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ENTRE NÓS

Direto da Redação | redacaoinfra@talen.com.br

SEM CAOS
Com o agravamento da crise po-

lítica e econômica que atraves-
samos, acredito que estamos do 
mesmo lado, empregados e empre-
gadores, com a mesma preocupa-
ção sobre os riscos e ameaças a que 
estamos submetidos diariamente. 
Em frente ao caos que vivemos, es-
peramos uma luz, que traga uma 
melhor transparência na governan-
ça de nossas empresas e do Brasil. 
Com otimismo, eu aguardo dias 
muitos melhores!

Para ilustrar essa esperança, su-
giro que leia a entrevista de capa 
com o Presidente da Porto Seguro, 
que demonstra o valor dos empre-
sários e dos empregados de nosso 
País. Sob a liderança humanista, 
cuja prioridade é cuidar das re-
lações e buscar harmonia, Fábio 
Luchetti, assume papel de prota-
gonista na retomada do desenvol-
vimento de Campos Elísios, bairro 
na região central de São Paulo/SP, 
onde a companhia mantém suas 
principais operações desde 1945, 
totalizando 17 propriedades, in-
cluindo a recente inauguração do 
Espaço Cultural Porto Seguro. 

Além dessa entrevista, a edição 
traz mais matérias elaboradas com 
muita dedicação pela nossa equipe 
de jornalistas, que são um bálsamo 
para os profissionais de gerencia-
mento de facilidades e proprieda-
des, como:

•  Workplace: Peter Kawamura, Se-
nior Manager, Facilities and Office 
da Movile conta sobre o novo es-
critório da empresa, que se tornou 
uma startup com projeção global.

•  Profissão: gestão patrimonial no 
Brasil é coisa de profissional e cada 
vez mais, os brasileiros procuram 
se especializar e apresentar ges-
tão de primeiro mundo no setor de 
imóveis corporativos – a educação 
é o caminho.

•  Revitalização predial: Paulista 2028, 
Clube Atlético Mineiro e Uniamérica 
mostram por que a modernização 
predial – retrofit – abrange benefícios 
que passam por segurança, estética, 
conforto ambiental e economia.

•  Administração predial: Pátio Vic-
tor Malzoni, gerenciado por Flavio 
Engel, Gerente de Operações Pre-
diais da CBRE, está em operação 
há três anos e investe em tecnolo-

gia e se baseia na sustentabilidade 
para gerir a infraestrutura predial.

•  Gestão de propriedades: entre-
vista exclusiva com Marcelo Sca-
rabotolo, Diretor de Operações 
da São Carlos, proprietária de um 
portfólio que inclui 23 edifícios de 
escritórios de alto padrão.

•  Shopping: o Bossa Nova Mall, no 
Rio de Janeiro, é o mais novo ne-
gócio do grupo Saphyr, que possui 
13 shoppings em seu portfólio, e 
oferece comodidade aos passa-
geiros em trânsito.

•  Marketing e cultura nas edifi-
cações: edificações investem em 
ações de marketing e cultura, e 
aproveitam cada vez mais seus 
espaços, potencializando seus ne-
gócios.

•  Acessibilidade: Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI) entrou em vigor e 
ratifica os compromissos firmados 
pela Convenção da ONU de 2008, 
sobre os direitos das pessoas com 
deficiência.

Nosso objetivo editorial conti-
nua sendo destacar que há cami-
nhos para se fazer diferente. Pode-
mos sair do caos, para um porto 
seguro!

Boa leitura!
Léa Lobo
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 Mayb Ferreira  assumiu em 
março o cargo de Gerente 
de Serviços Comparti-
lhados na MRS Logística, 
operadora logística que 
administra uma malha 
ferroviária de 1.643 km nos 
estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e São Paulo. 
As atividades sobre a res-
ponsabilidade da nova Ge-
rente contemplam a gestão 
dos serviços de Facilities, 
Real Estate e Property de 
130 sites administrativos. 
Alocada no site de Juiz 
de Fora/MG, a Executiva 
possui uma equipe dire-
ta de 70 colaboradores. 
Ferreira possui experiência 
na área de Corporate Real 
Estate há mais de 20 anos, 
tendo desenvolvido, por 
exemplo, a gestão de em-
preendimentos de padrão 
Triple A, construídos com 
certificação LEED, com 
performance mensurada 
através de acordos de 
níveis de serviços e rigoro-
sas normas de segurança 
do trabalho, meio am-
biente, saúde ocupacio-
nal e sustentabilidade.

 Alexandre Paranhos , Dire-
tor Executivo do Grupo Pro 
Security, aceitou o convite 
de João Eliezer Palhuca, 
Presidente do Sindicato das 
Empresas de Segurança 
Privada, Segurança Eletrô-
nica e Cursos de Formação 
do Estado de São Paulo – 
Sesvesp, e agora também 
é membro do Conselho de 
Ética, além de manter sua 
posição de membro do 
Conselho Fiscal da institui-
ção. Como entidade que 
congrega e representa a 
categoria econômica de 
segurança privada, se-
gurança eletrônica e dos 
cursos de formação e aper-
feiçoamento de vigilantes, 
no Estado de São Paulo, 
o Sesvesp evoluiu muito 
como prestador de servi-
ços, objetivando sempre o 
bom atendimento a suas 
associadas. “É uma honra 
atuar na entidade que luta 
em favor das melhorias e 
solidificação do mercado de 
segurança privada em São 
Paulo”, ressaltou Alexandre 
Paranhos ao assumir como 
novo membro do Conselho.

