, tivemos 
que administrar a falta de espaço para 
estocagem de materiais. Praticamen-
te todos os produtos foram recebidos 
em cima da hora, para serem logo uti-
lizados”, diz o engenheiro Carlos Perez, 
Gerente de Contratos da Libercon En-
genharia, cujo portfólio já atinge dois 
milhões de m2 construídos.

O canteiro utilizou praticamente 
100% do terreno: nos recuos de 5 m em 
cada lateral, eram estocados o aço e os 
cimbramentos. “O aço da próxima laje 

tinha de ser recebido três dias antes de 
concretar a penúltima. Depois, essas 
áreas foram usadas para recebimento 
de blocos e agregados, entre outros 
itens. Como não havia área para arma-
zenar uma quantidade razoável de ma-
teriais, as entregas não podiam falhar”, 
explica. A opção por uma minigrua 
operando durante o dia reduziu custos 
e teve, ainda, a vantagem de minimizar 
o ruído e o incomodo aos vizinhos co-
muns à grua. Para driblar o atraso na 
ligação de energia elétrica pela com-
panhia estadual, a Libercon teve de 
utilizar a entrada provisória de energia 
durante a construção. “Esse é um pro-
blema crônico em São Paulo”, ressalta 
Perez, informando que a ligação defi-
nitiva ocorreu dois meses após a con-
clusão da obra, que teve dois anos de 
duração. A boa administração e plane-
jamento da obra foram imprescindíveis 
nesse caso.

Feitas as escavações, contenções 
dos subsolos e sapatas, começaram 
os trabalhos das lajes do tipo cubeta 
nos subsolos e térreo. A partir do me-
zanino, a estrutura dos 11 pavimentos 

é convencional, em concreto armado. 
“Para minimizar riscos de acidentes na 
execução das lajes, foi escolhido o uso 
de garfos de madeira na periferia e não 
de torres metálicas, que balançam para 
fora do prédio. Tomamos o cuidado de 
isolar o perímetro das lajes com telas 
fachadeiras, acompanhando o anda-
mento da estrutura, para evitar quedas 
de materiais”, explica o engenheiro.

Na fase de pré-construção, optou-
-se pelo uso de divisórias drywall com 
chapa dupla e manta de rocha inter-
na, para proporcionar melhor conforto 
acústico, além de rapidez na execução 
e diminuição no volume de materiais 
a serem entregues na obra. “Essa solu-
ção agilizou bastante a execução das 
alvenarias e revestimentos”, observa. 
Durante a obra, o cliente solicitou a 
personalização de alguns pavimentos, 
em que a configuração de 11 salas por 
andar foi alterada para meia-laje. O 
acabamento final das salas e conjuntos 
comerciais ficou a cargo dos proprie-
tários, que adquiriram os imóveis da 
incorporadora. Coube à construtora fi-
nalizar as áreas comuns, áreas técnicas, 
sanitários das unidades, paisagismo e 
área externa. Entregar sala a sala aos 
proprietários finais foi outra solicitação 
do cliente atendida – e uma novidade, 
visto que tal procedimento é aplicável 
geralmente a imóveis residenciais. 

Pronto, o Faria Lima Square Offices 
terá como gerenciadora predial a BBZ 
Administração de Condomínios, res-
ponsável por contratar e administrar os 
terceiros na execução de serviços de lim-
peza, manutenção de ar condicionado e 
elevadores, coleta seletiva, controle de 
pragas, estacionamento, paisagismo, re-
cepção, segurança, entre outros que um 
edifício de porte como este demanda.

Carlos Perez, Gerente de Contratos 
da Libercon Engenharia
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QUANDO O ASSUNTO 
É GESTÃO E MANUTENÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA, 
A NOSSA VIDA 
É FACILITAR A SUA.

A Infralink Manutenção e Serviços 
oferece as melhores soluções em 
engenharia para a sua empresa. 
Com equipe técnica, ferramentas de 
gestão exclusivas e monitoramento 
24h, cuidamos da sua infraestrutura 
com eficiência e agilidade. Coloque 
a Infralink em seus planos e garanta 
inovação e tecnologia no seu dia a 
dia.

    Manutenção Predial e Industrial
    Soluções em Engenharia

Acesse grupobrasanitas.com.br/visita

Entregar facilities é gerar eficiência 
para que você foque o seu negócio 
e otimize os seus resultados.
Solicite agora uma visita e inicie uma 
nova fase de crescimento na sua empresa.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE 
PROJETOS NO CONTEXTO EMPRESARIAL

 Conheça o mais 
novo empreendimento 
imobiliário do Grupo 
Bradesco Seguros e 
descubra por que a 
gestão de projetos fez 
toda a diferença

CASE BRADESCO | por Camila Biajante

É crescente nas organizações de vá-
rios segmentos, a relevância da 

gestão de projetos para a condução 
dos negócios de maneira assertiva. Nas 
empresas brasileiras, essa modalida-
de está diretamente relacionada aos 
níveis estratégicos, no qual conduzem 
empreendimentos complexos e de alto 
valor de investimento. Um excelente 
exemplo é o Bradesco Alpha Building, 
que entrará em operação em setembro 
de 2015, em Alphaville, na cidade de Ba-
rueri (SP), após mais de cinco anos de 
projeto. O prédio deverá ser ocupado 

por entre 2,5 mil a 3 mil pessoas. E, por 
questões estratégicas, não foram divul-
gados valores de investimentos.

O case, apresentado recentemente 
em um encontro promovido pela Co-
reNet Global Brasil, e realizado na sede 
da empresa John Richard, reuniu profis-
sionais de Real Estate e Facilities. Milton 
Jungman, Presidente da CoreNet e Dire-
tor de Facilities, ressaltou a importância 
do tema na atualidade. “A gestão de 
projetos é relativamente nova. Se pen-
sarmos globalmente, ela é difundida há 
apenas 30 anos e, no Brasil, há pouco 

Vista aérea da 
fachada do 
novo edifício do 
Grupo Bradesco 
Seguros, em 
Barueri (SP)
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mais de 15. As empresas de médio e 
grande porte precisam se conscientizar 
que a gestão de projetos é extremamen-
te importante em qualquer construção, 
pois garante a manutenção do tripé: 
qualidade, custo e prazo”. 

Gerenciar um empreendimento 
imobiliário deste porte envolve, por 
si só, diversos desafios, como ressalta 
Roberta Deák, Diretora de Edificações 
Privadas e Indústrias da Concremat So-
luções Integradas de Engenharia , em-
presa responsável pelo gerenciamento 
do Bradesco Alpha Building. “Assumi-
mos o gerenciamento deste empreen-
dimento há quatro anos e meio, no iní-
cio da etapa de desenvolvimentos dos 
projetos (design). Como desafio técni-
co, um bom exemplo foi a escavação de 
seis subsolos em uma área rochosa, o 
que exigiu soluções de engenharia es-
pecíficas, com uso de equipamentos 
restritos a poucos fornecedores. Como 
desafio de gestão, destaco a mudança 
do perfil de utilização do prédio, ori-
ginalmente projetado para um único 
usuário e posteriormente alterado para 
multiusuário, o que exigiu adaptação 
da estratégia de execução da obra, divi-
dindo-a em duas etapas (escavações e 
contenções, e das fundações em dian-
te) para permitir o início dos serviços 
em paralelo à revisão dos projetos”, co-
menta a Executiva.

A Diretora da BSP Empreendimen-
tos Imobiliários Thais Polegato comple-
menta: “A logística da obra foi, sem dú-

vida, um grande desafio, pois o prédio 
ocupa um quarteirão inteiro. Conside-
rando o fato de ser um empreendimen-
to de grandes dimensões, localizado a 
40 km de São Paulo, o abastecimento 
da obra exigiu um cuidadoso plane-
jamento, especialmente no que diz 
respeito a materiais como concreto e 
água. Outro desafio foi a realização das 
fundações em terreno rochoso, o que 
exigiu recursos sofisticados e de grande 
porte. Levando em conta as dimensões 
do empreendimento, o prazo consumi-
do no desenvolvimento da obra – ini-
ciada em janeiro de 2012 e concluída 
em maio de 2015 – pode ser considera-
do curto”.

ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS
O prédio possui 18 pavimentos de 

lajes, sendo que no térreo e nos dois 
primeiros andares funcionará um mall 
com restaurantes, café, lojas, duas 
agências do Banco Bradesco – uma 
de Varejo e outra do segmento Prime 
–, uma sucursal da Bradesco Seguros, 
consultórios médicos, clínicas odon-
tológicas, spa, academia, farmácia e 
loja de conveniência. O prédio contará, 
ainda, com heliponto e amplo esta-
cionamento. A maior parte dos anda-
res corporativos será ocupada pelas 
empresas do Grupo Bradesco Seguros 
– conglomerado de seguros da Organi-
zação Bradesco –, que vai centralizar no 
edifício suas operações em São Paulo.

Inicialmente idealizado para ser mo-
nousuário, o empreendimento acabou 
se tornando multiusuário. “Durante o 
andamento de qualquer projeto, é co-
mum que adaptações sejam feitas. Por 
decisão da BSP, o prédio foi desenvolvi-

Milton Jungman, Presidente da CoreNet 
e Diretor de Facilities

Roberta Deák, Diretora de Edificações 
Privadas e Indústrias da Concremat

 A gestão de projetos é fundamental em 
qualquer empreendimento, pois é o que garante a 
manutenção do tripé: qualidade, custo e prazo 
 Milton Jungman , Presidente da CoreNet e Diretor de Facilities
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do para se tornar um ativo para comer-
cialização imobiliária. Com isso, o pro-
jeto passou por pequenas mudanças. 
Uma delas foi a criação de uma área 
comercial e de serviços de 4.500 m² de 
ABL  para atendimento aos usuários do 
prédio. Outra foi a divisão dos pavimen-
tos tipo em dois conjuntos indepen-
dentes, com consequentes adaptações 
de arquitetura, instalações elétricas, 
hidráulicas, prevenção e combate a in-
cêndio, ar condicionado, automação e 
rede de lógica”, diz Deák.

O prédio foi projetado dentro dos 
mais altos padrões de sustentabilida-
de, tendo como base as premissas do 
USGBC – United States Green Building 
Council. Dentre os principais diferen-
ciais, destacam-se o uso consciente da 
água e a redução do consumo de ener-
gia. Há utilização da água de reuso para 
vasos sanitários e irrigação tratada em 
uma Etac – Estação de Tratamento de 
Águas Cinzas – instalada no subsolo.

No caso da energia elétrica, há redução 
do consumo durante a operação do edifí-
cio, por meio da utilização dos mais efi-
cientes equipamentos de ar condicionado 

existentes no mercado: rodas entálpicas 
(recuperadores de energia), que aprovei-
tam a energia térmica do ar de exaustão, 
que muitas vezes sai em uma temperatura 
inferior à temperatura externa. 

A redução de consumo de energia 
pelo sistema de climatização pode che-
gar até 20%, o que é muito significativo, 
tendo em vista que o sistema de clima-
tização é um dos maiores consumido-
res de energia de um edifício. O edifício 
possui, ainda, dimerização da ilumina-
ção dos andares, com controle automa-
tizado. Possui também brises e fachada 
ventilada, que atuam como barreiras 
de calor, diminuindo a carga térmica 
e, consequentemente, o consumo de 
energia elétrica com ar condicionado.

“A fachada ventilada é uma alterna-
tiva sustentável que auxilia na melhoria 
do conforto térmico, reduzindo o consu-
mo de energia do edifício. É um sistema 
moderno e sustentável de revestimento 
exterior e proteção de edifícios – afasta-
mento entre a parede e o revestimento 
que cria uma câmara de ar em movi-
mento, daí o termo ‘ventilada’. Esta câ-
mara de ar permite a ventilação natural 

e contínua da parede do edifício, por 
meio do efeito de chaminé – o ar entra 
frio pela parte inferior e sai quente pela 
parte superior”, explica Polegato.

PROJETANDO O FUTURO
Edifícios com essa qualificação têm 

sua vida útil estimada entre 60 e 70 
anos, quando devem demandar manu-
tenções de caráter estrutural. O novo 
prédio do Grupo Bradesco Seguros foi 
planejado e construído seguindo as me-
lhores práticas internacionais na eficiên-
cia energética, uso de recursos naturais, 
compliance e controle de riscos. É um 
edifício comercial Triple A, apto a obter 
a certificação LEED Green Building Gold. 

O edifício possui 17 elevadores e 
seis escadas rolantes. Todos os eleva-
dores possuem frenagem regenerativa, 
que permite a utilização de parte da 
energia devolvida pelo elevador du-
rante seu funcionamento para a rede 
elétrica interna da edificação, resultan-
do em expressiva economia de energia 
(25% a 35% da energia elétrica consu-
mida pelo elevador). Os 12 principais 
elevadores que atendem aos andares 
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corporativos possuem sistema de ante-
cipação de chamadas, o que aumenta 
a capacidade de transporte de um con-
junto de elevadores e economiza até 
30% da energia consumida por eles.   

Já os sensores de gás carbônico, 
que estão interligados ao sistema de 
automação, medem e monitoram cons-
tantemente os níveis de gás nos am-
bientes instalados. Desse modo, o ar 
condicionado fica em stand by, somen-
te sendo ligado quando é detectada a 
presença de gás (pessoas respirando), 
permitindo o gerenciamento do consu-
mo de energia de forma eficiente.

“Este é um dos prédios mais moder-
nos e eficientes do País. Possui redun-
dância (força reserva) em quase todos 
os sistemas, de forma a garantir a ope-
ração contínua em caso de manuten-
ções preventivas e corretivas, de falhas 
de sistemas ou de falta do fornecimen-
to de energia pela concessionária”, afir-
ma a Executiva da BSP Empreendimen-
tos Imobiliários.

FACILITIES X ACOMPANHAMENTO
É importante ressaltar o papel da 

área de facilities durante o projeto. In-
felizmente, a maioria das empresas 
não possui uma equipe de operação 
acompanhando a obra, e isso pode ge-
rar um impacto negativo futuramente. 
“Quando a obra é entregue, não tendo 
havido participação da equipe de facili-
ties na concepção do projeto, o escopo 

contratado pode não ter atendido com-
pletamente as demandas da operação. 
Dessa forma, podem surgir necessida-
des de adaptação pós-obra, gerando 
retrabalhos e despesas adicionais e, 
ainda assim, eventualmente não aten-
dendo por completo a operação. Como 
exemplo, essas lacunas podem ir des-
de áreas de apoio dimensionadas de 
forma insuficiente (depósitos específi-
cos) até demanda por energia elétrica 
contratada abaixo da necessidade. Por 
essa razão, é importante que a equipe 
de facilities participe da concepção do 
projeto, apresentando desde o princí-
pio a visão do operador”, destaca Deák, 
Diretora de Edificações Privadas e In-
dústrias da Concremat Engenharia.

“No caso do Bradesco Alpha Buil-
ding, a ação das áreas envolvidas do 
cliente (Gestão de Obra e Gestão de 
Propriedades) foi exemplar, pois houve 
a participação de quem opera na con-
cepção do projeto e a entrega está sen-
do feita sem sobressaltos nesse senti-
do”, ressalta Deák.

Para finalizar, é preciso que as em-
presas compreendam que a gestão de 
projetos é extremamente importante 
para conquistar resultados positivos. 
“Diria que são fundamentais ter domí-
nio do escopo, entendimento das ne-
cessidades reais do cliente, boa comu-
nicação com todas as partes (cliente, 
projetistas, construtora, instaladoras e 
demais fornecedores), um bom plane-
jamento inicial, controles na medida 
certa e flexibilidade para se adaptar 
às alterações que acontecerão ao lon-
go do empreendimento. Para tanto, é 
essencial ter uma equipe qualificada e 
bem dimensionada e uma metodologia 
robusta de gerenciamento”, define a 
executiva da Concremat.

 Este é um dos 
prédios mais modernos 
e eficientes do país. 
Possui redundância em 
quase todos os sistemas, 
de forma a garantir a 
operação contínua em 
caso de manutenções 
preventivas e corretivas 
 Thais Polegato , Diretora da BSP 
Empreendimentos Imobiliários

O empreendimento 
foi planejado 
e construído 
seguindo as 

melhores práticas 
internacionais 

na eficiência 
energética, uso de 
recursos naturais, 

compliance e 
controle de riscos
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OPEN 
SPACE

 Modelo de organização 
do local de trabalho 
elimina barreiras físicas e 
estimula a comunicação 
entre os funcionários

WORKPLACE | por Alexandre Raith

Os projetos de arquitetura de inte-
riores de espaços corporativos têm 

gradativamente abandonado a ideia de 
gabinetes fechados, que dividiam não 
somente a equipe de diretoria como 
todos os funcionários da empresa. A di-
visão criada por barreiras físicas entre 
colaboradores passava a impressão de 
hierarquia e previa impedir a comuni-
cação entre as pessoas.

Diversas empresas ainda mantêm 
o conceito de escritório fechado, com 
o intuito de privilegiar a privacidade. 
Os defensores deste tipo de projeto 
acreditam, também, na facilidade da 
organização no local de trabalho e na 
sensação de hierarquização entre os 
funcionários da empresa. Já os críti-
cos afirmam que as divisórias criam 
um distanciamento físico e psicoló-
gico entre os trabalhadores, além de 
dificultar a troca de ideias e de infor-
mação. Essa dicotomia entre os prós 
e os contras leva a discussão de que a 
privacidade, ao mesmo tempo, pode 
estimular a impressão de domínio do 
seu próprio espaço.

No entanto, o facility manager de 
uma corporação deve sempre levar em 
conta a complexidade do grupo, forma-
do por pessoas com comportamentos 
culturais, físicos, psicológicos e econô-
micos distintos. Esta diversidade signi-
fica que os trabalhadores têm ritmos, 

tarefas, procedimentos e desempenhos 
diferentes, apesar de ocuparem o mes-
mo espaço.

Por isso, dentro de uma única em-
presa, o gestor patrimonial encontrará 
tanto colaboradores que preferem a 
comunicação e o relacionamento inter-
pessoal quanto os que optam por tra-
balhar em silêncio e isolados. Essa en-
cruzilhada deve ser resolvida antes do 
início da elaboração do projeto de inte-
riores. A decisão dependerá da cultura 
da corporação e de qual conceito ela 
deseja enraizar em seus funcionários.

Atualmente, os modelos de ges-
tão das organizações adotam, em sua 
maioria, o conceito de espaços aber-
tos nos locais de trabalho. O objetivo 
central é o de criar a coesão entre as 
equipes por meio da união e do en-
volvimento entre os diversos níveis de 
hierarquização da empresa. Esta solu-
ção possibilita, ainda, uma estrutura de 
empresa mais horizontal.
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Mobiliário Conecta + Cadeiras Pro-Fit

O mobiliário Marelli facilita as conexões, garante 
a flexibilização dos espaços e desperta o talento.

O talento ganha espaço.

Lojas exclusivas nas 
principais cidades do 

Brasil e América Latina.

www.marelli.com.br
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ESTRUTURA ECONÔMICA
O modelo open space permite a aco-

modação de mais pessoas em menos es-
paço. Por isso, as empresas que adotam 
este tipo de conceito necessitam de es-
critórios com metragens menores. O que 
pode trazer vantagens econômicas para 
o orçamento do gerente patrimonial.

Além disso, o não alojamento de 
funcionários em salas fechadas possi-
bilita a redução de gastos com os sis-
temas de infraestrutura de energia, ar 
condicionado e iluminação, já que os 
ambientes são livres e arejados e não 
necessitam de ajustes individuais. Tal 
estrutura também facilita a mudança de 
layout de forma mais rápida e, por con-
seguinte, com menor custo financeiro.

VISIBILIDADE E COMUNICAÇÃO
A busca pela simplificação dos pro-

cessos e das etapas de atendimento di-
recionou o projeto da Anixter, empresa 
especializada na distribuição de solu-
ções de comunicação e segurança que 
transformou um espaço vazio em um 
escritório que integrou equipes geren-
ciais e funcionários.

A sede da empresa, em São Paulo, 
ganhou ambientes que priorizaram o 

diálogo e a visibilidade. Para isso, foram 
criados espaços gerenciais, um mezani-
no e salas do tipo aquário. “Esse proje-
to foi elaborado visando, principalmen-
te, aos conceitos e às características de 
open space, que são: integração, comu-
nicação, ‘face to face’ e diminuição de 
e-mails”, afirma Elder Branco, Diretor 
Administrativo da Anixter no Brasil.

O projeto concebeu, ainda, um es-
paço para o café, a fim de incentivar 
a conversa entre os 120 funcionários. 
Desta forma, a empresa sentiu uma 
melhora no fluxo de trabalho, já que 
a integração das equipes fez com que 
diminuísse a necessidade de reuniões.

“Antes, diferentes diretorias e gerên-
cias ficavam isoladas juntos aos seus res-
pectivos departamentos. Agora, todos 
permanecem visíveis e, embora tenham 
sala própria, mantivemos o conceito 
‘open office’ com salas 100% transparen-
tes, apenas com vidro”, explica Branco.

A implantação do novo modelo 
organizacional da sede foi aprovada 
pelos funcionários, que concordaram 
com a nova distribuição dos espaços. A 
disposição dos ambientes corporativos 
dentro de uma área livre refletiu na pro-
dutividade das equipes.

“O feedback foi instantâneo. Todos 
os funcionários comentaram positiva-
mente como ficou 100% melhor a dis-
tribuição do espaço e como facilitou a 
comunicação entre os departamentos”, 
comenta Branco. “Com a melhor comu-
nicação entre departamentos, e a faci-
lidade e proximidade para encontrar 
outros colaboradores, conseguimos 
resolver mais rápido os problemas de 
nossos clientes”.

DINAMISMO
Na opinião da Arquiteta Rosana Fer-

rara Bilesky, responsável pelo projeto 
de interiores da Anixter, o conceito de 
open space facilita a maior integração 
e a rapidez de informação entre os de-
partamentos, além de trazer mais dina-
mismo ao grupo.

Para isso, o projeto de interiores ela-
borado pela Bilesky Arquitetura man-
teve a identidade de galpão da sede 
e incorporou elementos favoráveis ao 
fluxo de ideias. O objetivo era o de não 
restringir os contatos apenas aos cole-
gas mais próximos.

Segundo Bilesky, como é dever da 
arquitetura permitir que os espaços es-
timulem a fluidez das ideias livremente 
entre seus colaboradores, o escritório 
da Anixter ganhou espaços de convi-
vência que servem como pontos nodais 
de agrupamento dos funcionários.

“Criamos vários cafés em cores vi-
brantes, a fim de promover maior inte-
ração entre as equipes. Na área aberta, 
utilizamos cores mais frias e calmas, es-
timulando maior introspecção, quando 
o usuário retorna à mesa de trabalho. 
Conseguimos, assim, um ambiente 
aberto e sem poluição sonora, que é 
a grande vilã, a meu ver, do conceito 
open space”, afirma a Arquiteta.

Arquiteta Rosana Ferrara Bilesky Elder Branco, Diretor da Anixter
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TREVO DO BRASIL
 Localização privilegiada 

no centro do País, setor 
industrial diversificado e 
atividades imobiliárias ainda 
em andamento mantém 
Goiás com desempenho 
econômico melhor que a 
média nacional, mesmo 
em tempo de crise 

MERCADO DE GOIÂNIA | por Paula Caires

Estar no centro de alguma dificul-
dade representa vivenciar o ponto 

mais crítico dela. Mas para Goiás, es-
tar no centro pode ser justamente a 
alavanca para sobressair-se do atual e 
crítico momento político e econômico 
do País. Em uma área de mais de 340 
mil km², o que o torna o sétimo do País 
em extensão territorial, sua localização 
privilegiada faz divisa ao norte com o 
estado do Tocantins, ao sul com Minas 
Gerais e Mato Grosso do Sul, a leste 
com a Bahia e Minas Gerais e a oes-
te com Mato Grosso. Como destaca o 
coordenador técnico da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) 
Wellington Vieira, “Somos o trevo do 
Brasil e isso vai nos ajudar a continuar 
crescendo”. Ele ainda destaca a forte 
atuação da indústria de transformação. 
“A nossa competitividade está relacio-
nada à transformação de matéria-pri-
ma produzida no próprio estado e na 
composição geográfica. É melhor pro-
duzir aqui e depois distribuir pelo Bra-
sil. A logística fica mais barata”, destaca.

Não quer dizer que Goiás esteja alheio 
à crise. As pesquisas conjunturais apon-

tam que a economia goiana também está 
em desaceleração, mas seu desempenho 
ainda foi mais favorável que o nacional. 
Em 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) 
de Goiás registrou alta de 1,8%, enquanto 
o nacional teve meros 0,1%. 

O desaquecimento da economia 
goiana teve reflexo no mercado de tra-
balho, mas também com dados melho-
res que os registrados na média nacio-
nal. De acordo com a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) a 
taxa de desocupação em Goiás foi esti-
mada em 7% da População Economica-
mente Ativa (PEA) no primeiro trimestre 
de 2015, um acréscimo de 1,3 pontos 
percentuais em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior (5,7%), enquanto 
a média nacional foi estimada em 7,9%. 
O resultado fez com que Goiás ficasse 
com a 9ª menor taxa de desocupação 
dentre as 27 unidades da federação. 

Em 2015, o País iniciou o ano com 
queda de 1,6% do PIB no primeiro trimes-
tre, em comparação ao mesmo período 
do ano passado, enquanto o PIB goiano 
contraiu 1%. Segundo dados do Instituto 
Mauro Borges de Estatísticas (IMB) e Es-
tudos Socioeconômicos da Secretaria de 
Gestão e Planejamento (Segplan), o de-
sempenho da agropecuária puxada, por 
exemplo, pela soja que teve expansão de 
10,6% na produção, segurou o resultado, 
que poderia ser ainda pior. 

Já a indústria e os serviços – outros 
dois segmentos que formam o trio de 
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Vista área do 
canteiro de obras 

do Aparecida 
Shopping, 

desenvolvido pela 
Saga Malls

atividades que sustentam o PIB es-
tadual – tiveram recuo de 3% e 1,2%, 
respectivamente. O setor industrial 
brasileiro teve a maior contração no 
acumulado de janeiro a março de 2015. 
Segundo Vieira, no entanto, a indústria 
goiana, em geral, tem um desempenho 
historicamente melhor que a brasileira. 
“Desde o ano 2000, crescemos um pou-
co acima do Brasil. Enquanto a expec-
tativa nacional é de uma queda de 2%, 
nós devemos ficar no mesmo patamar”.

O setor de serviços, por sua vez, foi 
impactado, em grande parte, pelo co-
mércio atacadista e varejista (- 6,0%), 
influenciado principalmente pela que-
da no consumo das famílias (- 0,9%). 

 Em sentido contrário, as ativida-
des imobiliárias e os serviços de infor-
mação tiveram crescimento de 2,8% e 
2,9%, respectivamente. 

MERCADO IMOBILIÁRIO
Apesar do momento difícil, a movi-

mentação do mercado imobiliário con-
tinua na região. Segundo a Associação 

de Dirigentes de Empresas do Mercado 
Imobiliário (Ademi-GO), as vendas de 
imóveis do primeiro quadrimestre de 
2015 ficaram no mesmo patamar, em 
comparação a igual período de 2014. 

Em junho, a imprensa local divulgou 
o sucesso de vendas de um condomí-
nio horizontal com 1.000 lotes, entre 
Goiânia e Aparecida de Goiânia. Em 
maio, uma incorporadora distribuiu R$ 
50 mil em prêmios para equipe de cor-
retores de imóveis por vender mais de 
165 apartamentos em um lançamento 
no Setor Coimbra em apenas 90 dias.

Em setembro do ano passado foi a 
vez da entrega do primeiro empreen-
dimento multiuso do estado, o Brook-
field Towers. Localizado em um terre-
no de aproximadamente 7 mil m² no 
Jardim Goiás, o projeto é formado por 
duas torres e um mall com 20 lojas. 
Na Torre A, estão disponíveis 220 uni-
dades residenciais de 31 m² a 75 m² e 
281 salas comerciais com opções de 28 
m² a 79 m². Já na torre B, são 102 la-
jes corporativas de até 600 m². Desse 

montante, 90,5% das salas comerciais, 
assim como 85,65% das unidades re-
sidenciais já estavam comercializadas 
na entrega do empreendimento. Para 
o Diretor de Negócios do Centro-Oeste 
da Brookfield, João Antônio Guerra 
Neto, além da localização estratégica 
e seu acesso facilitado ao aeroporto 
e às principais regiões de Goiânia, o 
Towers é um empreendimento de uso 
misto que oferece condições de traba-
lhar, ter uma hospedagem e estrutura 
de apoio de alimentação e serviços em 
um mall que coroa todo o empreendi-
mento. “O Brookfield Towers foi pen-
sado para atender uma demanda que 
nós já enxergávamos em Goiânia, com 
salas comerciais para atender negócios 
menores, profissionais liberais e escri-
tórios, espaços múltiplos, que podem 
ser ocupados por um escritório ou di-
vididos em quatro escritórios menores, 
hospedagem com apartamentos de 
um quarto, que servem de apoio para 
o complexo como um todo, o mall, no 
térreo, para servir de apoio para toda a 
estrutura e um fundo de investimento 
imobiliário para garantir a qualidade 
mesmo após a entrega”, destaca.

O desempenho positivo dos indi-
cadores que medem as condições de 
vida da população nas últimas décadas 
pode explicar o boom do mercado imo-
biliário na região, pois desencadeou 
um alto fluxo migratório. São cerca 
de 40 mil pessoas por ano, oriundas 
de outros estados em busca de mais 
qualidade de vida a um custo razoá-
vel. Goiânia, por exemplo, é a segunda 
cidade do mundo em área verde, atrás 
de Edmonton (Canadá). Houve queda 
expressiva do número de pobres e ex-
tremamente pobres e os indicadores de 
esperança de vida, mortalidade infantil, 
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saúde, educação apresentaram me-
lhorias significativas. Segundo estudo 
divulgado pelo City Mayors, centro de 
estudos internacionais dedicados a te-
mas urbanos, Goiânia é 101ª cidade do 
mundo e a 5ª do Brasil que mais deve 
crescer até 2020.

Outro indicador positivo é a valori-
zação imobiliária. Em 2014, os preços 
tiveram alta de 12,7%, o maior entre 20 
cidades brasileiras, de acordo com da-
dos da Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe). O índice é bem 
maior que a média nacional, de 6,7%, e 
da inflação, estimada em 6,4%. Apesar 
do bom desempenho, Goiânia ainda fi-
cava na 19ª posição do ranking dos pre-
ços por metro quadrado, com R$ 4.056. 

Nesse contexto Aparecida de Goiâ-
nia e Anápolis se destacam. Ambas 
estão na lista das 100 melhores cida-
des brasileiras para investir em imó-
veis. Aparecida aparece em 29° lugar, 
com déficit habitacional de 36,23%, e 
Anápolis em 49º lugar, com déficit de 
36,54%. O levantamento foi desenvol-
vido pela consultoria Prospecta Inteli-
gência Imobiliária.

Segundo o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Aparecida de 
Goiânia (Aciag), Osvaldo Zilli, a cidade 
vivencia seu momento áureo. “Estamos 
expandindo todos os setores da econo-
mia. Temos uma população de 500 mil 
habitantes, cerca de 20 mil CNPJS e 120 
mil empregos formais”. Conforme ele 
explica, durante muitos anos Aparecida 
de Goiânia foi a cidade dormitório da 
capital. Cenário que vem mudando há 
cerca de uma década. “Nosso histórico 
remete à chegada das empresas, prin-
cipalmente com as criações dos polos 

empresariais e geração de empregos. 
No total temos quatro polos implanta-
dos e outro em fase de execução, além 
de um setor comercial pujante. Tudo 
isso favorece o incremento do setor 
imobiliário, que será fortalecido com a 
expansão de Universidades e a criação 
do Aeroporto Executivo”. 

Os projetos em andamento ilustram 
esse cenário. Com previsão de inaugu-
ração para o segundo semestre de 2016 
e investimento de R$ 225 milhões, o 
Aparecida Shopping, desenvolvido pela 
Saga Malls, já conta com mais de 60% 
de seus 25 mil m2 de Área Bruta Locável 
(ABL) comercializados. Em seu mix ha-
verá um supermercado, 200 lojas, entre 
as quais Cineflix Cinemas e Riachuelo, 
além de marcas como Lojas Avenida, O 
Boticário, Óticas Diniz, Ri Happy, Cons-
tance, Bobs, Flávio’s, Rival, Kazzu Az-
zee, Primetek, Samsung, Cacau Show 
e Shopping dos Cosméticos. Na pra-
ça de alimentação grandes redes de 
restaurante estão confirmadas, como 
Spoleto, Subway, Giraffas Sanduíches 
e Grelhados, Yan Ping e Divino Fogão 
Comida da Fazenda. Haverá ainda área 

A cidade também está ganhando seu 
primeiro bairro planejado, o Parque América. 
Desenvolvido pelo grupo formado por EBM, 
Terral, GPL e Tropical Urbanismo

Osvaldo Zilli, ACIAG
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de lazer com seis salas de cinema, par-
que de diversões eletrônicas, praça de 
eventos, além de mais de mil vagas de 
estacionamento. 

“Nosso mercado consumidor em 
Aparecida de Goiânia é de 500 mil ha-
bitantes, podendo chegar a dois mi-
lhões, se considerarmos a região me-
tropolitana. Atendemos pelo menos 
outros dez municípios, incluindo Goiâ-
nia, portanto, temos mercado para 
atender as demandas varejistas, ain-
da mais deste empreendimento, que 
contará com âncoras de grande porte, 
o que favorecerá a vinda de novas em-
presas”, destaca Zilli.

A cidade também está ganhando 
seu primeiro bairro planejado, o Par-
que América. Desenvolvido pelo grupo 

formado por EBM Desenvolvimento 
Imobiliário, Terral Incorporadora, GPL 
Incorporadora e Tropical Urbanismo e 
Incorporação, o empreendimento tem 
área de aproximadamente 300 mil m², 
projetada para abrigar 14 condomí-
nios (dois já foram lançados), parque 
com área de lazer de 44 mil m² e mall 
de serviços. Toda a infraestrutura do 
bairro e do parque está sendo custea-
da pelo grupo empreendedor e doada 
ao poder público. Segundo o Diretor 
Comercial da EBM, Rodrigo Meirelles, 
o empreendimento comercializa entre 
180 e 200 unidades por ano. “Com os 
novos investimentos no Parque Améri-
ca, a projeção é de dobrar o volume de 
vendas, chegando a R$ 80 milhões a R$ 
100 milhões em 2016”, prevê.

Para Zilli, um bairro planejado será 
fundamental para mudar o cenário de 
expansão desordenada. “Com a cria-
ção de Goiânia e o crescimento da nova 
capital, fomos expandindo desordena-
damente. Tenho a convicção que atra-
vés deste, novos empreendimentos do 
tipo aportarão em Aparecida”, explica. 

A INDÚSTRIA 
A indústria goiana representa 2,9% 

da indústria nacional, com PIB indus-
trial de R$ 28,4 bilhões, o maior da re-
gião Centro-oeste. Em Goiás a indústria 
representa 26,3% da economia, empre-
ga 353 mil trabalhadores e responde 
por 23,4% do emprego formal do esta-
do. O estado de Goiás cobra a terceira 
tarifa mais baixa para o Simples Nacio-

Após um extenso estudo nacional 
na área de facilities, experientes 
líderes do setor de prestação de 
serviços se associaram a sólidos 
investidores para compor a FM2C. 
São eles: Fernando Abad (CEO), 
Murilo Sampaio (Conselheiro e Sócio 
Fundador) e Clayton Machado (Diretor 
de Operações). Segundo Murilo 
Sampaio, a proposta da estrutura 
prioriza a inovação, matéria-prima da 
estratégia ainda pouco desenvolvida 
na grande maioria das empresas 
brasileiras. Já Fernando Abad defende 
que o setor de prestação de serviços 
é muito abrangente. Por isso, antes 
de propor a solução é preciso ir até a 
casa do cliente, para entender suas 
exigências, compreender sua cultura e 
avaliar a melhor forma de entregar os 

serviços e introduzir inovações.  
Por fim, Clayton Machado destaca 
que é de fundamental importância 
que a empresa e os seus clientes 
andem juntos para quebrar um círculo 
vicioso no setor: o de pouco inovar. 
Além da atuação na área de Facilities, 
a FM2C também está presente no 
segmento de Serviços Volantes de 
manutenção predial, com diferenciais 
importantes, como: central de 

atendimento 24 horas, controle 
e monitoramento das atividades 
das equipes em campo, 
utilização de smartphones, 
identificação e controle dos 
equipamentos via QR Code, 
veículos customizados e 
automação e monitoramento 
de equipamentos críticos. 
“Respeito, inovação, confiança 

e performance são os valores da 
FM2C, presentes em todas as relações 
entre nossos stakeholders”, finaliza o 
CEO.

ENTREGAR INOVANDO: O DIFERENCIAL DA FM2C

SERVIÇOS VOLANTES
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nal do País, beneficiando suas micro e 
pequenas indústrias.

Por ser diversificada, a crise aportou 
de forma diferente em cada segmento. 
“Não somos forte em bens duráveis 
nem no setor automobilístico. Alimen-
tos, medicamentos (Goiás é segun-
do maior polo farmacêutico do País) 
e insumos energéticos que são mais 
fortes. Por isso, sofremos em menor 
intensidade em período de crise, por-
que as pessoas tendem a adiar menos 
a compra desses itens”, explica o coor-
denador da Fieg. Ele acredita que a re-

tomada do crescimento de fato deva 
acontecer apenas em 2017, mas des-
taca a importância de se estar atento 
às possibilidades e ao futuro. “Os pe-
ríodos de crise são também de oportu-
nidades. As empresas que estudarem e 
vislumbrarem investimentos agora vão 
aproveitar melhor as oportunidades 
que surgirão a partir de 2017”. 

Aproveitar as oportunidades e inves-
tir não significa apenas aplicar grandes 
verbas. “Quando se fala em investimen-
to, muitos empresários pensam apenas 
em coisas grandes, mas ele pode estar 

relacionado à capacitação da mão de 
obra, melhoria do processo de produ-
ção, tecnologia e, principalmente, me-
lhorias no processo de gestão. Como 
em Goiás temos uma cultura nova no 
setor industrial, ainda podemos melho-
rar muito”, acrescenta.

É nesse contexto que o profissional 
de Facilities pode se destacar, atuando 
como um aliado em qualquer setor, tra-
zendo soluções mais eficientes e, por-
tanto, mais rentáveis. E, assim, ajudar 
a fazer com que o trevo do País tenha o 
mesmo efeito de um trevo da sorte.