A Starrett do Brasil, empresa 
fabricante de serras, ferra-
mentas e instrumentos de 
medição, conta desde o início 
de janeiro com  Christian 
Arntsen  na Vice-presidência 
da companhia. Outra mudan-
ça importante ocorreu na Ge-
rência Comercial, que agora 
fica a cargo de José Antônio 
de Góes Vieira que assume o 
comando das equipes de ven-
das e marketing no Brasil e 
América Latina. As mudanças 
são parte do planejamento 
estratégico da empresa, que 
este ano projeta um cresci-
mento de 5% no mercado de 
ferramentas além do lança-
mento de novos produtos e 
serviços. “Essas mudanças na 
diretoria já estavam previstas, 
especialmente, com a saída 
do nosso Diretor Comer-
cial Milton Rezende, que 
após 52 anos de trabalho, 
aposentou-se. As promoções 
premiam o excelente traba-
lho realizado pelo Christian 
Arntsen e pelo José Antô-
nio de Góes Vieira aqui na 
Starrett”, afirma o Presidente 
da companhia no Brasil, 
Salvador de Camargo Júnior.

A Contax anuncia a chega-
da de  Nelson Armbrust  à 
presidência da empresa. 
Shakhaf Wine, que estava 
na posição desde agosto do 
ano passado, passa a ser o 
Presidente do Conselho de 
Administração da empresa. 
A mudança no comando da 
companhia ocorre após a 
conclusão bem-sucedida do 
trâmite de renegociação da 
dívida financeira da Contax. 
O processo garantiu novo 
fôlego para que seja pos-
sível retomar os aspectos 
fundamentais do negócio 
e avançar o processo de 
venda da Allus nas melho-
res condições. Ex-Diretor 
Regional da Atento Brasil e 
com ampla experiência no 
segmento, Armbrust assu-
me o cargo com o desafio 
de fortalecer o negócio, 
reforçando a estratégia da 
companhia nos segmentos 
de contact center, BPO, 
trade e IT, atendendo à 
crescente multicanalidade 
no relacionamento com 
os clientes (atendimento 
ao cliente por meio de 
diferentes plataformas).
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Desde 2010 na Automec Portas Automáticas,  Fernando 
Ribas  acaba de assumir o cargo de Gerente Nacional. 
A empresa oferece soluções com tecnologia avançada 
para aplicação em portas. Formado em Publicidade e 
Propaganda pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (PUC-Campinas), Ribas relata que o início na 
Automec foi no cargo de Vendedor, que permaneceu por 

um ano, sendo promovido na sequência a Supervisor de Vendas, Gerente Co-
mercial e, após dois anos, Gerente de Negócios. No iniciou de 2016, veio nova 
promoção para Gerente Nacional. “Agora tenho a responsabilidade de geren-
ciar 12 representantes em território nacional, tendo que crescer este número, 
além de aumentar o faturamento da empresa em 15% ainda este ano, que 
apesar de desafiante, acredito ser possível, pois a estratégia é ‘atender bem’, 
que é um grande diferencial no mundo dos negócios”, resume o Executivo.

A Associação Brasileira de Engenharia Industrial (Abemi) 
elegeu em março, a diretoria e conselho de administra-
ção para o triênio 2016-2019. O novo Diretor-presidente, 
 Nelson Romano , sucede a Antonio Müller, que presidiu 
a entidade por quatro anos. Romano reforça o compro-
metimento de todos os membros da nova gestão em dar 
continuidade ao trabalho realizado para o desenvolvi-

mento de ações que promovam maior competitividade e sustentabilidade da 
engenharia industrial brasileira. Formado em engenharia industrial química 
pelo Centro Universitário FEI, em 1967, tornou-se professor de Operações Unitá-
rias da Indústria Química e Transmissão de Calor na própria instituição. Em 1970, 
foi contratado pela Petrobras para o cargo de Engenheiro de Processamento de 
Petróleo. Em 1975, tornou-se administrador pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A Manserv Logística anunciou a contratação do executivo 
 Marcelo Augusto Felipe  como novo Diretor Geral. Em sua 
nova função, ele será responsável por gerir todas as ações 
desenvolvidas na área, que atualmente trabalha em três 
frentes distintas dentro da cadeia logística: transporte, 
armazenagem e movimentações internas. Graduado em 
Engenharia Mecânica, Felipe possui Pós-Graduação em Sis-

temas Flexíveis de Manufatura e Manufatura Integrada por Computador todos pela 
USP e na FGV fez MBA em Gestão Estratégica de Marketing e em Logística Empresa-
rial. O profissional possui grande experiência na gestão ponta a ponta de cadeias 
de suprimentos, logística, operações, planejamento e processos de S&OP com foco 
no aumento da competitividade e estratégias para a materialização de resultados.
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BABCOCK INTERNATIONAL 
GROUP APOIA O GRU AIRPORT NA 
MELHORIA E MANUTENÇÃO DA 
PONTUALIDADE E REGULARIDADE 
DE SUAS OPERAÇÕES DESDE 2015

Informe publicitário

Responsável por atuar em todo o ambiente operacional dos 
aeroportos, incluindo projeto, instalação, melhorias, operação 
e manutenção de sistemas de bagagem, a Babcock também rea-
liza o gerenciamento de frota de equipamentos especializados 
de solo, pontes de embarque e desembarque, e a manutenção 
e gerenciamento dos sistemas de infraestrutura predial elétrica, 
eletrônica, civil, geradores, ar-condicionado, terminais logísti-
cos de carga e de tecnologia da informação.

De acordo com o Executivo da empresa, Marcelo Ferraz, um 
dos principais objetivos da multinacional é “implantar todo o 
know-how internacional na gestão de serviços para aeroportos, 
tanto na operação da infraestrutura quanto na manutenção. 

Dessa maneira, será possível 
ajudar os clientes a melhora-
rem seus índices, alcançando 
e superando metas operacio-
nais de equipamentos críti-
cos, tais como, disponibilida-
de física acima de 99,5% em 
sistemas de bagagens e pon-
tes de embarque; acima de 
99% na frota de caminhões 
contra incêndio, e no apoio 
ao desenvolvimento, implan-
tação e integração de siste-
mas críticos, modernizando e 
automatizando os aeroportos 
brasileiros”, ressalta.

No Brasil, a Babcock 
vem se consolidando na 
prestação de serviços aero-
portuários. Em 2015, por 

exemplo, assumiu parte da 
manutenção e operação da 
infraestrutura do Aeroporto 
Internacional de São Paulo 
(GRU Airport), nos subsis-
temas: elétricos de baixa, 
média e alta tensão; sistemas 
de bagagens e pontes de em-
barque; portas automáticas, 
FDAS (detecção de alarmes 
e incêndio) e sonorização.

5 CONTÍNUOS DESAFIOS DA BABCOCK 
EM FAVOR DO GRU AIRPORT

1)  Apoiar nosso cliente em seus próprios desafios 

dentro do site aeroportuário, como na preparação 

na recepção para o Rio 2016 e demais eventos.

2)  Obras de retrofit.

3)  Melhoria contínua dos indicadores operacionais.

4)  Implantação da cultura de ganho de 

produtividade em processos.

5)  Implantação de cultura diferenciada 

de segurança do trabalho.

A empresa, que conquista 
cada vez mais espaço no ce-
nário nacional, presta servi-
ços críticos para as operações 
mais movimentadas do mun-
do, como o Heathrow Airport 
London, British Airways, Du-
bai International Airport e 
Amsterdam Airport Schiphol, 
com soluções totalmente in-
tegradas e serviços de suporte 
às demandas. 

Tel.: 11 2104-1200
www.babcockinternational.com/br

Babcock International Group  
se destaca no mercado brasileiro
A multinacional britânica com mais de 120 anos de atuação é líder em serviços  
de engenharia e possui mais de vinte anos de experiência no setor aeroportuário

“Nosso trabalho no GRU 
Airport é bastante desafiador. 
Para ajudar, aplicamos nossa 
experiência de longo prazo 
no Heathrow e na British 
Airways no mercado brasi-
leiro. Estamos acostumados 
com padrões elevados de 
qualidade de disponibilida-
de dos equipamentos e nos 
adaptamos tranquilamente às 

exigências nacionais. Atende-
mos com sucesso os padrões 
de qualidade estabelecidos 
pela Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil) para os aero-
portos concedidos”, afirma o 
Diretor Operacional no Brasil, 
Eduardo Pezzi.

A contribuição da Bab-
cock junto ao GRU Airport 
resultou em melhorias nas 
áreas de mapeamento e es-
tabelecimento de processos 
críticos e suas tratativas nos 
produtos de engenharia de 
manutenção (criticidade de 
ativos, revisão de estratégias 
de manutenção, desenvolvi-
mento de fornecedores e de-
finição de níveis mínimos de 
sobressalentes).

Ao celebrar um ano de 
parceria com o Aeroporto 
Internacional de São Paulo, 
a multinacional britânica dá 
continuidade no compromis-
so de apoiar melhorias na ma-

nutenção contribuindo para 
a pontualidade e regularidade 
das operações, inclusive na 
preparação para a recepção 
do Rio 2016 e demais even-
tos realizados no País, além 
de dar suporte nas obras de 
retrofit; melhoria contínua 
dos indicadores operacio-
nais; implantação de cultura 
de ganho de produtividade 
em processos e disseminação 
de conceito diferenciado na 
segurança do trabalho.
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tos realizados no País, além 
de dar suporte nas obras de 
retrofit; melhoria contínua 
dos indicadores operacio-
nais; implantação de cultura 
de ganho de produtividade 
em processos e disseminação 
de conceito diferenciado na 
segurança do trabalho.
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UM PORTO SEGURO NO CAOS
  Sob a liderança humanista de Fábio Luchetti, a Porto 