PANORAMA ECONÔMICO DE GOIÁS



Confi ra a prévia da programação e palestrantes em www.eventosinfra.com.br
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PORTARIA Nº 957 QUE ALTERA OS 
PLANOS DE ZONAS DE PROTEÇÃO DOS 
AEROPORTOS PODE AFETAR A ALTURA NA 
CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS

REAL ESTATE | por Léa Lobo

Conforme adiantado recentemente 
no portal de notícia da Revista Infra, 

o Comando da Aeronáutica, por meio do 
Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (Decea), publicou no Diário Oficial 
da União (DOU), no último dia 17 de ju-
lho de 2015, a Portaria n. 957 que altera 
os Planos de Zonas de Proteção dos Ae-
roportos (ZPAs) das principais capitais 
brasileiras, entre as quais: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Re-
cife, Salvador, Vitória, Curitiba etc. 

Essa medida traz um efeito de gran-
de impacto no mercado imobiliário, 
uma vez que afeta a altura de novos 
prédios nas cidades mencionadas por 
essa nova legislação. Para entender 
melhor o que significa essa mudança 
de legislação, entrevistamos o Enge-
nheiro de Infraestrutura Aeroportuária, 
Claudio Borges, Diretor Técnico da Du-
mont Engenharia Aeroportuária:

Qual o motivo dessa 
alteração na legislação? 

A Aeronáutica  está procurando se adap-
tar ao padrão internacional de proteção 
de aeroportos. Esses gabaritos são res-
ponsáveis por assegurar que obstácu-
los não atrapalhem as operações das 
aeronaves nas operações de pouso, de-
colagem e circulação próxima aos aero-
portos. Até pouco tempo, a Aeronáutica  
adotava desenhos e gabaritos próprios 

para essas áreas de proteção nos princi-
pais aeroportos brasileiros, agora passa 
a adotar um padrão mais próximo do 
recomendado pela International Civil 
Aviation Organization (Icao), órgão do 
qual o Brasil é signatário.

Qual o impacto dessa nova medida 
no mercado imobiliário? 

Isso vai depender de cidade para cida-
de, de bairro para bairro. No caso de 
São Paulo, por exemplo, um efeito mais 
agudo dessa nova legislação poderá ser 
visto nas áreas mais próximas ao Aero-
proto de Congonhas (área verde, figura 
1), onde vamos ter reduções de quase 17 
metros nas alturas dos prédios. Em áreas 
mais distantes (área azul, figura 1) pode-

rão ocorrer ganhos e perdas de gabari-
to, dependendo do local. O problema é 
que nos principais bairros da cidade de 
São Paulo haverá redução nas alturas de 
construção e muitas construtoras serão 
pegas de surpresa.

E os prédios antigos, serão 
afetados? Quando essa nova 
legislação entrará em vigor? 

A legislação valerá apenas para novas 
implantações, as que já existem não 
serão afetadas. Essa nova legislação 
não entrará em vigor imediatamente 
vai ocorrer cerca de 90 dias após a pu-
blicação da Portaria no Diário Oficial da 
União, que foi feita no dia 17 de julho 
de 2015, ou seja, a entrada em vigor 
acorrerá a partir do dia 15 de outubro 
de 2015. Portanto, haverá um prazo de 
quase 90 dias para as empresas apro-
varem seus projetos, no Comando Aé-
reo Regional (Comar), de acordo com 
a legislação antiga, se essa for mais in-
teressante em termos de gabaritos. De-
pois disso, só valerá a legislação nova. 

Na cidade de São Paulo, quais as 
outras áreas que serão afetadas? 

Em volta do Aeroporto do Campo de Mar-
te teremos grandes alterações de gabarito. 
Além do rebaixamento de altura na área 
verde, teremos regiões onde o próprio ter-

Engenheiro de Infraestrutura 
Aeroportuária, Claudio Borges
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reno já estará mais alto que o gabarito per-
mitido (manchas escuras, figura 2). Nesses 
casos, a legislação permitirá construções 
de 19 metros de altura, no máximo. 

E nas outras capitais mencionadas na 
nova Portaria, o que vai acontecer? 

Isso dependerá de cada cidade e de cada 
região dentro da cidade. Ainda estamos 
estudando como ficarão os parâmetros 
nas outras capitais, mas os efeitos serão 
muito parecidos com o que vai ocorrer 
em São Paulo, ou seja, teremos algumas 
reduções nos tamanhos das áreas afeta-
das pelos gabaritos, mas, em contrapar-
tida, gabaritos de altura mais baixos.

Como você acha que o mercado 
imobiliário vai receber essa mudança? 

Essa nova legislação busca um maior apri-
moramento da segurança aeroportuária, 
mas, sem dúvida, causará situações inu-
sitadas. Por exemplo, uma empresa com-
prou um terreno em área valorizada da 
cidade, onde na sua vizinhança existem 
prédios de 30 andares, fez todo o seu pla-
nejamento para construir um prédio de 
30 andares, mas, quando der entrada no 
processo de aprovação do Comar, des-
cobrirá que, por questões de segurança 
aeroportuária, só poderá construir um 
prédio de 20 andares. Será uma surpresa 
desagradável. Acredito até que possa dar 

margem a discussões judiciais no futuro. 
Na minha opinião, uma legislação como 
essa deveria ter sido precedida por con-
sultas públicas, além de uma maior co-
municação, por parte das autoridades 
aeronáuticas nos municípios afetados. 
Isso, de fato, não ocorreu. 

Haverá alguma vantagem para o 
mercado imobiliário com a entrada 
em vigor dessa nova legislação? 

Sim, podemos dizer que boas oportu-
nidades surgirão em áreas um pouco 
mais afastadas dos aeroportos, a cerca 
de seis quilômetros. Nessas áreas os 
gabaritos tenderão a ser mais benevo-
lentes ou mesmo não existirem, libe-
rando assim a altura de prédios, pelo 
menos em relação ao Comar.

Como os construtores devem 
proceder para se adaptarem 
a essa nova legislação? 

Em primeiro lugar, as empresas devem 
tomar conhecimento dessa nova legis-
lação e ver se ela afeta negativamente 
seus projetos em fase de maturação. Se 
isso ocorrer, devem tentar aprová-los ur-
gentemente no Comar da região, dentro 
daquele prazo de 90 dias estabelecido 
para sua entrada em vigor. Em uma se-
gunda fase, as empresas podem ver se, 
na situação inversa, a nova legislação 
vai permitir ganhos de alturas em proje-
tos já aprovados e não iniciados e, nes-
ses casos, revisar positivamente suas 
aprovações de altura no Comar, após a 
entrada em vigor das novas regras. No 
médio e longo prazo, as empresas deve-
rão direcionar seus empreendimentos 
para as áreas onde houve ganho de ga-
barito aeronáuticos.

 Figura 1 

 Figura 2 
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O IMPACTO DAS NOVAS TECNOLOGIAS
 Ao longo da vida útil de um edifício corporativo, até mesmo sistemas que 

realizam manutenção preventiva e corretiva correm o risco de ficar obsoletos. 
Para estar por dentro das últimas novidades, confira quais tecnologias não 
podem faltar na gestão do seu empreendimento

Assunto do Mês | por Larissa Gregorutti

Estar atento às novidades tecnoló-
gicas do mercado é o que estimu-

la competitividade entre as empresas 
em busca de oferecer o melhor para a 
sociedade, facilitando cada vez mais 
a vida do cliente. E esse é um crité-
rio a ser seguido para atender tanto o 
consumidor final, como o consumidor 
interno, que vive a realidade diária da 
empresa.

Para assegurar o bem-estar do fun-
cionário, todavia, é preciso observar 
tudo o que acontece na sociedade, 
como por exemplo, a crise hídrica e 

energética e a chegada de uma nova 
geração de profissionais ao mercado 
de trabalho. Neste sentido, cabe ao 
profissional de Facility buscar em cada 
contexto, diferentes possibilidades que 
a tecnologia oferece para melhor atuar 
em sua gestão.

No entanto, há uma infinidade de 
necessidades que devem ser supridas 
em um empreendimento, pensando 
nisso, foram selecionadas algumas tec-
nologias que o mercado oferece e que 
são fundamentais para garantir o alto 
desempenho de qualquer empresa.

NOVIDADES DO MERCADO 
DE TRABALHO

Com a chegada de uma nova geração 
de profissionais ao mercado de trabalho, 
empresas que antes atuavam de forma 
segmentada, divididas por áreas e em sis-
tema de hierarquia, obrigando funcioná-
rios a registrar horário de entrada e saída 
no relógio de ponto, hoje repensam seus 
processos internos, atendendo às neces-
sidades de atuar de forma coletiva.

Assim, além de propor uma maior 
troca de informações entre as equipes, 
alterando inclusive o layout de escri-

Di
vu

lg
aç

ão



Solução Furukawa 100% Óptica

ANÚNCIO KLINT LASERWAY agosto 2015.indd   2 8/24/2015   9:46:58 AM



36 INFRA Outsourcing & Workplace

tórios em prol de um relacionamento 
mais colaborativo, hoje oferecem aos 
seus funcionários a possibilidade de 
trabalharem via home office, direta-
mente de seus clientes ou na empresa, 
equipados com a tecnologia de melhor 
performance existente no mercado.

Um desses sistemas é o Softphone, 
que é um software instalado no com-
putador, que permite que o funcionário 
receba e faça ligações VoIP. Com ele é 
possível realizar chamadas via internet 
para telefones convencionais IP, pa-
gando uma pequena taxa cobrada pela 
operadora do serviço, ou fazer ligações 
para outro softphone gratuitamente. 
Tudo o que é preciso para utilizar esse 
serviço como telefone é, além de um 
computador, um headset ou microfo-
nes e fones de ouvido separados.

Outro sistema que propõe facilidade 
de comunicação é o de videoconferên-
cia, que permite que pessoas estabele-
çam comunicação visual e sonora em 
tempo real, estando em lugares dife-
rentes, utilizando apenas uma câmera, 
um computador e sinal de internet. Esse 
sistema permite realizar reunião entre 
duas ou mais pessoas através de uma 
conexão ponto a ponto, ou com várias 
pessoas conectadas simultaneamente 
por meio de um equipamento chamado 
MCU (Multiponto Control Unit) ou utili-
zando a tecnologia Multicast, disponível 
em redes privadas e fechadas.

GESTÃO DE SISTEMAS
Promover soluções eficientes em 

momentos de crise é outro grande de-
safio que o FM enfrenta, tendo como 
foco a manutenção do alto desempe-
nho da infraestrutura predial. Todavia, 
para que determinada tecnologia ga-
nhe destaque, é necessário que seu sis-

tema além de contribuir na gestão de 
economizar água e energia, promova o 
conforto e bem-estar do usuário. 

No caso em que sistemas de ar con-
dicionado apresentam condições desfa-
voráveis de uso, manutenção e limpeza, 
por exemplo, é possível diagnosticar pes-
soas com sintomas da Síndrome do Edi-
fício Doente, definida pela Organização 
Mundial da Saúde como um conjunto de 
doenças causadas ou estimuladas pela 
poluição do ar em espaços fechados.

Neste sentido, implantar um novo sis-
tema de climatização através de um retro-
fit pode melhorar em média 50% de sua 
eficiência energética e, por consequência, 
a qualidade de vida do usuário, apenas 
com a substituição de equipamentos an-
tigos por um sistema mais moderno.

Outro motivo que segundo o Presi-
dente do DNPC (Departamento Nacio-
nal de Empresas Projetistas e Consul-
tores da Abrava ), o Engenheiro Ricardo 
Gibrail, pode motivar a perda de confor-
to e alteração da carga térmica neces-
sária para a climatização, é a mudança 
do layout do escritório ou o aumento 
da quantidade de pessoas que o ocu-
pam, fatores que causam sobrecarga 
ou folga na climatização do ambiente.

Por isso, segundo Gibrail, um ponto 
importante no desempenho dos equipa-
mentos é a manutenção e operação do 
sistema, que deve ser feita por profissio-
nais habilitados, garantindo desta forma 

eficiência, qualidade do ar e evitando o 
desgaste precoce do equipamento por 
conta da sobrecarga de funcionamento.

Já no caso da adoção do sistema 
de climatização em um edifício novo, é 
preciso realizar estudos sobre como a fa-
chada envidraçada pode influenciar na 
demanda de energia elétrica consumi-
da, mesclando sistemas para se alcan-
çar um melhor desempenho energético.

Além disso, a renovação de ar é um 
item que deve ser observado, pois tam-
bém pode gerar economia energética, 
com a utilização de rodas entálpicas, 
que reduzem cerca de 30% da carga 
térmica necessária para a troca do ar 
interno pelo externo.

Quanto ao sistema de iluminação, 
uma tecnologia que existe há muito 
tempo no mercado, mas recentemente 
ganhou intensidade suficiente para ser 
utilizada em substituição às lâmpadas 
comuns, é a tecnologia LED, que possui 
uma qualidade superior à iluminação 
tradicional e utiliza uma fonte eletrôni-
ca que transforma a energia em luz.

Com uma longa vida útil, que varia 
entre 25 mil até 100 mil horas de vida, 
ou seja, entre 14 a 25 anos, a lâmpada 
de LED é capaz de economizar 80% de 
energia se comparada às lâmpadas in-
candescentes, e 35% se comparada à 
fluorescente linear T5, além disso, pos-
sui maior custo/benefício.

Outras formas de economizar na con-
ta de luz é através de um projeto lumino-
técnico adequado, com a instalação de 
sensores de presença, dimmers e foto-
células, gerando uma economia de até 
70% se aliados ao consumo inteligente.

No segmento de segurança, uma 
tecnologia que revolucionou o setor por 
ser capaz de integrar sistemas e permitir 
que câmeras, além de filmar e gravar, es-

 …videoconferência, 
permite que pessoas 
estabeleçam comunicação 
visual e sonora em tempo 
real, utilizando apenas uma 
câmera, um computador 
e sinal de internet 





equipamento esteja cumprindo com 
as normas estabelecidas pela ABNT, 
e promova segurança e conforto aos 
usuários, com agilidade, confiabilidade 
e capacidade de transporte.

Neste sentido, cabe ao profissional 
FM exigir da empresa prestadora do ser-
viço de modernização a apresentação do 
cálculo de tráfego, demonstrando que 
os equipamentos atenderão ao intervalo 
de tráfego e aos requisitos de segurança 
e conforto já estabelecidos. Lembrando 
também da importância de executar a 
manutenção preventiva e corretiva, visan-
do manter o desempenho inicial do siste-
ma, além de preservar o equipamento.

Outra novidade é da adoção da tec-
nologia BIM na etapa do desenvolvimen-
to de projetos, permitindo que o profis-
sional de Facility seja envolvido ainda na 
fase inicial, na concepção do empreendi-
mento. A tecnologia proporciona que um 
conjunto de informações sejam geradas 
e mantidas durante todo o ciclo de vida 
do empreendimento, e a sua importân-
cia é que ela permite ao profissional FM 
a oportunidade de acompanhar todas as 
etapas do projeto, e participar impedin-

do que erros aconteçam e que sistemas 
sejam instalados de forma que venha 
prejudicar o desempenho do edifício.

Já sobre os sistemas para gerencia-
mento de facilidades e de propriedades, 
que a cada dia estão atendendo de for-
ma proativa a gestão dos serviços, há 
várias ferramentas que permitem através 
de uma gestão tecnológica melhorar lu-
cros e diminuir perdas. Antes imaginava-
-se que era muito caro implantar um sis-
tema na área de facilities, por exemplo. 
Hoje o mercado provê modelos de ven-
da apenas da licença do uso de software, 
que inclusive funciona 100% via web. Ou 
seja, o cliente paga apenas uma mensali-
dade pelo uso do produto, reduzindo os 
custos com instalação e infraestrutura.

Por fim, mais um exemplo, é a ges-
tão de correspondências, cuja perda 
ou extravio pode trazer sérios danos 
dentro das empresas, principalmente 
porque nem sempre os processos de 
recebimento, registro, entrega das cor-
respondências são padronizados. Para 
tanto, o mercado já possui sistemas 
para simplificar todo este processo, in-
clusive com soluções via web.

tejam integradas com o circuito fechado 
de TV (CFTV), sistemas de controle de 
acesso e sistemas de alarme de incêndio 
nos edifícios, é a automação predial. 

E de fato, esta experiência de auto-
matizar e integrar sistemas trouxe mais 
segurança ao usuário, permitindo o 
controle e gerenciamento do empreen-
dimento através de um sistema de 
comunicação que acompanha a ope-
ração de todos os itens do edifício, su-
pervisiona, proporciona a redução de 
custos e de manutenção.

Deste modo, além de monitorar os 
sistemas de segurança, restringindo 
acesso de pessoas não autorizadas no 
empreendimento, a automação realiza 
também o controle de luz no ambiente, 
a intensidade do sistema de ar condicio-
nado, e o funcionamento de utilidades 
como elevadores, circulação de água e 
efluentes (água de reuso, aproveitamen-
to de água pluvial), entre outros sistemas, 
propiciando instalações mais eficientes.

O sistema de transporte vertical 
também é um item que deve passar 
pela modernização da sua tecnologia, 
afinal é de suma importância que o 
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COm CONFIANçA.  

A tecnologia está evoluindo, e palavras como "interoperabilidade" estão se tornando muito populares, com um novo significado. A HID Global 
está na vanguarda da indústria, liderando o desenvolvimento do mais amplo portfólio de soluções totalmente interoperáveis. Estamos 
conectando as pessoas com os lugares mediante soluções físicas, móveis e virtuais como nunca antes visto. E o fazemos com as mais avançadas 
camadas de segurança, em qualquer lugar do mundo.

Você chamaria de soluções práticas do início ao fim. Nós chamamos de "Sua segurança, conectada".

SUA SEGURANÇA. CONECTADA    |   Visite-nos em www.hidglobal.com.br

http://www.hidglobal.com.br/
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Em um mundo com economias 
cada vez mais globalizadas, em 
que as fronteiras geográficas 
tendem a ser eliminadas, o 
progresso e a inovação surgem 
do desejo e da necessidade que 
as pessoas têm de compartilhar. 
Nesse sentido, prover uma 
experiência de colaboração de 
sucesso para agilizar o trabalho 
em equipe é fundamental. 
Soluções de colaboração e 
UC (Unified Communications 
ou comunicações 
unificadas, em português) 
proporcionam negócios 
mais rápidos e eficientes.
Uma recente pesquisa realizada 
pelo IDC revela que as empresas 
perdem cerca de US$ 30 mil por 
funcionário ao ano por conta da 
ineficiência. Segundo o estudo, 
os profissionais são intensamente 
afetados por atividades diárias, 
incluindo leitura e resposta de 
e-mails, e busca e coleta de 
informações. A pesquisa aponta, 
no entanto, que tecnologias de 
colaboração, como áudio, web, 
vídeo conferência, comunicação 
unificada e soluções para 
eventos, ajudam a minimizar e/
ou reaver custos considerados 
irrecuperáveis. Segundo o IDC, 
as ferramentas de colaboração 
permitem que os profissionais 
se conectem e compartilhem 
informações em tempo real, o 
que gera resultados mensuráveis 
de negócios para compensar 
essa perda. É simples entender 
o porquê disso. Através de 

conferências remotas, por exemplo, 
é possível reduzir o tempo, os 
custos das viagens de negócios, 
além de aumentar a produtividade, 
ajudando a estabelecer e estreitar 
relações mundialmente.
O estudo constatou ainda que 
as plataformas de colaboração 
podem superar os desafios 
das linhas de negócios em:
1)  Recursos Humanos, acelerando 

a adaptação dos novos 
funcionários, dando a eles 
recomendações de colegas e 
pares, conteúdo e treinamento, 
filtrando de modo inteligente 
informações adequadas de 
treinamento e desenvolvimento.

2)  Atendimento ao cliente, facilitando 
um diálogo aberto e transparente 
com clientes ao longo de todo o 
relacionamento com a empresa.

3)  Marketing, conectando as equipes 
de marketing com dados de 
usuários dos negócios, clientes, 
parceiros ou fornecedores 
para ajudar a reduzir custos e 
acelerar o tempo de resposta.

4)  Vendas, interligando equipes 
internas por toda a empresa, 
garantindo a resolução rápida dos 
problemas de forma a acelerar 
os ciclos de vendas e elevar a 
qualidade da interação com os 
clientes, além de reduzir custos.

Agilidade nas comunicações, 
aumento do desempenho 
operacional, prestação de apoio aos 
colaboradores móveis e remotos e 
a redução de custos são algumas 
das vantagens das UC. Imagine 
uma plataforma unificada com um 
pacote completo de colaboração 
em tempo real, incluindo web, 
voz, vídeo, dados e mensagens 
instantâneas, possibilitando 
uma comunicação integrada 
e eficiente, independente das 
barreiras físicas ou da localização 
geográfica. Esse é o conceito 
que embasa as comunicações 
unificadas e convergentes.
Essas tecnologias são perfeitamente 
adequadas a um mundo em que 
as pessoas são cada vez mais 
sociais e globais em todos os 
aspectos das suas vidas. É notório 
que o trabalho em conjunto e a 
eficiência da colaboração entre 
as pessoas proporcionam às 
empresas um maior crescimento 
e progresso. Essa combinação 
de talento e recursos intelectuais 
obtidos quando as pessoas se unem 
e compartilham pode, de fato, 
produzir grandes resultados globais.

* Luis Kazuo  é Country Manager da 
Arkadin Collaboration Services

TECNOLOGIAS COLABORATIVAS: POR QUE AS EMPRESAS PRECISAM DELAS? 

Luis Kazuo
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6ª EDIÇÃO DO 
GREENBUILDING BRASIL

 Abordou temas como 
desempenho energético, 
cidades resilientes, escolas 
e hospitais autossuficientes 
em energia, novas 
certificações, redução 
de custo na construção 
entre outros temas 
ligados a sustentabilidade 
das edificações

CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO SUSTENTÁVEL | por Léa Lobo

Nos últimos anos, o Brasil tem se 
destacado no cenário mundial no 

que se refere ao desenvolvimento da in-
dústria da construção sustentável. Com 
o intuito de disseminar ainda mais esse 
conceito pelo País foi realizada em São 
Paulo/SP a 6ª edição do Greenbuilding 
Brasil – Conferência Internacional e 
Expo. Segundo o Diretor Geral da enti-

Marina Silva, keynote speaker na 
abertura do evento

dade, Felipe Faria, o Brasil já atingiu o 
patamar de grande potência quando 
o assunto é construção sustentável. “A 
realização deste evento demonstra a 
maturidade que o Brasil alcançou neste 
segmento ao longo dos anos. Para nós 
é uma satisfação poder compartilhar 
inovação e conhecimento sobre este 
importante mercado, estratégico para 
o desenvolvimento econômico e social 
do Brasil”, resume Faria.

Com quase 30 anos de vida política 
e mais de 50 prêmios nacionais e inter-
nacionais, entre eles o 2007 Champions 
of the Earth, principal prêmio da ONU 
na área ambiental, Marina Silva foi a 
convidada de honra na abertura do 
evento. Ela falou sobre a atual situação 
do mundo, que passa por um momento 
delicado. “Estamos vivendo uma crise 
muito profunda, não só no Brasil. E não 
falo só de econômica, social e ambien-
tal, mas também política e de valores. O 
Brasil precisa parar de viver baseado na 

teoria de ser ‘gigante pela própria natu-
reza’ e que o País tem de transformar as 
vantagens comparativas em vantagens 
competitivas.” E destacou “a sustenta-
bilidade não é uma maneira de fazer, 
mas sim de ser”. Segundo ela, é preciso 
ter um ideal e ter atitude clínica para 
superar qualquer tipo de crise.

O evento trouxe especialistas na-
cionais e internacionais para falarem 
de temas como gestão da água em edi-
ficações e na indústria, os desafios da 
sustentabilidade nas cidades brasilei-
ras, Programa Nacional para a energia 
renovável e o papel dos Smart Grids 
neste contexto, entre outros temas que 
ao longo dos três dias do evento foram 
ministrados por vários palestrantes na-
cionais e internacionais. Como a quan-
tidade de temas é vasta, convidamos 
Debra Gondeck-Becker, Líder da área 
de Construção, da Honeywell Building 
Solutions (HBS), para colaborar com 
um artigo para a revista INFRA, que o 
leitor acompanha na sequência.
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Com ferramentas que 
mostram o desempenho 
do edifício em tempo real

Atualmente, a cons-
trução civil está co-

meçando a perceber mais 
benefícios nos esforços e 
investimentos feitos em re-
lação à sustentabilidade. 
De acordo com o U.S. Green 
Building Council (USGBC), o 
Brasil está em quarto lugar 
na lista dos dez principais países para 
certificação Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED), sistema de 
classificação de construções sustentá-
veis mais amplamente usado e reconhe-
cido do mundo, concedido pela USGBC.

Essas iniciativas de sustentabilida-
de podem impulsionar e conduzir à 
redução de custos tangíveis por meio 
da melhoria da eficiência energética e 
operacional, ainda mais neste momen-
to em que o Brasil passa por uma de 
suas piores crises hídricas e energéticas 
de sua história, o que tem causado gra-
ves consequências para a sociedade e 
torna cada vez mais necessária a cola-
boração e a criação de iniciativas que 
melhor apoiem o uso dos recursos.

Os benefícios do uso de soluções 
para eficiência energética em constru-
ções sustentáveis podem ir além da re-
dução de custos. Pesquisas constatam 
a correlação positiva entre ambientes 
físicos de um hospital, por exemplo, e 
o desempenho dos funcionários e as 
condições dos pacientes. Um relatório 

de 2004 do Centro de Design de Saúde 
descobriu que as mudanças feitas no 
ambiente físico e no design de um edifí-
cio – tais como as condições de qualida-
de do ar e iluminação natural – levaram 
à redução do estresse e fadiga entre os 
funcionários, maior segurança do pa-
ciente e, como uma das consequências, 
a melhora do paciente.

De acordo com o Green 
Building Council (GBC), até o 
segundo trimestre de 2015, 
o Brasil contabilizou 966 edi-
ficações registradas. Em mé-
dia foram sete certificações 
por mês e um projeto regis-
trado a cada dois dias úteis 
do ano. Mais de 23,5 mil pro-

jetos em todo o mundo estão certificados 
com o LEED.

Caso o edifício de uma companhia te-
nha completado recentemente a expan-
são de suas instalações, de acordo com a 
certificação e seus requisitos em susten-
tabilidade, o que se espera é: além dos 
benefícios ambientais, que a aplicação 
do LEED também melhore a experiência 
da companhia em relação aos seus fun-
cionários, clientes e visitantes por meio 
do uso da iluminação natural, permitindo 
aos operadores das instalações supervi-
sionarem a gerirem melhor as condições 
do ar-condicionado em todo o edifício e 
os múltiplos sistemas de construção, por 
meio de um sistema de gestão integrado 
que traga melhor eficiência operacional 
e uma experiência mais confortável dos 
usuários do ambiente.

EVOLUÇÃO DAS CONDIÇÕES 
DA CONSTRUÇÃO

Apesar da adoção da certificação 
LEED e das novas tecnologias de cons-
trução sustentável, as organizações 

ALCANÇANDO 
ALTO DESEMPENHO 
COM O LEED

Debra Gondeck-Becker

(11) 5094-6280    

conforlab.com.br
/conforlab
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podem perder facilmente os ganhos 
com sustentabilidade e a eficiência 
operacional logo após a obtenção da 
certificação. Por essa razão, existe uma 
necessidade entre as empresas de as-
segurar que as instalações continuem 
a oferecer o máximo de desempenho 
e entregar o retorno esperado sobre o 
investimento. Mas atingir essa perfor-
mance pode se tornar difícil sem uma 
maneira simples de medir e gerenciar o 
desempenho de um edifício.

Até mesmo um prédio mais sofistica-
do e eficiente passa por fatores ao longo 
do tempo que afetam seu desempenho, 
tais como a degradação do sistema e as 
alterações de design. O aquecimento e 
a tecnologia de resfriamento, por exem-
plo, naturalmente se tornam menos efi-
cientes devido aos rigores do uso diário. 
A degradação de equipamentos ou a fal-
ta de controle pode representar de 10% 
a 30% da energia utilizada em edifícios 
comerciais, de acordo com uma pesqui-
sa da Continental Automated Buildings 
Association (Caba).

A maneira como os funcionários e vi-
sitantes se envolvem com as instalações 
também pode afetar o desempenho de 
um edifício. Por esta razão, é importan-
te reforçar práticas sustentáveis como 
desligar dispositivos, desligar interrup-
tores, mesmo quando são instalados 
sensores de presença, bem como ado-
tar hábitos de reciclagem adequados.

ALCANÇAR A EXCELÊNCIA DIÁRIA
Gerentes e equipes de instalação 

precisam ter uma percepção sobre o 
desempenho das empresas em relação 
à sustentabilidade para refinar as obras 
e obter um resultado ideal. A platafor-
ma LEED Dynamic Plaque está permi-
tindo que os gestores de instalações, 

funcionários e visitantes acompanhem 
o desempenho atual dos edifícios cer-
tificados, praticamente, em tempo real.

Esta solução exibe uma pontuação 
atualizada do desempenho que indica 
como o edifício está realizando as ca-
tegorias que impactam a certificação, 
incluindo energia, água, resíduos, trans-
portes e a experiência humana. Esta pla-
ca é equipada por um software e um dis-
play que permitem aos proprietários de 
edifícios, gerentes de instalações, con-
sultores e outros membros da equipe 
observar tendências e fazer melhorias 
significativas que poupem dinheiro e re-
cursos dessa instalação. O equipamento 
funciona melhor colocado em um espa-
ço de destaque no edifício, como um hall 
de entrada, onde sua imagem permite 
que os ocupantes do prédio, visitantes e 
funcionários avaliem rapidamente e en-
tendam o desempenho atual do edifício 
em relação à sustentabilidade.

Recentemente, a Honeywell e a 
USGB anunciaram um esforço colabo-
rativo para permitir a integração do sis-
tema de gestão de edifícios Honeywell 

Enterprise Buildings Integrator (EBI) 
para alimentar a plataforma LEED Dyna-
mic Plaque com tendências de dados, 
a cada 15 minutos. A visão proporcio-
nada por essa solução pode ajudar os 
profissionais das instalações prediais a 
avaliar profundamente o desempenho, 
identificar rapidamente a causa de pro-
blemas e fazer planos para correção.

O uso de uma ferramenta como o 
LEED Dynamic Plaque pode chamar 
a atenção das equipes de instalação 
predial para uma mudança no desem-
penho do edifício, como o consumo de 
água, apontando a solução e, até mes-
mo, a necessidade de realizar uma co-
municação interna para os ocupantes 
do local sobre a importância da conser-
vação desse recurso. A visão proporcio-
nada ainda permite que os ocupantes 
do prédio possam conectar seu com-
portamento ao desempenho em LEED 
necessário para aquela instalação.

Ferramentas que mostram o desem-
penho do edifício em tempo real podem 
parecer um conceito simples, mas o im-
pacto sobre uma organização pode ser 
imenso, ajudando a assegurar que um 
edifício está cumprindo suas expectati-
vas de desempenho. Sustentabilidade e 
certificação não são compromissos que 
se adquirem de uma só vez, mas reque-
rem ações recorrentes e precisam do 
engajamento dos proprietários, visitan-
tes e funcionários de uma construção.

Os displays dessas plataformas po-
dem fornecer informações imediatas 
para o gerente de uma instalação agir 
e servir como um lembrete importan-
te para funcionários e visitantes de que 
eles estão em um ambiente saudável e 
sustentável. Pode ser um componente 
crítico para ajudar a melhorar o ambien-
te tanto do edifício quanto fora dele.

LEED Dynamic Plaque
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A Vertical Green do Brasil 
apresentou soluções que 
integram engenharia e meio 
ambiente e são utilizadas para 
controle de erosão, obras verdes 
de infraestrutura, recuperação 
de passivos ambientais ou 
áreas degradadas etc. 
www verticalgreen.com.br 

A Studio Terra Soluções 
Urbanas trouxe soluções para 
jardim vertical e telhado verde, 
sendo que este último contribui 
com o meio ambiente e também 
reduz a temperatura interna do 
imóvel, diminuindo o uso de ar 
condicionado e ventiladores.
www.studioterra.com.br

Reforçando o seu conceito 
próprio e inovador de 
limpeza sustentável, a RL 
Higiene desenvolve produtos 
e processos de higiene 
profissional com qualidade, 
que permite redução de custos, 
resultados mensuráveis e 
cria valor para o cliente. 
www.rl.com.br

Damtec – Divisão Ecoacústica, 
destacou isolamentos de 
ruídos de impacto e vibrações, 
que são fabricados com 
materiais reciclados, e 
quando assentados elimina 
estalidos ocos e reverberações 
abaixo de pisos rígidos. 
www.ecoacustica.com.br

O Grupo Ecoquest apresentou 
soluções integradas para o 
tratamento do ar em todas as 
etapas, antes, durante e após 
construção. Tratamento da captação 
do ar exterior e tratamento do ar em 
ambientes fechados, entre outros. 
www.ecoquest.com.br

O que fazer para usar de modo 
eficiente a água em uma 
edificação? É a metodologia do 
Deca | PROÁGUA, um programa 
que possibilita desenvolver ações 
específicas de forma independente 
de acordo com as necessidades 
de cada tipo de edificação. 
www.deca.com.br

A Trane mostrou soluções focadas 
em sustentabilidade com alta 
eficiência energética. O CenTraVac, 
por exemplo, recebeu a verificação 
e registro da Declaração Ambiental 
de produto (EPD) tipo III, que ajuda a 
ganhar pontos na certificação LEED. 
www.trane.com.br

A película LLumar que quando 
aplicadas no vidro reduzem a 
incidência da radiação solar 
oferecendo bloqueio de raios 
ultravioletas de 95% a 99% foi 
mostrada pela Eastman, que oferece 
também películas mais espessas, 
que resistem a vandalismos. 
www.eastman.com

Um dos maiores problemas da 
atualidade é a quantidade de 
produtos descartados devido 
a sua obsolescência, por isso a 
Docol diz entregar ao mercado 

ALGUNS DESTAQUES DA EXPO GBC
metais sanitários feito para durar, 
trazendo os produtos da marca 
com o selo “Garantia Toda Vida”. 
www.docol.com.br

A mangueira para irrigação e 
aeração de águas da Aquadrop 
possui 98% de produtos reutilizados 
em sua composição, sendo 80% 
de pneus reciclados e pode ser 
completamente automatizada e 
permite economia de água até 70%. 
www.aquadrop.com.br

Sustentabilidade do projeto à 
gestão do empreendimento é 
o novo desafio da consultoria 
Cushman & Wakefield, que objetiva 
agregar a sustentabilidade não 
apenas no projeto imobiliário 
(arquitetura), mas também às 
áreas de gestão e construção. 
www.cushmanwakefield.com.br

A Danfoss destacou os benefícios 
de tecnologias que combatem 
desperdício de energia, com 
soluções que reduzem o 
consumo de energia elétrica em 
sistemas de ar condicionado 
para edifícios comerciais. 
www.danfoss.com

Um sistema de coleta de esgoto 
a vácuo, capaz de promover uma 
economia de até 90% de água na 
parte dos sanitários foi apresentado 
pela Evac, que se intitula como 
referência mundial em soluções 
ecológicas e sustentáveis. 
www.evacbuilding.com.br

http://verticalgreen.com.br/
http://www.studioterra.com.br/
http://www.rl.com.br/
http://www.ecoacustica.com.br/
http://www.ecoquest.com.br/
http://www.deca.com.br/
http://www.trane.com.br/
http://www.eastman.com/
http://www.docol.com.br/
http://www.aquadrop.com.br/
http://www.cushmanwakefield.com.br/
http://www.danfoss.com/
http://www.evacbuilding.com.br/
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“JUNTOS NA LIMPEZA,  
NA SAÚDE E NO BEM-ESTAR”

 Foi o tema do maior 
evento de limpeza 
profissional da América 
Latina, que chegou à 
conclusão que as pessoas 
são força do negócio e de 
seus resultados: as pessoas 
pensam e cada uma pensa 
a seu modo, mas se elas 
forem impulsionadas pela 
paixão, a convergência de 
pensamento acontece e 
o resultado é coletivo

LIMPEZA PROFISSIONAL | por Léa Lobo

Todas as novidades sobre limpeza pro-
fissional estiveram reunidas na 24ª Hi-

giexpo 2015, a maior feira da América La-
tina destinada a este segmento que reúne 
fabricantes e distribuidores de máquinas, 
equipamentos, químicos, descartáveis, 
acessórios e prestadores de serviços es-
pecializados. A feira é bienal e organizada 
pela Abralimp (Associação Brasileira do 
Mercado de Limpeza Profissional).

“A limpeza, como todos sabem, é ativi-
dade meio de todos os setores da econo-
mia deste País. Este evento é a oportunida-
de de gestores e facilities encontrarem, em 
um mesmo local, mais de 90 expositores, 
entre as principais empresas do País. No 
cenário atual de crise hídrica e energética, 
os aspectos de sustentabilidade, de capa-
citação, de aumento de produtividade e 
de redução de custos são imperativos e a 

Solenidade de abertura Higiexpo 
e Higicon, que ocorreu no período 
de 04 a 06 de agosto no Expo 
Center Norte, em São Paulo

Higiexpo e o Higicon formam o ambiente 
ideal para a discussão destes grandes te-
mas”, fala em seu discurso inicial o Presi-
dente da Abralimp, Ângelo Morena.

O Presidente informou ainda que o 
mercado de limpeza profissional movi-
mentou, segundo estimativas recentes, 
cerca de R$ 18,22 bilhões em 2014; em-
pregou aproximadamente 760 mil traba-
lhadores, em sua maioria, pertencentes 
à base da pirâmide social. “Portanto, nós 
nos orgulhamos em desempenhar um 
processo de inclusão social, treinando 
e capacitando pessoas para a prestação 
de serviços especializados”, destacou. 

Em paralelo à feira, aconteceu o 
Congresso Higicon, que em sua 25ª edi-
ção apresentou o tema “Juntos na lim-

peza, na saúde e no bem-estar”. A te-
mática quis reforçar a importância da 
saúde e do bem-estar das pessoas que 
frequentam ou utilizam qualquer tipo 
de espaço atentando para sua grande 
diversidade cultural, etária, escolar, de 
hábitos, e considerando haver aqueles 
que possuem maior ou menor conheci-
mento e consciência sobre a importân-
cia da higiene como um benefício para 
sua própria saúde e da sociedade.  

Assim, o diálogo, a unidade e o respei-
to contínuo entre os stakeholders do setor 
podem contribuir e muito para a melhoria 
dos serviços. Foi nessa linha, que os pa-
lestrantes do congresso compartilharam 
suas ideias e experiências, que você acom-
panha agora nesta retrospectiva especial.
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HAGANÁ SEGURANÇA,
18HÁ ANOS PROTEGENDO

:SEU MAIOR PATRIMÔNIO

Para cada segmento, o Grupo
Haganá tem uma solução
customizada em segurança.