Seguro assume papel de protagonista na retomada 
do desenvolvimento dos Campos Elíseos, bairro 
na região central de São Paulo onde a companhia 
mantém suas principais operações desde 1945, 
totalizando 17 propriedades. A mais recente 
inauguração é o Espaço Cultural Porto Seguro, além 
do novo projeto para um edifício verde, cujas obras 
se iniciam ainda este ano. Trabalho inclui diversas 
ações estratégicas para manter o valor de seus ativos, 
preservar a relação com seus diversos públicos e, 
consequentemente, a qualidade de seus serviços

ENTREVISTA DE CAPA | por Paula Caires

“Sejam bem-vindos!” Se as pare-
des falassem, essa seria a frase mais 
repetida pelo Espaço Cultural Porto 
Seguro, inaugurado em janeiro des-
te ano no bairro de Campos Elíseos 
(Centro de São Paulo). E mesmo sem 
dizer uma palavra, esse é o convite 
que ele faz a quem passa por ali. “Na 
fachada há uma porta de madeira 
que, quando aberta, parece não exis-
tir. Conceitualmente, é dizer que a 
cultura não tem limite. É como se não 
houvesse uma barreira entre o ser hu-
mano e o conhecimento. É um espaço 
aberto a quem está olhando, indepen-
dentemente da classe social”, explica 
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  Por meio da 
arquitetura dizemos 
que a cultura não 
tem limites. É como 
se não houvesse 
uma barreira entre 
o ser humano e o 
conhecimento 

  Yuri Vital

o Arquiteto Yuri Vital, da São Paulo 
Arquitetura , responsável pelo projeto. 

O projeto arquitetônico consiste em 
um monólito puro, modelado em con-
creto aparente, com dobras que fogem 
do formalismo. Mas não adianta ter be-
leza se não houver funcionalidade. Por 
isso, as dobras que formam a parte ex-
terna do espaço têm também uma fun-
ção acústica, como explica Vital: “As pa-
redes paralelas produzem eco porque a 
onda sonora fica de um lado para o ou-
tro, criando um índice de reverberação 
ruim. Com paredes não paralelas ou 
assimétricas, dissipamos a onda mecâ-
nica do som, evitando o eco. O visitante 
está ali para admirar e analisar obras de 
arte. É um momento de contemplação 
e ele não pode ser interrompido por 
um eco vindo de um som produzido a 
20 metros dali”. 

O processo criativo envolve pensar 
acerca de todos os problemas e tentar 
transformá-los em solução, ou seja, o 
projeto é mais técnico do que plásti-
co. Só que tem a arquitetura para unir 
harmoniosa e belamente esses dois 
pontos e possibilitar quebras de para-
digmas. “Tudo que eu acho óbvio, can-
celo e tento não por no meu projeto. As-
sim, conseguimos criar um espaço com 
muitas características que não tem em 
nenhum outro lugar na América do Sul”.

Nas áreas técnica, administrativa 
e nas salas de aula as paredes podem 
ser paralelas porque não há problemas 
com eco por serem menores. Já a área 
expositiva no subsolo é outra quebra de 
paradigma com propósito. “É um lugar 
que não precisa tanto de ar condicio-
nado por já ser protegido da luz solar e 
também de ruídos externos”, justifica o 
Arquiteto. Lá, as paredes são paralelas. 
O teto, porém, é inclinado, quebrando, 

de outra forma, a possibilidade de eco: 
“Assim, temos uma complexidade es-
trutural e de espaço que surpreende a 
cada cantinho”, descreve.

O projeto se destaca por ser uma 
obra de arte, como se orgulha o Presi-
dente da Porto Seguro, Fábio Luchetti: 
“Por si só o edifício já tem um cunho 
museológico e vai criando uma expe-
riência que desperta o interesse da 
comunidade. É uma obra de arte que 
valoriza o bairro e convida as pessoas 
para ver o que ela guarda”. 

A iluminação também ganha papel 
protagonista. Para o Arquiteto, a luz na-
tural é muito nobre e por isso foi apro-
veitada ao máximo para dar forma ao 
museu. No subsolo tem iluminação ze-
nital, que vem pelo teto, uma vez que há 
dois rasgos na parte mais alta (de seis 
metros ). E no térreo a luz zenital vem 
pelo chão. O diferencial é que todos os 
espaços com luz natural são totalmen-
te controlados, conferindo característi-
cas completamente diferentes.

O pé-direito de oito metros do es-
paço principal é outro diferencial. Para 
possibilitar a entrada de grandes obras, 
ele é dotado de uma porta de 2,5 me-
tros, mais outras três com dois metros 
cada. Foi essa infraestrutura que pos-
sibilitou a entrada da réplica em tama-

nho real da escultura do Davi, de Miche-
langelo, com 5,17 metros de altura mais 
uma base de um metro, parte da expo-
sição inaugural gratuita Grandes Mes-
tres – Michelangelo, Leonardo e Rafael.

A quebra de paradigma está até nos 
detalhes. Os banheiros, por exemplo, es-
tão na área térmica para que não ecoem 
sons e a escada de emergência não tem 
cara de emergência, pois é banhada pelo 
sol. A questão da segurança, primordial 
para uma seguradora, não poderia ter 
menos ênfase no espaço. O sistema anti-
-incêndio é a gás, o que impede a propa-
gação do fogo, sem afetar a oxigenação 
necessária para o ser humano.