SEGURANÇA SERVIÇOS ELETRÔNICA• •

O Grupo Haganá desenvolveu seu próprio conceito de
segurança para atuar na proteção de ambientes residenciais,
baseado nas táticas e técnicas herdadas das forças armadas
israelenses, com o objetivo de proteger a vida. E assim o faz,
com agilidade e competência para que seus clientes recebam
os melhores serviços.
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SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
ABC

CAMPINAS
GUARULHOS
JUNDIAÍ

haganaseguranca

haganaseguranca

@haganaseguranca

ALPHAVILLE
GRANJA VIANA

hagana.com.br
SP (11) 3393-1737

haganaeletronica.com.br
SP (11) 3393-1746

hagana.com.br/rio
RJ (21) 2487-1919
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GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS

Moacyr Eduardo Alves da Graça 
abordou a problemática da gestão de 
serviços corporativos diante das exi-
gências de uma sociedade que se trans-
forma aceleradamente. A capacidade 
de resposta rápida depende de mo-
vimentos organizacionais cuidadosa-
mente orientados para os desejos e ne-
cessidades dos clientes/usuários, que é 
considerado fator crítico de sucesso e 
requer atenção redobrada nos dias de 
hoje. Um dos vários erros apontados 
pelo palestrante é de que no mercado 
de limpeza e conservação, as prestado-
ras de serviços, via de regra, assumem 
que sabem fazer e deixam o serviço 
acontecer no cliente. O que resulta em 
um trabalho muitas vezes ruim e traz 
uma visão geral para o mercado de que 
limpeza é uma commodity, descaracte-
rizando seu valor e sua importância.

“É preciso entender que as empre-
sas são um conjunto de pessoas movi-
das a um mesmo objetivo, que pensam 
e cada uma pensa a sua maneira. O 
sucesso do negócio é gerenciar pes-
soas, que precisam amar e acreditar no 
negócio. No mais, acredito que os sta-
keholders do setor precisam trabalhar 
em unidade, de forma integrada, para 
reconquistar sua credibilidade. Cada 
um fazendo sua parte de forma coesa e 
com planejamento. Planejar é entender 
onde queremos ir, qual o nosso destino 
enquanto pessoas, empresas e o setor 
que representamos”, alerta o Mestre.

UMA PESQUISA DE MESTRADO 
SOBRE LIMPEZA PREDIAL

A pesquisa tratou dos serviços ter-
ceirizados de limpeza predial frequen-
temente negligenciados pelos gestores 
e pela academia, mas extremamente 
relevantes dos pontos de vista opera-
cional e econômico, já que um ambien-
te sujo se torna insalubre e a limpeza é 
um dos principais consumidores de re-
cursos e custeio das organizações. 

Franklin Brasil Santos inicia dizen-
do que o mercado brasileiro não tem 
referências, parâmetros, indicadores 
sobre como operar a limpeza, princi-
palmente porque “vendemos homens” 
em vez de vendermos “ambiente lim-
po”. Um dos comparativos exemplifi-
cados na pesquisa – uma universida-
de de Minas Gerais e outra do Distrito 
Federal – apontou que a unidade de 
MG custa três vezes menos com 1/3 
da metragem da unidade do DF. O que 
traduz a visão equivocada de contra-
tação governamental, sem conside-
rar as eventuais fraudes em licitação 
nos serviços. O palestrante defende 
que quando se faz um projeto perso-
nalizado de limpeza para um cliente 
ganhamos produtividade e qualidade 
com preço justo, pois com um projeto 
de limpeza, conseguimos aferir corre-
tamente a distinção de áreas, das fre-
quências e dos serviços demandados, 
considerando ainda particularidades 
como localidade, perfil do negócio e 
da cultura organizacional.

INDICADORES DE PERFORMANCE

Em que bons indicadores de perfor-
mance podem contribuir para a toma-
da de decisão na avaliação da limpeza 
profissional? Qual o impacto de uma 
operação ineficiente na satisfação do 
usuário final? Qual o impacto de uma 
redução dos custos, sem critérios, ver-
sus o aumento dos problemas (custos 
indiretos, absenteísmo, causas traba-
lhistas, turnover, baixa produtividade, 
falta de comprometimento, insatisfa-
ção dos usuários etc.)? Com essas in-
dagações Grinover deixa muito claro 
que não se pode gerenciar o que não 
é medido, não se pode medir o que 
não se entende e quando não se mede, 
qualquer afirmação sobre resultados 
é mero exercício de adivinhação. Por 
isso, o palestrante defende que presta-
dores e contratantes definam indicado-
res em seus contratos.

Outro dado relevante trazido pelo 
palestrante foi o percentual médio da 
limpeza em espaços corporativos. Num 
edifício triple A, a limpeza pode repre-
sentar 7% dos custos de operação, 
19% em escritórios de grande porte e 
29% em escritórios com áreas inferio-
res a 1.000 m2.

Moacyr Eduardo 
Alves da Graça 
é Idealizador e 
Coordenador 
do MBA/USP – 
Gerenciamento 
de Facilidades.

Lamberto 
Grinover é 
Consultor 
em Facility 
e Property 
Management. 

Franklin Brasil 
Santos é 
Auditor da CGU 
(Controladoria-
Geral da União).
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CRIATIVIDADE PARA A 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Existe uma falsa premissa de que 
criatividade é algo que só deve ser es-
tudado por quem trabalha diretamente 
com ideias, como publicitários, desig-
ners, arquitetos, comediantes, e outros 
profissionais desse tipo. Mas criativida-
de nada mais é do que uma ferramenta 
para resolver problemas e, consideran-
do que todo mundo tem problemas, 
conclui-se que todos precisam estudá-
-la. A questão é: será que todo mundo 
tem potencial de ser criativo? A res-
posta, felizmente, é “Sim!”. Juntando 
sua experiência como Comediante e 
Empresário, o Palestrante Murilo Gun 
ensinou a eliminar bloqueios criativos 
e compartilhou técnicas focadas na so-
lução de problemas. 

“Nascemos criativos e desaprende-
mos a criatividade porque entramos no 
celeiro do que parece lógico e racional. 
Fazemos o que todos fazem. Ser criati-
vo é não se contentar com a primeira 
resposta e transpirar 99% para pensar 
em uma segunda resposta que seja 
fora do padrão. Questione o problema 
sempre. Saia da zona do conforto, que 
é aquela zona de estagnação, e vá para 
a zona de diferenciação. Como? Leia, 
por exemplo, sobre assuntos que não 
sejam da sua área de atuação, que cer-
tamente você terá insights sobre como 
fazer as coisas de forma diferente e cria-
tiva”, sugeriu Gun.

OS ELEMENTOS ESSENCIAIS 
DA GESTÃO

Murilo Sampaio, Doutor em Adminis-
tração e Líder de empresas por mais de 
30 anos, propôs em sua apresentação um 
sistema de gestão que acolha os elemen-
tos essenciais dentro das organizações: 
rotina, liderança, inovação e estratégia, 
no sentido de aumentar o desempenho 
dos negócios, sobretudo, no mundo em-
presarial da prestação de serviços.

“A vida real é uma rotina forçada 
pelo dia a dia do presente e, conse-
quentemente, não obtemos resultados 
claros nessa rotina. Muitas empresas 
trabalham em células (compras, comer-
cial, marketing, produção etc.), portan-
to, para ser líder, precisamos promover 
a comunicação entre as células, que 
são partes integrantes de uma organi-
zação. Temos de ter ‘capabilidade dinâ-
mica’, ou seja, a produtividade tem de 
acontecer. Para isso, temos que mudar 
sempre, pois ficamos obsoletos em três 
anos. O verdadeiro líder faz com que as 
pessoas se apaixonem e comunguem 
uma visão de futuro que atende a to-
dos; coloca a inovação na rotina, leva-a 
para a estratégia e torna-a sempre mais 
capaz; gosta do que incomoda, sai da 
zona do conforto; tem boas relações, 
busca conhecimento e consegue estar 
de joelhos, com humildade, para no-
vos aprendizados. Nossa empresa tem 
de ser uma escola se ela quiser sobre-
viver”, esses foram alguns dos recados 
dados pelo palestrante.

A MATURIDADE DAS EMPRESAS 
NA GESTÃO DE CONTRATOS

As empresas prestadoras e toma-
doras de serviços podem melhorar o 
resultado de suas contratações com o 
melhor desempenho da gestão de con-
tratos (fato ratificado por estudo rea-
lizado), que foi o tema defendido por 
Walter Freitas. “Contrato nada mais é 
do que a descrição do que cada um faz 
na relação estabelecida, é uma memó-
ria do que foi acordado. O maior erro 
é assinar o contrato e colocá-lo na ga-
veta, pois ele traz o escopo do que foi 
acordado e precisa ser acompanhado. 
Hoje, o maior desafio dos gestores é 
acompanhar e validar a dinâmica desse 
contrato”, alerta Freitas. Reforça ainda 
que uma empresa deve ter um contrato 
sempre com uma minuta padrão, que 
tenha sinergia com o que o mercado 
pratica. Lembrar que na negociação o 
contrato vai e volta e o que foi celebra-
do por último, às vezes, pode não estar 
sendo acompanhado é onde muitas 
empresas tem prejuízos. Enfim, o que 
se pode controlar com os contratos?
•  Ativos (impacto direto): vigência, rea-

justes, garantias, medições e SLA’s . 
•  Passivos (risco): confidencialidade, 

responsabilidade e governança.

Murilo Gun foi um 
dos pioneiros da 
internet no Brasil, 
Autor de dois livros 
sobre internet  e 
Empresário há 
dez anos. 

Murilo Sampaio 
é Doutor em 
Administração 
e Líder de 
empresas 
por mais de 
30 anos.

Walter Freitas 
é CEO da ANGC 
(Associação 
Nacional dos 
Gestores de 
Contratos).
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www.personalservice.com.br • 21 3311-7300

Soluções em 
Facilities

Soluções 
Técnicas 

e Comerciais

Soluções 
em BPO

OBRIGADO,
OBRIGADO,
OBRIGADO,
OBRIGADO,
OBRIGADO.
E MAIS 36 MIL OBRIGADOS.
A Personal está completando 21 anos e, para comemorar, não podemos deixar de agradecer a quem merece. 
Somos uma empresa de multisserviços que oferece soluções de gestão para 150 clientes corporativos, em 
diversos segmentos de negócios. Temos 12 mil colaboradores diretos que, junto com seus 24 mil familiares, 
têm suas vidas influenciadas pela nossa empresa. A nossa excelência em qualidade, saúde, gestão 
ambiental e responsabilidade social é constantemente reconhecida por diversos órgãos internacionais e, 
com isso, nos tornamos líderes de mercado, presentes em 11 estados brasileiros. Somos uma empresa 
brasileira. Trabalhando para melhorar a vida de brasileiros. Isso a Personal faz questão de celebrar.

http://www.personalservice.com.br/


FAZENDO DA LIMPEZA  
UM CASE DE NEGÓCIO

“É hora de gestores de facilidades 
pararem de pensar em limpeza como 
um custo e começar a pensá-la como 
verdadeiro centro de lucro. Enquanto 
a limpeza tem sido tradicionalmente 
e, principalmente, vinculada à aparên-
cia, um crescente corpo de evidências e 
dados demonstram o impacto positivo 
que a limpeza eficaz tem sobre a saúde 
humana, a produtividade, o ambiente 
e, finalmente, os negócios.”  O objetivo 
de Corinne Seltz  foi de orientar a mu-
dança do conceito de limpeza como 
despesas para investimentos e de-
monstrar positivamente o “verdadeiro 
valor da limpeza”.

Para tanto, Corinne Seltz, apresen-
tou pesquisa da ISSA , apontando vá-
rios exemplos que justificam que lim-
par mais, melhoram a aparência do 
ambiente, o bem-estar, a produtivida-
de, a longevidade dos ativos e o efeito 
econômico positivo para os negócios. 
“A saúde das pessoas gera produtivida-
de, pois impacta diretamente na saúde 
do capital humano. Limpar adequada-
mente pode reduzir infecções, doenças, 
viroses etc. Afinal, pessoas doentes não 
trabalham”, lembra Seltz.

PROVAS ELETRÔNICAS: O 
QUE TEM VALOR LEGAL?

A alta rotatividade dos funcionários 
de empresas de serviços de limpeza e 
conservação, bem como de todos os 
segmentos econômicos do Brasil, traz a 
necessidade de uma cuidadosa gestão 
jurídica, principalmente porque as par-
tes têm se utilizado de provas oriundas 
da internet para anexar aos processos, 
principalmente trabalhistas. Este foi o 
tema abordado pela Dra. Camilla do 
Vale Jimene, que narrou casos reais 
e esclarecedores aos congressistas e 
pontuou a importância do tema dentro 
das organizações, já que, dia após dia, 
crescem o número de litígios envolven-
do provas eletrônicas. 

Segundo a advogada, os tribu-
nais admitem o valor probatório dos 
documentos eletrônicos, desde que 
atendidos alguns requisitos, como in-
tegridade e autenticidade. Destacou 
que já existe no ordenamento jurídico 
brasileiro legislação que regulamenta 
algumas tecnologias, como as citadas 
abaixo:

•  Medida Provisória n. 2.200/2001: certificação digital.
•  Lei n. 11.419/2006: informatiza-

ção do processo judicial.
•  Lei n. 8.069/90: Estatuto da Criança e do Adoles-

cente – crime de pornografia infantil on-line.
•  Lei n. 9.983/2000: crime de inserção de 

dados falsos em sistemas de informa-
ção da administração pública.

•  Lei n. 12.551/2011: incluiu na CLT o teletrabalho.
•  Lei n. 12.737/2012: crime de invasão de 

sistemas (Carolina Dieckmann).
•  Decreto n. 7.962/2013: regulamen-

tou comércio eletrônico.
•  Lei n. 12.965/2014: Marco Civil da Internet.

LIMPEZA COMO VALOR ABSOLUTO

O tema defendido por Toni D’Andrea 
foi uma oportunidade para os congres-
sistas fazerem algumas reflexões sobre 
a limpeza, entendida no seu sentido 
mais amplo. Os pensamentos coloca-
dos pelo palestrante são o resultado 
de uma longa observação das atitudes 
e reações percebidas e registradas em 
todo o mundo no cenário social, cultu-
ral, político e econômico nos últimos 
anos. O palestrante descreveu o tema 
com uma abordagem revolucionária 
para o mundo dos serviços integrados, 
em que a defesa da dignidade humana 
e os investimentos em inteligência so-
cial representam os principais pontos 
para um mundo melhor e um futuro 
próspero. 

“Quando visto através de uma 
análise mais profunda, por uma lente 
analítica, “limpeza” e “limpo” são pa-
lavras que representam um binômio 
de valores fundamentais na sociedade 
civil, pois elas expressam processo e 
resultado. No entanto, “limpeza” e “lim-
po” também representam, sobre outra 
perspectiva, o simbólico e emocional, 
um lugar para refletir sobre o estado 
social, sobre a condição humana e, em 
uma interpretação alternativa, sobre os 
valores morais que determinam o senti-
do de igualdade, justiça, e dignidade de 
seres humanos”, destaca D’Andrea.

Toni D’Andrea 
é Diretor do 
Forum Pulire, o 
congresso nacional 
da indústria de 
limpeza na Itália.

Corinne Seltz é 
Membro do ISSA 
(The Worldwide 
Cleaning 
Industry 
Association).

Camilla do Vale 
Jimene é Advogada 
do escritório 
Opice Blum, 
Bruno, Abrusio e 
Vainzof Advogados 
Associados.
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COMPRAS E FACILITIES NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

“Um dos grandes desafios do mer-
cado de limpeza profissional é atender 
as demandas tanto de quem compra 
quanto de quem vende o serviço de 
limpeza e conservação de ambientes. 
E um dos gargalos da qualidade do 
serviço prestado está exatamente na 
falta de integração entre quem espe-
cifica a necessidade, quem compra e 
quem presta o serviço, que são áreas/
pessoas que nem sempre possuem 
vertentes de pensamentos corporati-
vos alinhados, mesmo que o contrato 
estabelecido entre as partes esteja as-
sinado”, inicia Sanromã.

O palestrante alertou que não é 
sustentável induzir o fornecedor ao 
erro, somente para termos uma redu-
ção de custo. Para tanto, ele reforça a 
importância de Compras e Facilities 
atuarem de forma conjunta na melho-
ria dos processos e geração de resul-
tados positivos, lembrando que a in-
tegração dessas áreas gera resultados 
positivos nos aspectos operacional e 
financeiro.

INTEGRAÇÃO CONTRIBUI NA 
ESCASSEZ DA ÁGUA E ENERGIA

“Temos hoje, comprovadamente, 
processos de limpeza de maior pro-
dutividade e melhor resultado sempre 
que toda cadeia produtiva trabalha em 
harmonia, ou seja, emprega operado-
res bem e, especificamente, treinados 
a um processo incluindo de forma per-
feitamente integrada os acessórios, as 
máquinas e os químicos. Para isso, é 
preciso estar a par das novidades nas 
últimas décadas. Produtos químicos, 
máquinas e acessórios tradicionalmen-
te são desenvolvidos em separados; 
mas hoje, cada vez mais, devem ser 
desenvolvidos visando sua perfeita in-
tegração futura, o que resulta em me-
lhores processos, com maior produtivi-
dade, e com mais economia de água e 
energia”, explica o Diretor Miguel Anto-
nio Sinkunas.

“A limpeza é uma operação que, ge-
ralmente, consiste na aplicação de pro-
duto químico a certa temperatura, du-
rante o tempo necessário para dissolver 
ou amolecer os resíduos de modo que 
uma ação mecânica possa removê-los 

com facilidade”. “Esta definição feita 
pelo Dr. Sinner em 1960 deixa clara a 
importância da integração, além dos 
operadores, de produtos, máquinas e 
acessórios, para que atendam o objeti-
vo-fim de uma operação de limpeza em 
seu resultado eficiente, que pode ser 
afetado por quatro parâmetros: tempo; 
temperatura; ação mecânica; e produto 
químico”,  ressalta Sinkunas.

AUMENTO DE CAPACIDADE

Nesta palestra Andrea Vaine dá um 
exemplo de revolução no modelo de 
operação de limpeza e conservação, 
implantado em uma instituição de saú-
de, que integra experiências nacionais 
e internacionais, tornando a atividade 
menos dispendiosa, a partir de uma 
avaliação da gestão, operação, recur-
sos e monitoramento. 

“Cerca de 80% dos metros quadra-
dos que administrávamos eram áreas 
‘não críticas’, higienizadas como ‘críti-
cas’, alerta a Executiva.”  Há três anos, 
a gestora iniciou um plano para o au-
mento da capacidade produtiva dos 
serviços de limpeza e conservação de 
ambientes com ótimos resultados. O 
desafio, começado em 2012, foi reduzir 
uma conta de R$ 36 milhões em limpeza 
em 30%. Naquele ano e em 2013, ela foi 
aos Estados Unidos observar a limpeza 
dos hospitais e aprendeu conceitos di-
ferentes: “Geralmente, limpeza, no Bra-
sil, precisa ter perfume, espuma, água, 
exige alguém em ação o tempo todo. 

Os participantes do painel foram os Diretores 
das Câmaras Setoriais da Abralimp:
•  Antonio Luis Francisco (PJ ): 

Fabricantes de Máquinas.
•  Heitor Mazziero: Fabricantes de 

Equipamentos, Dosadores e Acessórios.
•  Miguel Antonio Sinkunas: 

Fabricantes de Químicos.
•  Sérgio Eduardo Borges Merlo: 

Fabricantes de Descartáveis.

Andrea Vaine é Gerente 
de Facilities da FMU 
Complexo Educacional 
e Presidente do 
GAS (Grupo de 
Administradores 
de Serviços).

Edison Sanromã é 
Gerente de Limpeza e 
Descartes no Comitê 
Organizador dos 
Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos 
Rio 2016™
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Nos EUA, há maior tolerância à sujida-
de e suja-se menos por cultura. Com a 
escassez de mão de obra, os processos 
ficaram mais inteligentes. A aplicação 
do químico é usada para substituir o 
trabalho humano”, disse ela. As novas 
práticas aumentaram a satisfação e a 
produtividade e, até agora, renderam 
um ganho financeiro de alguns milhões 
para a instituição de saúde.

VÁ E VENÇA!
Uma palestra de muita energia, rica 

em situações, promove pronta identifi-
cação com as metas almejadas, além 
de aguçar nos colaboradores o senso 
de responsabilidade e participação em 
sintonia com os objetivos da empresa.

Consultor dos filmes Tropa de Eli-

te 1 e Tropa de Elite 2, Coordenador 
de Operações Especiais, Paulo Storani 
é um dos oficiais que serviram de ins-
piração para o personagem Capitão 
Nascimento, interpretado por Wagner 
Moura. Sua palestra teve como objeti-
vo despertar as pessoas para a impor-
tância da superação de desafios no 
ambiente competitivo de trabalho e o 
papel da liderança sob os aspectos rí-
gidos dos “homens de preto” do BOPE 
(Batalhão de Operações Policiais Es-

peciais do Rio de Janeiro), cujos fun-
damentos são: seleção rígida; treina-
mento rígido e controles rígidos de 
Performance – conduta, qualidade e 
resultado. Os mandamentos apresen-
tados por Storani são:
1)  APRENDA! O saber não 

ocupa espaço.
2)  AJA! Tenha iniciativa: faça acon-

tecer, não espere que aconteça.
3)  PERSEVERE! Você é o líder e o 

adversário de si mesmo: não 
reclame, não adie e não desista. 

4)  LIDERE! Tenha valores, faça sem-
pre o melhor e seja disciplinado na 
execução: torne-se um exemplo.

5)  VENÇA! Você nunca estará sozi-
nho, com você está sua equipe: 
“Vença com eles e por eles!”

Paulo Roberto 
Storani Ribeiro é 
Palestrante com 
ênfase em Segurança 
Pública e Consultor 
de empresas na área 
de treinamento.

Sua empresa pode 
economizar até 90%* da 
água utilizada na limpeza
Com técnicas eficientes e produtos inovadores,  
a RL Higiene tem soluções para reduzir o uso da 
água da limpeza e ajudar sua empresa a cortar 
custos sem abrir mão da qualidade.

Acesse o novo site da RL e descubra como gastar 
menos nos processos de limpeza:

www.rl.com.br

*resultado alcançado na limpeza de pisos frios. em outras superfícies este número pode variar.

http://www.rl.com.br/


A Associação Brasileira de Facilities 
(Abrafac) organizou o Encontro Nacio-
nal de Facilities simultaneamente a 
25ª Higiexpo. O encontro abordou três 
temas: Coaching e gestão de talentos 
– como desenvolver equipes de alto de-
sempenho nas organizações; Realidade 
e tendências da formação profissional 
na área de facilities; e o papel das asso-
ciações como instrumento de fortaleci-
mento do profissional de facilities.

Segundo o Diretor-Secretário da en-
tidade, Thiago Santana, o evento foi um 
pontapé inicial para a entidade tratar de 
dois pontos importantes do segmento: 
formação e qualificação do profissional 
de facilities, e a interação entre as diver-

sas associações e grupos do setor. Na 
ocasião, os dois painéis foram represen-
tados por profissionais que estão à fren-
te da coordenação de cursos (MBA/USP, 
Facilities Services, CoreNet e A&E) e os 
dirigentes de entidades (CoreNet, GAS, 
Grupas, Mulheres de Facilities). “Novas 
reuniões serão marcadas para definição 
de uma pauta de trabalho objetiva, mas 
há alguns desejos coletivos que podem 
gerar bons frutos”, relata ele.

Sobre o painel que tratou os temas 
de ensino e educação, Santana resu-
miu dizendo que um dos potenciais ca-
minhos é a definição de uma estrutura 
de cursos e disciplinas abrangendo os 
vários estágios de carreira do profis-

sional, atendendo desde o recém in-
gressado no negócio até o que procura 
um MBA. Isso porque o tema de cursos 
e educação continuada é o que mais 
gera consultas na secretaria da entida-
de atualmente.

Já sobre o painel das associações, 
Santana conclui que há uma gama 
enorme de temas a serem tratados, 
mas provavelmente começaram discu-
tindo uma maior integração entre o ca-
lendário de eventos anual dos diversos 
grupos . “Isto não só evitaria conflito 
de datas, como abriria caminho para 
criação de alguns eventos conjuntos, 
maiores e mais bem estruturados”, fi-
naliza o Diretor-Secretário.

FACILITIES SE ENCONTRAM NA HIGIEXPO
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Bernardino Costa, Presidente 
do Grupas ; Moacyr Alves da 
Graça, Coordenador do MBA/
USP de Gerenciamento de 
Facilidades; Clara Barreiros, 
Diretora de Facilities da 
Abralimp ; Andrea Vaine, 
Presidente do GAS ; Cristiano 
Moura, Diretor da AEA 
Educação Continuada; Amalia 
Franke, Diretora da CoreNet 
Global; Thiago Santana, 
Diretor-Secretário da Abrafac; 
Fátima Sousa, Diretora da 
Facilities Services Cursos, 
Treinamentos, Consultoria; 
Andrea Cerqueira, Diretora de 
Comunicação e Marketing do 
Grupo de Mulheres de Facilities; 
e Luciano Brunherotto, 
Presidente da Abrafac
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CRESCE A DEMANDA DE SERVIÇOS 
LOGÍSTICOS PARA GRANDES EVENTOS

LOGÍSTICA | por Léa Lobo

O Grupo Movicarga que atua na loca-
ção, venda e assistência de empi-

lhadeiras e plataformas elevatórias, além 
de oferecer serviços logísticos, é focada 
em desenvolver soluções sob medida 
para projetos de logística e intralogísti-
ca. Segundo o Diretor-geral da empresa, 
Guilherme Pereira Osório, de alguns anos 
para cá, o Brasil, que antes contava ape-
nas com edições esporádicas do Rock 
in Rio e eventos realizados com bandas 
nacionais, vem conquistando seu espa-
ço na rota dos grandes shows e festivais 
internacionais de música.

Esse cenário, somado à realiza-
ção da Copa do Mundo em 2014 e 
dos Jogos Olímpicos de 2016 tornou 
o mercado de entretenimento muito 
atrativo para as empresas que atuam 
na área de logística, já que cada um 
destes eventos demanda uma série 
de serviços logísticos, que são funda-
mentais para que o espetáculo acon-
teça com a qualidade esperada por 
quem compra o ingresso.

Embora existam novas oportuni-
dades, para atuar neste mercado, que 
demanda serviços de alto nível, é pre-
ciso ter forte especialização. Por isso, a 
INFRA convidou Osório para um rápido 
bate-papo para pontuar a demanda 
de serviços logísticos para eventos re-
motos, acompanhe:

Na sua visão, os eventos remotos 
têm representado oportunidades 
para as empresas de infraestru-
tura e prestação de serviços?

Os eventos remotos representam uma 
oportunidade para muitas empresas. 
Há situações em que o evento ocorre 
em uma arena ou local adequado para 
eventos, em que a demanda de infra 
é pequena. Porém há eventos em lo-
cais praticamente sem infraestrutura, 
como parques, autódromos, pavilhões 
de exposição etc. Em locais com pouca 
infraestrutura, há a necessidade de ser-
viços de segurança e limpeza, banheiros 
químicos, iluminação, controle de aces-
so, movimentação de carga, adequa-
ções de piso e coberturas, dentre outras.

O mesmo acontece na prestação de 
serviços para empresas de logística?

Para empresas de logística, existe uma 
demanda expressiva nestes eventos. 
Estamos falando do transporte de ba-

sicamente tudo informado na pergun-
ta anterior, além da movimentação 
interna de carga, montagem de som, 
iluminação e palco, apoio a demais 
montagens etc.

Qual é o perfil de clientes que vem 
contratando serviços logísticos? O que 
ele deseja do fornecedor/parceiro?

As empresas responsáveis por eventos 
remotos buscam confiança! Obviamen-
te o preço é um fator determinante, 
porém há uma preocupação e busca 
por empresas que são confiáveis. E não 
basta somente um nome para mos-
trar confiança, mas sim a prática. Esta 
confiança é adquirida com cumpri-
mento de prazos, equipe qualificada, 
equipamentos em ótimas condições e 
flexibilidade e agilidade para atender 

A Movicarga vem sendo 
responsável, por exemplo, por 

toda a movimentação de carros e 
equipamentos do Grande Prêmio 

Brasil de Formula 1 desde 1992
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as mudanças de pro-
gramação, muito co-
muns em montagem 
e desmontagem de 
eventos. É importante 
lembrar que eventos 
tem data para acon-
tecer, ou seja, atrasos 
não são tolerados, po-
dendo inclusive haver 
multas altas em caso 
de qualquer atraso.

Você acredita que a prestação de 
serviços em ambientes remotos ainda 
é realizada de forma “amadora”?

Com certeza. Ainda há empresas pou-
co estruturadas e sem profissionais 
adequados. Em alguns casos, elas 
atendem, pois são empresas que 
“entregam o serviço” e estão aptas a 
acompanhar as mudanças de progra-
mação. O grande problema é a for-
ma com que o serviço é realizado, ou 
seja, muitas empresas não dispõem de 
Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) para seus funcio-
nários, os equipamen-
tos de movimentação 
de carga utilizados 
não estão em boas 
condições e constan-
temente apresentam 
quebras, não há uma 
estrutura de back up 
que possa suportar 
eventuais demandas 
ou contratempos e, 
principalmente não 

possuem procedimentos e padrões se-
guros de operação. Este último pode 
colocar em risco a vida de pessoas e a 
realização do evento.

Se positivo ou negativo, o que 
ainda precisa melhorar?

A grande mudança está na contratan-
te. O cliente precisa estar ciente que 
custo não é o único fator decisivo e 
que pequenas economias não são sus-
tentáveis. Quando falo em pequenas 
economias, significa que realmente a 

diferença de valor não é significativa, 
uma vez que as margens praticadas 
atualmente são bem apertadas. Bus-
car um fornecedor/parceiro que possa 
oferecer segurança, equipe treinada, 
equipamento adequados é algo que 
precisa ser levado em consideração. 
A boa notícia é que cada vez mais os 
clientes percebem esta condição e 
buscam empresas mais qualificadas.

Quais são os cuidados que uma 
empresa deve tomar, antes de 
contratar serviços logísticos?

Acredito que seja importante buscar o 
histórico e a experiência do prestador 
de serviços logísticos. Verificar pessoal-
mente o trabalho realizado e a infraes-
trutura do prestador é indispensável. 
No fundo, fornecedores de eventos de-
vem estar aptos a “mudar os planos” 
e buscar soluções para os clientes, de 
forma rápida, eficaz e com bom humor, 
e ter uma estrutura de apoio robusta, 
com equipamentos reservas e equipe 
preparada.

Guilherme Pereira Osório,  
Diretor-geral da Movicarga.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS:
: PORTARIA;
: LIMPEZA;
: JARDINAGEM;
: ZELADORIA;
: ENTRE OUTROS.

(11) 2137-9400
www.emmo.com.br

Rua Oswaldo Collino, 1069 
Presidente Altino - Osasco - SP 

http://www.emmo.com.br/
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O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 
NAS EDIFICAÇÕES NO BRASIL

 A Abesco juntamente com o GBC 
Brasil e a Abrava elaboraram este estudo 
que revela que com eficiência energética 
nas edificações seria possível poupar 
até 15% da eletricidade utilizada no 
Brasil. O potencial técnico estimado de 
redução em prédios energeticamente 
eficientes é de 77,5 kWh

ENERGIA ESTUDO DE CASO

Um dos principais desafios do País e dos clientes consumi-
dores de energia atualmente é encontrar soluções céleres, 

econômicas e significativas para superar as dificuldades em 
relação ao cenário energético e hídrico que preocupa a socie-
dade e influencia nosso desenvolvimento econômico. O cus-
to de energia está alto e pode aumentar ainda mais. Existem 
duas formas básicas de se obter mais energia: produzindo-a 
por meio de um dos mecanismos disponíveis na matriz ener-
gética brasileira (hidroelétricas, termoelétricas, usinas nuclea-
res, dentre outros) ou otimizando racionalmente o uso final da 
energia atual, observando também as perdas associadas. A 
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 A envoltória do prédio é outro ponto que 
deve ser observado, pois atua diretamente 
em todos os sistemas consumidores da 
edificação 

primeira solução demanda tempo e al-
tos investimentos, o que não resolveria 
a curto e médio prazo a situação. Uti-
lizar melhor a energia e reduzir as per-
das por meio da execução de projetos 
de eficiência energética é a forma mais 
rápida e de menor custo para a socie-
dade.

Analisando o tema, conforme o Ba-
lanço Energético Nacional 2015 (BEN), 
nossas edificações (no segmento in-
dustrial, comercial, serviços, residen-
cial e público) são identificadas como 
a principal demanda de eletricidade do 
País, responsável pelo consumo de cer-
ca de 50% do total da eletricidade con-
sumida. Todavia, com o movimento de 
construção sustentável, onde eficiên-
cia energética desponta como um dos 
principais temas, esse consumo pode 
ser reduzido e muito.

Cresce no País a mobilização de orga-
nizações e associações trabalhando no 
incentivo às práticas de construção sus-
tentável e economia de energia. Dentre 
as principais atividades destes grupos 
há a promoção de sistemas de certifi-
cação, etiquetagem e o selo de edifica-
ções projetadas e construídas buscando 
maximizar seu desempenho energético, 
bem como atividades de readequação 
energética de edificações existentes.

Vários pontos devem ser observa-
dos para reduzir o desperdício de ener-
gia em edificações, onde os principais 
sistemas consumidores de energia elé-

trica são a climatização e a iluminação. 
A envoltória do prédio é outro ponto 
que deve ser observado, pois atua dire-
tamente em todos os sistemas consu-
midores da edificação.  

Atualmente temos 224 edificações 
certificadas pela LEED no Brasil e 11 
edificações certificadas pelo recém-
-criado Selo Procel Edificações, além 
de 29 edificações classe A no Progra-
ma Brasileiro de Etiquetagem (PBE). 
Uma análise, considerando a média 
de economias comprovadas nestas 
edificações, mostra que as edificações 
brasileiras apresentam um potencial de 
redução médio de 30% no consumo de 
energia elétrica.

Considerando o total de energia elé-
trica disponibilizada no País, desconta-
das as perdas, o consumo no Brasil che-
ga a 516,6 kWh[1], deste valor 258 kWh, 
ou o equivalente a R$ 117 bilhões[2] 
são consumidos nas edificações. O po-
tencial técnico estimado de redução de 
consumo nos prédios energeticamen-
te eficientes é de 77,5 kWh, fomentado 
por uma política integrada de eficiência 
energética que englobe projeto, cons-
trução, reforma e operação das edifica-
ções, diante de taxas de retorno favorá-
veis. Ou seja, realizar este potencial trará 
imediatamente benefícios para a socie-
dade e com menores custos, garantindo 
para o País praticamente o montante de 
energia produzida pela Usina Hidrelé-
trica de Itaipu. Também significaria re-
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IMPLICAÇÕES NO ACESSO À ÁGUA

Um dos grandes desafios para as 
atuais e futuras gerações é atender 

a demanda de itens básicos para o de-
senvolvimento humano. A previsão para 
2030 da Organização das Nações Uni-
das (ONU) é que a população global vai 
necessitar de 40% mais água, 35% mais 
alimentos e 50% mais energia. Vale lem-
brar que tanto a produção de alimentos 
quanto a de energia estão diretamente 
ligadas à oferta de água. Outra questão 
vital é a crescente necessidade de am-
pliação do tratamento de água e da co-
bertura de saneamento, que impactam 
tanto a saúde da população quanto a 
conservação do meio ambiente. 

Apesar de o acesso à água potável 
ter sido uma das maiores conquistas 
dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), atualmente, quase 750 
milhões de pessoas no mundo não têm 
acesso à água tratada, 2,5 bilhões não 
melhoraram suas condições sanitárias 
e 1,3 bilhão não têm acesso à eletrici-
dade, de acordo com a ONU.

Neste sentido, é essencial o entendi-
mento de que o recurso “água” está liga-
do a tudo na humanidade, da produção 
de alimentos à urbanização, da saúde ao 
transporte. E tem impacto no controle de 
doenças, no desenvolvimento sustentá-
vel e, até mesmo, na desigualdade social. 
Uma cidade que não tem acesso à água 
potável, por exemplo, pode ter grande pre-
juízo no seu desenvolvimento humano. 
Ainda hoje, a falta de acesso à água potável 
e saneamento é responsável pela morte de 
uma média de mil crianças todos os dias 
em consequência de doenças diarreicas. 

Além disso, a dificuldade de acesso 
à água condena mulheres e meninas a 

ÁGUA | por Adalberto Luis Val*

diminuir muito o tempo dedicado ao 
cuidado de suas famílias e aos estudos, 
aumentando ainda mais a desigual-
dade de oportunidades. O Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef ) 
estima que, na África, a soma do tempo 
gasto pelas pessoas a cada ano cami-
nhando para se abastecer de água ul-
trapassa 40 bilhões de horas. 

E cada vez mais, não é possível disso-
ciar a oferta do manejo. Qualidade am-
biental e água estão intrinsicamente liga-
dos. Uma das maiores crises hídricas de 
todos os tempos, enfrentadas pelo Brasil, 
em especial a região sudeste, a mais po-
pulosa e com as maiores metrópoles, co-
locam em xeque o tratamento que temos 
dado aos nossos recursos hídricos. Ao 
mesmo tempo em que a população sofria 
com a falta d’água, tinha que conviver com 
enchentes. Por outro lado, as soluções ca-
seiras encontradas para armazenar água 
tratada e água de chuva trouxeram outra 
ameaça à saúde: o crescimento de casos 
da dengue. Até abril deste ano, o Brasil já 
havia registrado um aumento de 240%, 
sendo que só em São Paulo, que tinha a 

mais grave situação de epidemia, foram 
registrados 258 mil casos de dengue nos 
primeiros três meses do ano, represen-
tando 56% dos casos no País, e número 
sete vezes superior ao mesmo período de 
2014, conforme dados do Ministério da 
Saúde. Isso nos leva a repensar soluções 
imediatistas e sem planejamento, como 
se estivéssemos lidando com recursos in-
finitos ou uma situação pontual.

E o que também deve ser repensa-
do são as técnicas que temos usado 
para tratamento de águas servidas, que 
ocasionam uma série de problemas, 
como o descarte inadequado de medi-
camentos, que trazem efeitos devasta-
dores para o meio ambiente. Quando 
antibióticos, anticoncepcionais, inibi-
dores de apetite e diversos outros me-
dicamentos chegam aos ecossistemas 
implicam, muitas vezes, a extinção de 
um conjunto significativo de microrga-
nismos que têm papel importante na 
recomposição de corpos d’água degra-
dados, além disso, podem contribuir 
para extinção de um vasto número de 
anfíbios, de peixes e da própria vegeta-
ção do entorno dos corpos d’água, por 
conta da poluição causada.