E tudo isso em um complexo de ma-
nutenção simples, como demonstra o 
Gestor do espaço Marco Rangel, Sócio 
da agência e consultoria A Cultural, res-
ponsável pela gestão cultural e admi-
nistração do espaço. “A infraestrutura é 
nova e de fácil preservação, assim po-
demos nos concentrar na gestão cultu-
ral. O trabalho é feito em parceria com 
equipes terceirizadas, que trazem solu-
ções”, afirma ele.

A fachada de concreto armado apa-
rente recebeu um tratamento de verniz 
para evitar impregnação de sujeiras. 
Internamente, as paredes também são 
de concreto e o piso é de madeira maci-
ça. São materiais resistentes e que não 
exigem grandes cuidados. “Nos inspira-
mos em construções que têm mais de 
50 anos e estão perfeitas. O objetivo foi 
usar elementos que tivessem durabili-
dade, porque queremos eternizar a obra 
e evitar que ela seja alterada ao longo 
de sua vida. Trouxemos a inspiração das 
décadas de 1940 e 1960, quando se utili-
zava materiais robustos e que se torna-
vam nobres pela forma com a qual eles 
eram compostos”, explica Vital.
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Foi a quebra de paradigmas, a ino-
vação e o fato de o espaço ser uma obra 
de arte que o destacou dentre diversos 
outros projetos de renomados escritó-
rios para o Presidente da companhia, 
que cuidou e acompanhou pessoal-
mente o projeto desde o início. Afinal, 
a ideia de um espaço cultural comple-
tamente novo partiu dele, em um mix 
de oportunidade, visão e responsabili-
dade social.

Na medida em que a empresa de-
senvolvia o projeto do complexo, che-
gou a vez do retrofit no prédio maior, 
próximo à esquina onde havia algumas 
casas. Durante a obra, a equipe perce-
beu que as casas ficariam prejudica-
das por serem antigas. “Achamos que 

podíamos por em risco as pessoas que 
estavam lá. Então, em vez de continuar-
mos as obras, fizemos a aquisição”, lem-
bra o Presidente. Paralelamente, o es-
paço cultural da empresa estava com a 
logística prejudicada, por estar em uma 
avenida muito movimentada (a avenida 
Rio Branco). Era a chance de a empresa 
ficar mais próxima da questão cultural, 
com a qual sempre foi muito envolvida. 

Segundo Luchetti, as coisas se ma-
terializaram por conta de uma inspi-
ração que teve numa visita feita ao 
Instituto Tomie Ohtake, ainda sem 
teatro, onde o edifício de coworking é 
integrado aos demais equipamentos. O 
princípio é o mesmo – gerar cultura. Só 
que o Tomie Ohtake é mais centraliza-

do, enquanto o Complexo Porto Segu-
ro é mais verticalizado. “Seguro não é 
tão fácil de tangibilizar. A gente cobra, 
mas não quer que as pessoas o usem, e 
elas pagam, mas também não querem 
usá-lo. Então, essa é uma forma de as 
pessoas se relacionarem com a gente e 
de podermos devolver para a cidade e 
para os clientes um pouco do que rece-
bemos”, explica ele. 

O resultado da sinergia de filosofias e 
propósitos entre o escritório de arquite-
tura e o Presidente da companhia resul-
tou em um prédio que não oprime e que 
quebra a ideia de que a cultura é algo 
inacessível ou elitizado. “Trouxemos um 
pouco dessa questão do romantismo 
que se perdeu. Acho que é isso que dá 
um plus, você tem que acreditar. Não 
importa o que os outros vão achar, sen-
ta e faz a sua parte”, ressalta Vital.

A frase traduz bem o trabalho da 
companhia na região, cujo Espaço Cul-
tural é apenas o mais recente fruto, que 
se integra ao Teatro e ao Restaurante, 
trazendo nova vida e fluxo em plena 
Cracolândia, onde se concentram usuá-
rios de drogas. Nas palavras do Arquite-
to, o projeto da Porto Seguro é uma cé-
lula cancerígena ao contrário , que atrai 
o bem. “Colocamos uma joia em um 
lugar que estava ruim e já começamos 
a ver as coisas melhorarem”, destaca.

A visão otimista reflete também o 
modo de pensar e trabalhar do próprio 
CEO, que acredita que o ciclo de desen-
volvimento vivido por outras regiões, 
como Barra Funda e a Amaral Gurgel, 
chegará a Campos Elíseos. Ele tem per-
cebido movimento da Prefeitura e do 
Estado, que também têm aparelhos na 
região, como a Sala São Paulo, o Museu 
da Energia e o Batalhão da Polícia Mi-
litar, que contribui para segurança do 

Com visão 
humanista, Fábio 

Luchetti comanda 
a gigante 

Porto Seguro, 
incentivando e 

acompanhando de 
perto as ações de 
desenvolvimento 

sustentável
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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-
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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.
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(21) 2303-5252

BELO HORIZONTE
(31) 3653-4838

www.wechsel.com.br
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local e ajudou na devolução das Praças 
Princesa Isabel, Liceu Coração de Je-
sus  e Davi Raw à população, após elas 
serem revitalizadas pela Porto Seguro, 
além do Sesc Campos Elíseos  recen-
temente aberto e o trabalho das duas 
associações de moradores que têm se 
articulado, criando uma geração de 
diálogo que, para ele, vai amadurecer 
possíveis resoluções para o bairro.

Isso não significa que ele vai apenas 
esperar. A mais recente aquisição feita 
na região há cerca de dois anos deve 
ter suas obras iniciadas no segundo se-
mestre, com previsão de inauguração 
para o início de 2018. De acordo com 
o Presidente, será um condomínio de 
seis ou oito andares integrado aos ou-
tros dois que já são da empresa. A op-
ção por menos andares foi estratégica. 
A ideia é um projeto sustentável, com 
bastante espaço verde e um jardim sus-
penso para criar uma paisagem para 
quem olhar de cima dos outros prédios. 

A finalidade ainda não está definida, 
mas Luchetti adianta que pode resgatar 
um pouco da história da seguradora, 
trazendo para perto os corretores de 

seguros, uma vez que por volta da déca-
da de 1980 havia dois andares locados 
para eles. Mas também há a possibilida-
de de abrigar alguma das empresas que 
estão em crescimento no grupo, como 
a Porto Seguro Conecta (operadora de 
celular). Integrar edificações é também 
uma estratégia de agregar valor aos 
seus imóveis, impedindo a depreciação, 
trabalho que conta, ainda, com uma po-
lítica rígida de manutenção.

Agora, o Presidente diz ter chegado 
ao limite das aquisições. Até porque, 
por sua natureza, a empresa não pode 
ter tanto capital imobilizado. “Tenho 
de ter muito mais liquidez. Não posso 
apresentar muito patrimônio imobiliza-
do para garantir que tenha solidez para 
suportar o risco que assumo. Acho que 
estou em um ponto razoável do que po-
dia ter. Já adquirimos tudo que estava 
bem estruturado e em São Paulo temos 
um complexo central que acredito que 
nos atenda nos próximos dez anos”. 

A empresa totaliza 17 empreendi-
mentos na região, onde está desde 1945 
anos, quando Campos Elíseos ainda 
estava no auge. Ela foi crescendo, as-

sim como o mercado de seguros em si, 
que nos últimos 15 anos tem avançado 
de um a quatro vezes mais que o PIB 
nacional. “Fomos crescendo e nossas 
unidades nos acompanharam. Até a 
década de 1980 e 1990 fomos adquirin-
do terrenos e expandindo, pois é mui-
to mais fácil ficar centralizado, do que 
ficar com unidades espalhadas. Como 
operamos muito no cenário nacional, a 
região central e sua facilidade logística 
favorecia as relações com nossos pú-
blicos. Somos a favor e temos bastante 
sensibilidade e consciência de que pre-
cisamos estar muito próximos das ativi-
dades que executamos. Então, somos 
verticalizados, porque queremos viver 
de perto os problemas de cada ativida-
de que nos propomos a fazer”. 

Nos tempos de declínio, em vez de 
debandar para regiões consideradas 
mais nobres, continua investindo, an-
corando um novo ciclo de prosperida-
de. Atualmente, a empresa tem mais de 
140 imóveis pelo Brasil e toda a estru-
tura e o back office ficam concentrados 
no bairro, onde trabalham mais de três 
mil pessoas.

Projeto com características únicas na América Latina é uma obra de arte em si, tendo a funcionalidade como foco

Fo
to

s A
ce

rv
o 

Te
ix

ei
ra

 D
ua

rt
e 

/ f
ot

o 
Fa

bi
o 

H
ar

ge
sh

ei
m

er





16 INFRA Outsourcing & Workplace

Como parte da região e de sua his-
tória, seu trabalho em prol da mesma é 
ativo e contínuo. Um deles é a Associa-
ção Campos Elíseos Mais Gentil, criada 
pelo Instituto Porto Seguro. “Queremos 
entrosar a Associação com a popula-
ção para gerar um case de sucesso e in-
centivar outros bairros”. A Associação é 
composta por cerca de 80 funcionários 
voluntários, divididos em três grupos de 
ação, responsáveis pelas rondas feitas 
de manhã e a noite nos 32 quarteirões 
mapeados. Quando é detectado algum 

problema, o mesmo é reportado à Sub-
prefeitura da Sé ou ao órgão competen-
te. Oitenta por cento dos casos são re-
solvidos. “Mantendo o bairro sempre em 
ordem e limpo, criamos uma pauta cida-
dã e mostramos às pessoas como elas 
podem contribuir”, acredita Luchetti.

Apesar de idealizador do projeto, 
não há sentimento de posse, pelo con-
trário. O trabalho é movido pelo sen-
timento de doação. Um book foi feito 
para quem quiser criar um projeto si-
milar. O objetivo é que o projeto possa 
ser entregue nas mãos da população, 
a quem caberá dar continuidade. “No 
final das contas, faltam essas pontes. 
Às vezes, o poder público não tem uma 
força na rua nem dinheiro para investir. 
E, por outro lado, as pessoas não cum-
prem seu papel porque estão descren-
tes”, acrescenta o Presidente. 