Em suma, não dá para tratar a água 
sem pensar todo o ciclo e implicações 
econômicas, sociais e ambientais. E 
fica a pergunta: se não é possível de-
senvolvimento econômico sem água, 
por que colocar os interesses econômi-
cos acima da preservação de manan-
ciais e fontes de água potável?

* Adalberto Luis Val  é pesquisador do 
Instituto Nacional de Pesquisas da Ama-
zônia (Inpa/MCTI) e membro do Conselho 
Administrativo da Fundação Bunge.
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A ARBITRAGEM APÓS A LEI Nº 13.129/2015

conflitos em que sejam partes relativos 
aos chamados direitos disponíveis, ou 
seja, aqueles direitos suscetíveis de 
transação. Com isto, se põe fim a uma 
celeuma doutrinária a respeito da pos-
sibilidade ou não de tais entes valerem-
-se da arbitragem.

Na sequência, estipula previsão 
de suma importância quando pres-
creve que a instituição da arbitragem 
interrompe a prescrição de direitos, 
retroagindo seus efeitos à data do re-
querimento do procedimento. Esta 
disposição é muito relevante, pois es-
clarece matéria de interpretação tu-
multuada na seara da preservação de 
direitos.

A nova lei cria um instrumento de co-
municação entre os juízos arbitrais e os 
juízos e tribunais estatais, denominado 
Carta Arbitral. A providência revela-se 
de grande interesse prático e patenteia, 

LEGISLAÇÃO | por Frederico José Straube*

por outro lado, a inserção definitiva da 
arbitragem no universo das alternativas 
de solução de conflitos, aqui no País. 
Mencione-se o fato que instrumento 
semelhante já constou do novo Código 
de Processo Civil, Lei n. 13.105/15.

Outro aspecto relevante a ser ressal-
tado é que o novo diploma legal institu-
cionaliza uma prática que já vinha sen-
do adotada, através de previsões nos 
regulamentos da grande maioria dos 
Centros de Arbitragens que é a possibi-
lidade do juízo arbitral emitir sentenças 
parciais.

Ainda na sequência, deve ser aduzi-
do que a nova lei vem corrigir um dos 
raros defeitos que se podia debitar ao 
texto antigamente vigente que era a 
disciplina da concessão de medidas 
cautelares. Valendo-se da boa prática 
que os tribunais estatais vinham ado-
tando, na espécie, regulou de forma 

Em 26 de maio do corrente ano foi 
sancionada a lei em epígrafe al-

terando a Lei n. 9.307/96 que regula a 
arbitragem no Brasil. É necessário dizer 
que quando o Presidente do Senado 
nomeou uma comissão especial para 
cuidar de rever a Lei de Arbitragem bra-
sileira, houve da parte da comunidade 
arbitral manifestações de preocupa-
ção, tendo em vista que a realidade 
demonstrava que a arbitragem estava 
funcionando muito bem no País.

Com efeito, desde a edição da Lei 
n. 9.307, este tipo de procedimento de 
justiça privada evoluiu muito de sorte 
que em pouco mais de uma década, o 
Brasil passou a gozar no concerto in-
ternacional de grande credibilidade no 
manejo da arbitragem. O anteprojeto 
de lei resultante do trabalho da já refe-
rida comissão de juristas apresentou, 
porém, alta qualidade, na medida em 
que se ocupa de alterações pontuais 
da lei em vigor, a grande maioria delas 
refletindo efetivamente um avanço no 
tratamento da arbitragem.

Felizmente, o projeto foi aprovado 
pelo Congresso sem qualquer altera-
ção em relação ao texto proposto e so-
mente na etapa derradeira, ou seja, por 
ocasião da sanção presidencial, sofreu 
três vetos.

Objetivamente, vamos passar a exa-
minar brevemente as mudanças intro-
duzidas pela lei e seus efeitos práticos. 
A primeira alteração, e a mais impor-
tante, diz respeito à autorização para 
que entidades estatais, inclusive da ad-
ministração direta dos três entes políti-
cos, união, estados e municípios; pode-
rão utilizar a arbitragem para resolver 
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clara e eficiente esta matéria de grande 
importância para as partes em litígio.

Cuidou ainda o novo legislador de 
proteger o instituto da arbitragem e as 
respectivas decisões, pois inseriu re-
dação (art. 33), pela qual deixa de se 
constituir fator de nulidade da senten-
ça arbitral, o chamado julgamento infra 
petita, ou seja, aquela decisão em que 
não se resolveu integralmente o conflito 
estampado e discutido na lide arbitral. 
Abriu, nos casos em que tal fenômeno 
ocorra, a possibilidade de que a parte 
interessada ingresse frente ao juízo es-
tatal para requerer e obter a prolação 
de sentença arbitral complementar.

Ainda a nova lei apresenta solução 
que pacificará matéria que, usualmen-
te, vinha se constituído em seara pródi-
ga de conflitos e discussões interminá-
veis no campo da doutrina e da própria 
jurisdição arbitral ou estatal, qual seja 
a da vinculação de todos os sócios de 
uma sociedade anônima à cláusula 
compromissória inserida nos estatu-
tos da companhia. Pela alteração da 
redação do art.132-A da Lei Federal n. 
6.407/76 (Lei de Sociedades Anônimas) 
estabelece que a cláusula arbitral apro-
vada por quórum regular vincula todos 
os acionistas.

Reserva para o acionista dissidente 
a possibilidade de se retirar da socieda-
de, a menos que a inserção da cláusu-
la no estatuto represente condição de 
admissão dos valores mobiliários de 
emissão da companhia à negociação 
em segmento de listagem de bolsa ou 
mercado de balcão que exija dispersão 
mínima de 25% das ações de cada es-
pécie ou classe, ou ainda, no caso de se 

tratar de companhia aberta com ações 
dotadas de liquidez e dispersão nos ter-
mos da Lei de Sociedades Anônimas.

Por último, e em um dispositivo que 
nos parece inoportuno tangenciando, 
inclusive, à inconstitucionalidade, a 
lei busca interferir na organização das 
entidades que se dedicam à adminis-
tração de arbitragem, quando permite 
que as partes de comum acordo afas-
tem dispositivo regulamentar que esta-
beleça que os árbitros ou, pelo menos, 
o presidente do tribunal pertença à lista 
de árbitros aprovados pela instituição.

Há de se salientar por derradeiro 
que a lei sofreu três vetos presidenciais, 
ao que nos parece, totalmente inade-
quados. Referem-se eles ao artigo que 
permitia a adoção da arbitragem como 
instrumento de solução de controvér-
sias em processos trabalhistas que en-
volvessem empregado de nível de dire-
ção ou gerência estatutárias, desde que 
a iniciativa de iniciar a arbitragem fos-
se do empregado, ou então este con-
cordasse com o início da arbitragem. 
Ademais dispositivos relacionados a 
disciplinar a arbitragem de consumo e 
contratos de adesão também foram re-
jeitados por vetos.

Cumpre salientar que tais vetos 
ainda pendem de apreciação do Legis-
lativo, mas já se sabe que tanto forças 
favoráveis à rejeição dos vetos quanto 
aquelas que batalham pela manuten-
ção já vem atuando em benefício dos 
seus respectivos pontos de vista.

* Frederico José Straube  é Fundador e 
Sócio do Escritório Straube Advogados, 
Especializado em Direito Empresarial 
e Arbitragem/Mediação, e Membro do 
Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAR).
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O SÍNDICO E SUAS  
RESPONSABILIDADES NO CONTROLE  
DOS DOCUMENTOS DO CONDOMÍNIO

 É fundamental que a administração do condomínio 
zele continuamente pela edificação e seus equipamentos, 
garantindo a segurança e a saúde dos ocupantes

 Existem inúmeros fatos que podem ocorrer em 
um prédio, que precisam de prova de regularidade 
das manutenções e dos documentos exigidos pela 
legislação, sendo imprescindível, portanto, que os 
síndicos não descuidem desse controle 

GESTÃO CONDOMINIAL | por Heron Lacerda*

Para ser construído e ocupado regu-
larmente, um condomínio depende 

da expedição de uma série de docu-
mentos pela prefeitura do município 
ou pelo governo do estado, sendo que 
muitos deles possuem prazo de valida-
de e exigem renovações periódicas que 
garantam a segurança e a saúde dos 
ocupantes.

Logo, não basta a obtenção inicial 
dos documentos necessários para a 
construção e a ocupação do empreen-
dimento. É necessário que a adminis-
tração do condomínio cuide efetiva-
mente da saúde da edificação e de seus 
equipamentos, realizando vistorias 
periódicas, manutenções preventivas e 
corretivas, que serão comprovadas por 
meio de certificados ou atestados.

Notadamente, a omissão da admi-
nistração (síndico ou administradora) 
do condomínio na realização dessas 
manutenções periódicas, acarreta res-
ponsabilidade civil e criminal a seus 
agentes, além de penalidades: adver-
tência, multa e interdição para o prédio.

No último dia 18 de maio de 2015, 
ocorreu uma explosão no 10º andar 
de um prédio no bairro de São Conra-
do, no Rio de Janeiro, deixando qua-
tro pessoas feridas, e uma delas veio a 
óbito. A perícia suspeita que o acidente 

decorreu de um vazamento de gás, que 
formou uma estufa no forro de gesso de 
um dos apartamentos do andar, provo-
cando a explosão.

Apesar de o fato ter ocorrido em 
uma unidade privativa, o síndico ou 
a administradora daquele condomí-
nio certamente será interrogado pela 
autoridade policial acerca da última 
vistoria do sistema de gás do prédio, 
assim como da regularidade de ou-
tros documentos, como, por exemplo, 
o Auto de Vistoria do Corpo de Bom-
beiros (AVCB) e o Habite-se. Além dis-
so, vale questionar: será que o seguro 
deste condomínio foi renovado? Caso 
contrário, os condôminos não terão 
cobertura para o referido evento e o 
síndico será responsabilizado.

Na verdade, acidentes em prédios 
ocorrem frequentemente e alguns viram 
tragédias conhecidas por todos. Mas, ou-
tros possuem menor repercussão, ape-
sar de serem também alvos de investiga-
ção e apuração de responsabilidades.

O síndico deve manter sempre as 
manutenções e os documentos do 
prédio em dia, porque nunca se sabe 
quando e onde um acidente ou fiscali-
zação vai acontecer. 

Com efeito, mais evidente fica a 
omissão do síndico quando está dire-
tamente relacionada ao evento que 
ocorrer no condomínio. Podemos citar 
alguns exemplos:
1)  Desmoronamento da edificação/: 

quando o síndico não fez o auto de 
vistoria periódica no prédio. 

2)  Contaminação do(s) ocu pante(s) 
com a água servida pelo condomí-
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nio: quando o síndico não renovou o 
atestado de potabilidade.

3)  Queda de raio no prédio: quando o 
síndico não renovou o atestado de 
para-raios.

4)  Contaminação no ar: quando o síndi-
co não renovou o laudo de ar.

5)  Queda de aeronave no heliponto: 
quando o síndico não renovou a licen-
ça de funcionamento do heliponto.

6)  Incêndio no prédio: quando o síndi-
co não renovou o Auto de Vistoria de 
Corpo de Bombeiros e não fez o trei-
namento de brigada de incêndio.

7)  Acidente no elevador: quando o síndico 
não contratou empresa para realizar 
a manutenção no(s) equipamento(s) 
de transporte, bem como não possui 
o relatório de inspeção anual.

8)  Problema no gerador de energia: 
quando o síndico não contratou em-
presa para realizar a manutenção do 
equipamento.
Existem inúmeros fatos que podem 

ocorrer em um prédio, que precisam de 
prova de regularidade das manuten-
ções e dos documentos exigidos pela 
legislação, sendo imprescindível, por-
tanto, que os síndicos não descuidem 
desse controle. Isso certamente evitará 
problemas futuros para o síndico, haja 
vista sua inerente responsabilidade 
pela administração do condomínio e 
pela conservação de todas as partes 
do prédio, em defesa dos interesses co-
muns dos condôminos. 

Vale lembrar que a obrigação do síndi-
co é de meio e não de resultado, isto é, ele 

deve comprovar que contratou empresas 
idôneas (no mercado) para realizarem 
as respectivas manutenções prediais no 
condomínio e que renovou os documen-
tos do prédio, para evitar sua responsabi-
lidade nos eventos, não sendo necessário 
ele garantir que os serviços serão bem 
executados.

Não importa o porte do condomí-
nio, todos precisam realizar as manu-
tenções periódicas no prédio e em seus 
equipamentos, e estas são comprova-
das por meio de certificados ou atesta-
dos emitidos pelas empresas prestado-
ras dos serviços.

* Heron Lacerda  é Advogado 
do Departamento Jurídico 
e Compliance da JLL

A Temon Serviços acaba de receber 
a Certificação de Qualidade:

ISO 9001:2008
Agradecemos a todos 
os colaboradores e parceiros.

Juntos estamos construindo 
uma empresa cada vez melhor.

Rua Carlo Carra, 244 • Vila Santa Catarina • São Paulo • SP 

Tel: (11) 5562 9433 • temon.com.br/servicos

http://temon.com.br/servicos
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 1  IMPRESSÃO EM 
FACHADAS DE EDIFÍCIOS
A  Glass Printer  apresenta ar-
quitetura e decoração a tecno-
logia de impressão digital em 
alta resolução em vidro com a 
qualidade Cebrace. Importada 
de Israel, ela possibilita imprimir 
qualquer imagem sobre o vidro 
temperado (tecnologia da marca 
Blindex), em qualquer formato 
e tamanho até 2,60 m x 4,0 m 
espessuras entre 4 mm a 12 mm. 
Este processo traz vantagens pela 
aplicação rápida, sustentável e 
durabilidade, proporcionando 
também alto impacto visual ao 
projeto. www.glassprinter.com.br

 2  ECONOMIZADORES 
DE ÁGUA E ENERGIA
A crise hídrica que abala 
diversas regiões faz com que 
empresas repensem em novas 
formas de economizar água e 
energia, por isso criam em seus 
produtos novas tecnologias que 
possam suportar, auxiliar e aten-
der a essas demandas. A  Ferrari 
Máquinas  possui linhas com 
bombas de água, compressores 
de ar, geradores de energia, 
máquinas, equipamentos, fer-
ramentas manuais e acessórios 
que atendem a essas necessi-
dades. www.ferrarinet.com.br

 3  UNIÃO DE FORMA 
E CONFORTO
Com diferenciais como apoio lom-
bar ajustável – para adequação e 
conforto de pessoas de diferentes 
alturas – encosto de cabeça remo-
vível e diferentes opções de meca-
nismos de reclinação, as cadeiras 
executivas, operacionais e de 
reunião da linha Pro-Fit da  Marelli 
Ambientes Racionais  chegam 
para satisfazer diversas necessi-
dades com o melhor custo-bene-
fício, pensando em profissionais 
que valorizam proatividade e 
produtividade em ambientes de 
trabalho ergonômicos e contem-
porâneos. - www.marelli.com.br

 4  PROJETOS DE ILUMINAÇÃO
Especializada em sistemas de 
iluminação de alta eficiência 
energética, a  Luminae  é uma 
empresa de engenharia elétrica 
que desenvolve projetos lumi-
notécnicos e fabrica luminárias 
personalizadas. Seus produ-
tos utilizam materiais de alta 
qualidade, permitindo que a 
empresa alcance excelentes 
resultados que maximizam 
a qualidade da iluminação 
dos ambientes e geram uma 
economia de energia de até 
80%. www.luminae.com.br
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 5  PISO DRENANTE 
SUSTENTÁVEL
Revestimentos feitos com 95% 
de material reciclado, drenante 
e antiderrapante, o  Crossfit 
Pisos  garante acessibilidade, 
segurança e conforto acústico. 
Indicados para áreas,  como 
academias, terraços, pátios, 
escolas, passarelas, pistas de 
caminhada e ambientes que 
pedem segurança e conforto 
acústico, eles possuem o selo do 
GBC  Brasil e certificação pelo 
Ibama, por transformar pneus 
usados que seriam descarta-
dos em piso 100% reciclável. 
www.crossfitpisos.com.br

 6  PORTAS DE ALUMÍNIO
Fabricadas pela  3A Alumínio , a 
linha de portas Sociale é indicada 
para entrada de imóveis co-
merciais por seu perfil rebusto, 
fechadura multiponto, dupla 
vedação com borracha de silicone 
branco, sistema com três dobra-
diças de alto desempenho que 
suporta carga de até 120 quilos 
cada, puxadores inox, maçanetas 
anatômicas, soleira exclusiva com 
dupla ventilação e guarnições 
de 80 milímetros. Além disso, o 
painel da porta é preenchido com 
material de alta densidade, que 
proporciona maior isolamento 
acústico. www.3aaluminio.com.br

 7  RECICLAGEM DE BITUCAS
O programa  Coletor Ambiental  
descarta corretamente as bitucas 
de cigarro, dando destinação 
ambientalmente sustentável 
para esse material. Isso porque, 
o descarte incorreto prejudica o 
escoamento de água pluvial e é 
responsável por 25% dos incên-
dios ocorridos em áreas urbanas, 
segundo estudos. Mesmo quan-
do o próprio estabelecimento 
recolhe as bitucas, e a destinação 
é feita com o lixo comum, elas 
ainda poluem os lençóis freá-
ticos, devido os componentes 
químicos contidos no resíduo.  
www.coletorambiental.com.br

 8  ALICATES AMPERÍMETROS
Segundo a  Flir Systems , os 
novos modelos CM55 e CM57 de 
alicates amperímetros possuem 
garra flexível com abertura 
lateral, capaz de “envolver” os 
condutores, permitindo medi-
ções em locais apertados ou ir-
regulares. Outra vantagem é que 
os alicates possuem duas luzes 
de LED brilhantes para ajudar o 
profissional que executa o servi-
ço a enxergar em espaços com 
pouca iluminação ou quando 
há obstáculos que possam blo-
quear o alvo de inspeção, além 
de ser muito mais seguro que os 
convencionais. www.flir.com.br
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ARQUITETURA

ESCRITÓRIO MODERNO 
PARA HOME OFFICE
Neste projeto do escritório Traço Final 
Arquitetura & Interiores a sala de 
estudos de nove metros quadrados 
situada no bairro Juvevê, em Curitiba, 
ganhou uma cara nova com um 
estilo moderno, tons amadeirados 
e nichos especiais. Os móveis da 
sala foram desenhados e feitos em 
marcenaria exclusivamente para 
o espaço, que conta também com 
um papel de parede fotográfico 
iluminado. Os revestimentos foram 
feitos com madeira, laca amarela 

e piso laminado. O mobiliário é 
composto por móveis sob medida, uma 
televisão para projeção de material de 
estudo e uma poltrona para leitura. 