Com esse mesmo propósito de au-
tonomia, ele parece gerir a empresa. 
Atualmente com 15 mil funcionários, 
ele dá pistas de como consegue manter 
o padrão de qualidade, mesmo entre 
o imenso time de profissionais tercei-
rizados – só no atendimento direto ao 

público final são oito mil. Uma diretoria 
exclusiva só para cuidar dessa questão, 
treinamentos extensos, escolas, tecno-
logias e mecanismos para gerar enga-
jamento são algumas das ferramentas. 
“Não consigo controlar as pessoas, 
apenas a minha atitude em relação a 
elas. Assim, criamos sistemas que fa-
zem com que elas gostem da gente. 
Não de uma forma paternalista, porque 
isso já era, mas pela filosofia da lide-
rança. A maneira como ela fala, como 
ouve... Tudo para termos o clima orga-
nizacional adequado”, conta ele. A cada 
sete anos a visão de futuro é repensa-
da. Então, todos os prestadores de ser-
viços e colaboradores do Brasil inteiro 
são convidados para compartilhar da 
forma como os sistemas da companhia 
são e serão vistos. 

Mesmo brincando que a fórmula 
da Coca-Cola ele não dá, ele continua 
expondo um pouco sobre sua maneira 
de pensar e encarar a gestão de uma 
gigante, que só no último trimestre de 
2015 teve um lucro líquido de R$ 294 mi-
lhões: inspiração na antroposofia. “Não 
se trata de religião. Tenho 15 milhões 
de clientes que estão aqui por causa de 
25 mil corretores que são independen-
tes. Eles vendem o que quiserem para 
quem quiserem. Mesmo assim, reno-
vamos 85% dos contratos, pagando a 
mesma comissão que o mercado paga. 
A grande diferença está nas pessoas”. 
Sua gestão destaca a dimensão hu-
mana: “minha prioridade é cuidar das 
relações e buscar harmonia. No fundo, 
nosso grande papel e meu maior desa-
fio é controlar o caos e a ordem de 15 
mil almas, considerando o ser humano 
a partir de uma dimensão integral, for-
mado por pensamentos, sentimentos e 
atitudes (pensar, sentir e querer)”.

Centro Cultural integra o 
complexo formado por um 

teatro e restaurante
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seu celular e aproxime o telefone
do código acima

mailto:contato@rvgestao.com.br
http://www.rvgestao.com.br/
http://facebook.com/rvgestao


18 INFRA Outsourcing & Workplace

“GRANDES LÍDERES INSPIRAM A 
GRANDEZA EM OUTRAS PESSOAS”

  Como a Movile se tornou 
a primeira startup do País 
com projeção global

Novo escritório da Movile | por Camila Biajante

Chuveiros do Darth Vader e do R2-
D2 nos vestiários; salas de reuniões 

conhecidas como Millennium Falcon e 
X-Wing Starfighter, e casulos com ilumi-
nação especial que mexem com a ima-
ginação e fazem parecer que você está 
numa máquina de teletransporte. É as-
sim, no melhor estilo Star Wars, que o 
novo escritório da Movile, em São Pau-
lo, tem conquistado visitantes, colabo-
radores e clientes.

O título da matéria – citado no filme 
de ficção científica –, também reflete a 
paixão de Fabricio Bloisi, CEO da mar-
ca, pela saga. A multinacional brasilei-
ra lidera a produção de conteúdo para 
mobile (smartphones, tablets e celula-
res) na América Latina. 

Com atuação também no Vale do 
Silício, a Movile possui atualmente 15 
escritórios, sendo quatro no Brasil, e 
mais de 1.000 colaboradores. No port-
fólio da companhia já se destacam, 
por exemplo, o PlayKids (líder mundial 
entre aplicativos infantis) e o famoso 
delivery de comida: iFood. A empresa 
cresceu 80% ao ano nos últimos sete 
anos. Até 2020 pretende crescer cerca 
de 50%. Mensalmente atinge em torno 
de 100 milhões de pessoas por meio de 
seus serviços e aplicativos.

Mas se viajar até outra galáxia ain-
da parece um sonho distante, expandir 
e ampliar os negócios é algo bem real 

Sala de reunião com o 
tema Android. O painel 

instalado no teto é 
refletido na mesa
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Peter 
Kawamura, 

Senior Manager, 
Facilities and 

Office da Movile

e possível para a Movile. Tanto é assim 
que, há menos de um mês, a empre-
sa inaugurou um novo escritório, com 
capacidade para acomodar mais de 
190 pessoas, num espaço de 1.856 m². 
O projeto arquitetônico, assinado por 
Sergio Camargo, da SCAA Arquitetura, 
exibe, em cada detalhe, a alma da em-
presa. “Buscamos inspiração em outros 
projetos, mas colocamos a nossa cara 
nos ambientes e, em cada um deles, 
contamos uma história. As salas de re-
uniões – 12 no total – são temáticas. 
Toda a nossa inspiração foi a partir do 
design de um aplicativo. Se olharmos 
a planta, ela é um aplicativo”, explica 
Peter Kawamura, Senior Manager, Faci-
lities and Office da Movile. 