PROJETO DE ARQUITETURA DO SÃO PAULO EXPO
O escritório brasileiro, GCP Arquitetos, e 
outro internacional, o francês Wilmotte 
& Associés (W&A), assinam o projeto de 
arquitetura do novo espaço de eventos 
da capital, o São Paulo Expo (novo 
nome do antigo Imigrantes Exhibition 
& Convention Center), a convite da GL 
events, um dos maiores grupos do setor 
de eventos do mundo. O escritório fran-
cês (W&A), juntamente com a matriz da 
GL events em Paris, definiram o progra-
ma inicial e o projeto conceitual. A GCP 
Arquitetos, em São Paulo, desenvolveu 
os projetos básicos e executivos a partir 
dos estudos iniciais recebidos da W&A 
e é a responsável pela 
coordenação e compa-
tibilização de todos os 
projetos complementares.
Segundo Sérgio Coelho, 
Sócio-fundador do escri-
tório brasileiro, os novos 
pavilhões de exposições 
podem receber eventos 

com exposições de grandes objetos, 
como barcos e maquinários de porte, 
devido ao pé-direito totalmente livre de 
10 m e 14 m, com estrutura de cobertura 
extremamente otimizada para permitir 
vãos livres de até 72 m x 157 m e pisos 
de concreto para receber cargas de 3 t 
a 5 t. Os números mostram o porte do 
novo empreendimento, já que serão 
50.000 m² para os cinco novos pavilhões 
de exposições contíguos e interligados 
aos 18.000 m2 existentes reformados e 
ainda um novo centro de convenções 
de 11.000 m2. Os pavilhões de expo-
sições serão divididos por grandes 

paredes acústicas móveis, que darão 
ao empreendimento uma flexibilida-
de inédita no mercado brasileiro.
Interligando os cinco novos pavilhões 
de exposição haverá em mezanino, o 
centro de convenções com 17 auditó-
rios/salas de reunião e duas grandes 
salas de conferências, áreas de interva-
lo, escadas rolantes e elevadores com 
plena flexibilidade de uso, com unifica-
ção ou compartimentação das áreas, 
que poderão ser utilizadas com total 
independência de exposições ocorrendo 
no nível inferior, que será acessado por 
quatro lobbies independentes, con-
tando ainda com várias lanchonetes, 
sanitários e um restaurante principal. 
Ao longo da fachada principal, uma 
generosa esplanada coberta por 
marquise, que certamente vai se 
tornar o marco arquitetônico do 
empreendimento, servirá de aces-
so aos lobbies e também de área 
de exposições e eventos abertos. 

As profissionais, a Engenheira 
Civil Elaine Baggio e a Arquiteta 

Fernanda Bittencourt (esq.); O papel 
de parede fotográfico traz um toque 

totalmente especial ao escritório
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OUTSOURCING

UNIJORGE CONTRATA 
TRX PARA OPERAÇÃO DE 
FACILITY MANAGEMENT
O Centro Universitário Jorge Amado 
(Unijorge) iniciou suas atividades em 
1999, prezando sempre pela garantia 
da excelência acadêmica dos seus 
cursos e pelo reconhecimento dos 
seus egressos na comunidade. Em 
Novembro de 2006, o centro univer-
sitário deu um importante passo 
para sua evolução e posicionamento 
global com foco local através de 
uma aliança estratégica com o então 
Whitney International University 
System, hoje conhecida como Rede 
Ilumno. Dedicada a promover amplo 
acesso à educação superior de alta 
qualidade, sendo que a rede tem 
sede em Dallas, Texas (EUA), conta 
com parceiros em todo o mundo, 
focados em oferecer a cada aluno 

saberes necessários às carreiras e 
vivências do século XXI, nesta tão 
diversificada economia global.
Com o objetivo de continuar com a 
excelência acadêmica a instituição, 
localizada em Salvador/BA, acaba 
de fechar contrato com a TRX para 
administrar sua área de Facility 

em quatro campus, 
totalizando mais de 
300 salas de aula 
num total de 62.500 
m2, que contem-
pla mais de 25 mil 
alunos. A TRX, que 
atende soluções de 
Real Estate, adqui-
rindo e financiando 
ativos reais, por 
meio da gestão de 
produtos de investi-
mento no mercado 

nacional e no mercado norte-
-americano, desde o ano passado 
com a entrada do executivo e atual 
Diretor, Walter Palácio, vem desen-
volvendo as unidades de negócios 
de Facility & Property Management, 
para todo o portfólio do grupo 
e para o mercado brasileiro.

BR SUPPLY ESTIMA CRESCIMENTO DE 40% EM 2015
A Br Supply, especialista no 
fornecimento de suprimentos 
corporativos, oferece um mix com 
mais de 10 mil itens, em várias 
famílias de produtos desde EPIs 
(equipamentos de proteção 
individual), higiene e limpeza, 
descartáveis e consumíveis, 
equipamentos para informática e 
escritórios, entre outros produtos 
personalizados. Por ofertar 
todos os suprimentos que uma 
empresa precisa e fazendo todo o 
controle através de um software 
de gestão exclusivo, consegue 
gerar economia de processo e de 
escala, permitindo assim que o 

cliente reduza seus investimentos 
em imobilizado (não é mais 
necessário estoque interno). 
“Com o software, que é interligado 
aos principais ERPs do mercado, 
o processo de aquisição é 
simplificado. Torna-se um 
aliado na gestão de compras 
das empresas, pois oferece 
acompanhamento e controle de 
verba e orçamento, workflow de 
aprovação, tracking de pedidos, 
painel de indicadores e gráficos. 
Os clientes contam com um 
processo logístico moderno, via 
WMS totalmente automatizado”, 
explica Cesar Folle, Diretor de 

Gestão e Fundador da BR Supply.
A empresa estima um crescimento 
de mais de 40% em 2015, 
chegando a um faturamento anual 
de R$ 170 milhões. Contribuindo 
com este crescimento, este mês 
a empresa acaba de fechar 
contrato com a Vale (120 mil 
funcionários), Kroton Educacional 
(110 campus e 1 milhão de 
alunos), Rede de Farmácias 
CVS Onofre (60 lojas), Schneider 
Eletric (8 fábricas) e assume 
também o fornecimento de EPI´s 
de uma das maiores empresas 
de serviços do Brasil, a Verzani & 
Sandrini (25 mil funcionários). 
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PROJETOS & INFRA

PLANTA DE SERVIDORES DA LENOVO É CATEGORIA 6A
Confiabilidade. Esse conceito 
permeou todo o projeto da planta 
de servidores da Lenovo, em Itu 
(SP), que utilizou cabeamento 
estruturado Categoria 6A 
SYSTIMAX, da CommScope, foi 
instalado pela i9 SMT Services 
& Solutions  com materiais 
fornecidos pelo Grupo Policom. 
Com área total ao redor de 1.100 
m2, essa unidade de produção 
da Lenovo foi inaugurada em 
setembro de 2014 e absorveu 
a produção da linha de 
servidores x86, da IBM. Além da 
produção dos servidores, neste 
local são realizados os testes 

dos produtos, assim como a 
configuração das máquinas, 
a instalação de software, o 
download de firmware e os testes 
de run-in em computadores 
(laptop/desktop/all-in-one). 
Por esses motivos, além de ser 
confiável, a rede é dedicada, 
tem cerca de 1.300 pontos e 
atende ao redor de 150 pessoas.
A criação desse espaço, 
como explica Roberto Perez, 
Gerente de Facilities & 
Manutenção da Lenovo, exigiu 
o remanejamento da linha 
de produção de notebooks e 
desktops, envolvendo outros 600 

postos de trabalho Categoria 
6. “Queríamos uma solução top 
de linha para atender o novo 
produto. A escolha recaiu em 
cabos Categoria 6A da SYSTIMAX 
por conta da confiabilidade 
do cabo Categoria 6A e da 
velocidade de transmissão”, 
informa, lembrando que esta 
é “a primeira aplicação da 
tecnologia 6A na Lenovo, no 
Brasil”. A rede é interligada 
ao servidor, instalado em 
outra edificação dessa planta 
industrial localizada na divisa 
de Itu com Sorocaba, via fibra 
óptica monomodo Teraspeed.
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VIDROS DE CONTROLE 
SOLAR NA SEDE DA MRV
O recém-inaugurado prédio que abriga 
a nova sede da MRV Engenharia, em 
Belo Horizonte (MG), tem como grande 
diferencial seu projeto arquitetônico 
sustentável, que priorizou a utilização 
de materiais ecologicamente corretos 
e sistemas que garantem uma melhor 
eficiência energética. Para atender a 
essa premissa, os responsáveis pela 
obra optaram pela aplicação do vidro 
de controle solar de alto desempenho 
Low-E da Guardian, que utilizou o 
vidro Sunguard High Performance AG 
43 on Clear, que proporciona trans-
missão de luz de 41%, reduzindo em 
65% o calor e zerando a ação nociva 
de raios ultravioleta, além de propor-
cionar uma baixa reflexão interna de 
apenas 19%. Outra característica é a 
tonalidade prata que o vidro propor-
ciona à fachada, atendendo assim às 
expectativas do cliente também em 
termos da estética externa do prédio.
“Os vidros Low-E são de baixo emis-

sivos, que impedem a transferência 
térmica entre dois ambientes, sem 
prejudicar a entrada de luz e sem dar à 
fachada um aspecto espelhado. Dessa 
forma, ajudam no controle da tem-
peratura e também da luminosidade, 
minimizando o consumo de energia 
elétrica pelos equipamentos de ar con-
dicionado e sistemas de iluminação 
artificial”, explica Lamartiny Gomes, 
Gerente de Produtos da Guardian.
Com 23 mil m² de área e dez pavi-

mentos, a nova sede da MRV abriga 
1,5 mil colaboradores próprios da 
construtora, que atuam em atividades 
administrativas em Belo Horizonte e 
região metropolitana. Além da estru-
tura composta pela fachada de vidros, 
o projeto conta com outros itens que 
possibilitam a economia de recursos 
naturais, como a iluminação com 
lâmpadas LED, coberturas vegetais em 
lajes com grama amendoim e isola-
mento térmico com argila expandida.  

ALTA DISPONIBILIDADE E 
INFRAESTRUTURA ROBUSTA
Para atingir continuamente os 99,999% 
de disponibilidade dos Data Centers 
da Tivit, a Johnson Controls forneceu 
seu principal sistema de automação 
predial, o Metasys®, que é capaz de 
regular com mais eficiência a tempe-
ratura nos ambientes distintos do da-
tacenter e possibilitar conforto térmico 
e melhor gestão da temperatura para 
a área de equipamentos de TI, como 
servidores, storages, entre outros. “Em 
outras palavras, a contratante otimiza 

investimentos e tempo, além de gerar 
eficiência energética, em função da 
gestão integrada das unidades insta-
ladas, além de aumentar a satisfação 
de seus clientes”, explica Gilberto 
Dantas, Gerente Executivo de Projetos 
de Missão Crítica, da Johnson Controls. 
A empresa preocupou-se também com 
a segurança dos seus colaboradores 
ao adotar, através da mesma parceira, 
sistemas de controle de acesso. Os 
chillers, que são da linha York, e toda 
a automação predial (BAS ) tam-
bém fazem parte do fornecimento.

“Todos os Data Centers da empresa 
operam em sistema de missão crítica 
e são fundamentais para a presta-
ção de serviços aos nossos clientes. 
Grandes empresas, incluindo 300 das 
500 maiores do Brasil e do exterior 
utilizam os serviços da empresa”, 
afirma Bruno Pagliaricci, Diretor de 
Infraestrutura da Tivit, que completa 
“a escolha pela Johnson Controls 
para o fornecimento dos sistemas 
dos Data Centers devido à capa-
cidade de integração, tecnologia, 
qualidade e referência de mercado”.
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CRESCIMENTO DA RCO RESULTA EM AMPLIAÇÃO DE FÁBRICA
Com projeção de crescimento em torno 
dos 20% para 2015, a RCO investe em 
suas instalações e aumentou sua ca-
pacidade de produção através da am-
pliação de sua fábrica matriz, localiza-
da em Tambaú, interior de São Paulo. 
Os objetivos da ação, de acordo com 
Carlos Donizetti de Oliveira, Diretor da 
RCO, foram separar alguns setores do 
restante da fábrica, aumentar a área 
de material armazenado e preparado 
para a produção, ampliar o almoxa-
rifado da empresa e, principalmente, 
melhorar o fluxo do material em pro-
cesso de produção, preparando todas 
as peças antes da montagem global. A 
obra, que começou em meados de de-
zembro de 2014 e durou cerca de três 

meses, proporcionou aumento de 35% 
no espaço físico da companhia. 
 “Conseguimos uma melhor gestão 
visual dos processos em andamento 
e dos processos que ainda iniciariam, 
aumentamos nosso espaço de confe-
rência com laser, o espaço de estoca-
gem com prateleiras produzidas pela 

própria RCO e aceleramos, consequen-
temente, a separação dos pedidos 
de vendas”, conta ele. “Além disso, a 
empresa conseguiu centralizar todos 
os materiais, insumos e consumíveis da 
companhia em seu próprio almoxarifa-
do”, destacou o Diretor sobre o rápido 
resultado da ampliação.

SALA DE AULA 
COLABORATIVA É A 
NOVIDADE DA KRAMER
A implantação de uma sala de 
aula colaborativa da Kramer pode 
começar com o VIA Connect PRO, para 
colaboração de pequenos grupos em 
mesas ou espaços limitados. Com o 
VIA Connect PRO em pequenos grupos, 
estudantes podem compartilhar de 
maneira fácil e eficiente informações 
contidas em qualquer notebook, 
tablet ou smartphone, enviando-
as para um display no mesmo 
local. Professores podem também 
intercambiar rapidamente as 
fontes de mídia locais, como PCs, 
notebooks, smartphones ou tablets, 
reprodutores blu-ray, conversores e 
câmeras. Usando os aplicativos de 
conferência e colaboração do VIA 

Collage, os estudantes podem também 
se juntar à classe remotamente.
Com o sistema de controle K-Touch 3.0 
integrado ao VIA Collage, o professor 
tem o controle e gerenciamento dos 
displays de todos os grupos locais, 
podendo compartilhar qualquer desses 
displays, instantaneamente, com 
outro grupo ou com a classe toda. O 
controle permite até mesmo inclusão 
ou exclusão de qualquer dispositivo em 

grupo. O design escalável dessa solução 
possibilita um novo nível de aprendizado 
interativo com tecnologia inovadora 
funcionando de maneira impecável. 
“O empolgante a respeito de nossa 
solução de sala de aula colaborativa é 
que ela pode melhorar drasticamente 
a maneira pela qual estudantes 
aprendem juntos e compartilham 
ideias”, explica Marcel Briant, Diretor 
Executivo da Kramer do Brasil. 

PROJETOS & INFRA
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PÁTRIA DESENVOLVE 
COMPLEXO LOGÍSTICO 
MULTIMODAL 
O Pátria Investimentos anuncia 
que está na etapa final do processo 
de desenvolvimento de um 
complexo multimodal na região 
Sul do Estado do Rio de Janeiro. 
Trata-se do Complexo Logístico 
Multimodal Itatiaia, que fica às 
margens do Km 315 da Rodovia 
Presidente Dutra, próximo à divisa 
com o Estado de São Paulo e onde 
está localizado um dos maiores 
polos industriais em formação 
do País, com acesso à rodovia 
diretamente pelo trevo da cidade 
de Itatiaia (RJ). Estão em fase 
avançada de construção a primeira 
fase do projeto, que contempla 
um pátio intermodal que será 

operado por uma empresa 
especializada no segmento, e a 
segunda, que compreende um 
condomínio logístico composto 
por galpões modulares que serão 
ocupados por empresas de vários 
setores, a exemplo de logística, 
distribuição e indústrias leves.
Para o desenvolvimento deste 
complexo multimodal, em um 
terreno de 640.000 m2, o Pátria 
anuncia investimentos da ordem 
de R$ 300 milhões. O pátio 
intermodal, com 60.000 m2, terá 
capacidade para mais de 1,2 
mil contêineres e terá um ramal 
ferroviário exclusivo com 1,5 km, 
que interligará a região aos portos 
do Rio de Janeiro e Sepetiba 
(RJ). O condomínio logístico terá 
170.000 m2 de galpões modulares, 

divididos em 43 unidades 
disponíveis (módulos a partir de 
3.800 m2); o início da operação do 
pátio intermodal está programado 
para o último trimestre deste 
ano, quando começarão as 
entregas dos primeiros galpões.
 “O Complexo Logístico Multimodal 
Itatiaia alia a oferta de serviços de 
alta qualidade para organizações 
de vários setores a uma localização 
estratégica. O desenvolvimento 
deste empreendimento, portanto, 
é fruto do excelente know how 
da área de Real Estate do Pátria 
Investimentos para a criação 
de soluções imobiliárias que 
atendam às exigências de 
grandes empresas”, comenta 
Helmut Fladt, Sócio da área 
de Real Estate do Pátria.
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ANTENADO

Foi empossada a nova diretoria, conselho fiscal e conselho 
deliberativo da Associação Brasileira dos Escritórios 
de Arquitetura (AsBEA) para o triênio 2015-2018:

Presidente
Arq. Miriam Roux 
Azevedo Addor – Addor & 
Associados Consultoria em 
Projetos e Qualidade.

Vice-presidente – São Paulo
Arq. Adriana Blay Levisky – Levisky 
Arquitetos Estratégia Urbana.

Vice-presidente – Relações Institucionais
Arq. Eduardo Nogueira Martins Ferreira – Purarquitetura.

Vice-presidente – Administrativo/Financeiro
Arq. Eduardo Sampaio Nardelli – Artifício 
Arquitetura e Planejamento.

Vice-presidente – Comunicação/Marketing
Arq. Marcelo Consiglio Barbosa – Bacco Arquitetos Associados.

Vice-presidentes – Regionais
Arq. Clarice Castro Debiagi – Debiagi Arquitetos Urbanistas.

Vice-presidente – Coordenador-geral dos Grupos de Trabalho
Arq. Edison Borges Lopes – ArGis Arquitetura e Gestão Integrada. 

Conselho Fiscal

Titulares
Arq. André Lompreta de Oliveira – DEF 
Projetos Arquitetura e Urbanismo.
Arq. Aníbal Sabrosa Gomes da Costa – 
RAF Arquitetura e Planejamento.
Arq. Fernando Bento Vidal – Rocco Vidal P+W.
Arq. Luciana Lins Nascimento – Pablo 
Slemenson & L Arquitetura.
Arq. Marta da Silva Ardito – Agres Projeto e Construção.
Arq. Milene Abla Scala – Vivá Arquitetura.

Conselho Deliberativo

Arq. Gianfranco Vannucchi – Königsberger 
Vannucchi Arquitetos Associados.
Arq. Henrique Cambiaghi Filho – CFA Cambiaghi Arquitetura.
Arq. Guilherme Takeda – Takeda Arquitetura e Paisagismo.
Arq. Guinter Parschalk – Studio IX Design e Luminotécnica.
Arq. Luiz Augusto Contier – Contier Arquitetura.
Arq. Nelson Dupré – Dupré Arquitetura & Coordenação.
Arq. Paulo Machado Lisboa Filho – Lisboa, 
Kondo, Shinobe e Arquitetos.
Arq. Roberto Aflalo Filho – Aflalo Gasperini Arquitetos.

A  Tópico , líder brasileira 
em soluções temporárias 
de armazenagem, anuncia 
a contratação de  Almir 
Narcizo  para o cargo de 
CEO (Chief Executive Officer) 
e de  Marcos Arruda  para 
a função de CFO (Chief 
Financial Officer). O ingres-
so de ambos os executivos 
faz parte do processo de 
fortalecimento da gestão 

da companhia com foco no 
crescimento e expansão dos 
negócios da empresa no 
Brasil e na América Latina.

Com mais de 28 anos de 
carreira, Narcizo já passou 
pela presidência da Nokia 
Brasil e vice-presidência 

da Nokia Networks para 
América Latina; e foi Diretor 
de Manufatura e Compras 
de Linha Branca da Elec-
trolux Brasil. Já Arruda, 
durante seus 20 anos de 
experiência profissional 
trabalhou em bancos, 
multinacionais e em gran-
des grupos nacionais em 
diversos setores, como AES 
Brasil, Vivo e OAS Arenas.
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