As obras, iniciadas em dezembro do 
ano passado, tiveram um ritmo acelera-
do, mas contaram com todo o know-how 
da OMMA Soluções Corporativas para 
a execução do projeto. “Nós brincamos 
que a Movile é uma nave mãe, que com-
põe muitas outras empresas. Começa-
mos esse trabalho com cerca de 15 pes-
soas e, no final, chegamos a 100. O grau 

de exigência foi alto, mas a 
sensação de prazer e dever 
cumprido é gratificante”, co-
menta Marcos Camargo, Di-
retor da OMMA. 

Ao colocar os pés no 
26º andar do edifício EZ 
Towers você tem certeza 
de estar no lugar certo. As 
portas de vidro no forma-
to de um aplicativo dão 
as boas-vindas. Já a deco-
ração do ambiente dão a 
impressão que quem tra-
balha ali está imerso no 
universo dos games ou dos 
filmes de ficção científica. 

Com vista panorâmica 
para as principais avenidas 
da cidade, as 118 janelas 
do escritório proporcionam 
um cenário ainda mais especial. Além 
disso, são excelentes para a iluminação 
natural e reduzem o consumo de ener-
gia elétrica. Os números impressionam: 
ao todo são 84 luminárias funcionais e 
168 lâmpadas; 198 lâmpadas em lumi-

nárias decorativas, e sancas linear de 
206 metros, sendo 92 no contorno do 
core. O prédio possui certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design) e a empresa respeita a capa-
cidade luminotécnica.

Fo
to

s T
ad

eu
 B

ru
ne

lli

Área de descompressão: 
espaço foi inspirado no 
game Super Mario Bros
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A preocupação do edifício com sus-
tentabilidade também envolve a oti-
mização do uso da água. Atualmente 
com 84 colaboradores trabalhando, a 
Movile consome 50 m³/mês de litros 
de água. “Optamos por um prédio 
com selo LEED e podemos usufruir dos 
elevadores tranquilamente, pois to-
dos possuem regeneração de energia. 
Além disso, a água da chuva é utilizada 
para irrigação; a iluminação externa 
possui postes com tecnologia LED; o 
sistema VRF de ar condicionado pos-
sui alta eficiência; todas as torneiras 
são de pressão; os mictórios têm sen-
sor de presença e utilizamos ao máxi-
mo a iluminação natural, pois nosso 
projeto arquitetônico nos proporciona 
isso, nosso office é todo open space”, 
ressalta Kawamura.

BEM-VINDO AO MUNDO 
“MOVILIANO”

Logo na entrada da recepção é pos-
sível sentir o clima diferente. Tudo foge 
da “normalidade”. E a proposta é justa-
mente essa: criar uma atmosfera acon-
chegante, ousada e única. Objetivo, cla-
ro, alcançado com sucesso pela equipe 
da companhia. Para chamar a atenção, 
o nome da empresa suspenso no teto, 
com forro e dutos aparentes, indica que 
a decoração é o ponto alto do novo am-
biente de trabalho da Movile. Um barzi-
nho descontraído compõe o cenário e 
permite que o visitante relaxe antes de 
iniciar uma reunião, por exemplo.

A paleta de cores do escritório foi 
inspirada no magenta, cor da marca, 
o que proporcionou uma grande brin-
cadeira de tonalidades. “O nosso core 

conta toda a história da empresa. Em 
todas as paredes temos algo diferente: 
com os nossos valores, destacando os 
colaboradores, distraindo-os com uma 
parede feita de lego”, destaca o Senior 
Manager, Facilities and Office da multi-
nacional brasileira.

Mas não é somente a parte estética 
o grande destaque, muito pelo contrá-
rio. De acordo com Kawamura, todos os 
detalhes foram planejados com muita 
precisão. “Normalmente quando entre-
gamos um projeto para um arquiteto, 
ele não tem muita noção de facilities. 
E isso acaba se refletindo no futuro. Fa-
cilities não é pensar só no agora, mas 
sim numa gestão a longo prazo. Aqui, 
por exemplo, nós usamos um piso dife-
renciado, que parece um carpete, mas 
não é. E com um simples pano úmido 

 Nós brincamos que a Movile é uma 
nave mãe, que compõe muitas outras 
empresas. Começamos esse trabalho 

com cerca de 15 pessoas e, no final, 
chegamos a 100. O grau de exigência 

foi alto, mas a sensação de prazer e 
dever cumprido é gratificante 

 Marcos Camargo,  Diretor da OMMA

 Normalmente quando entregamos 
um projeto para um arquiteto, ele não 
tem muita noção de facilities. E isso 
acaba se refletindo no futuro. Facilities 
não é pensar só no agora, mas sim 
numa gestão a longo prazo 
  Peter Kawamura , Senior Manager, Facilities and Office da Movile
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A OMMA parabeniza a MOVILE 
pelo novo escritório e a SCAA pela arquitetura 

com orgulho de ser responsável pela 
construção deste espaço que traduz a 

identidade da empresa.

+5511 30562340
 WWW.OMMA.COM.BR

http://www.omma.com.br/


e sabonete neutro é possível mantê-lo 
limpo, sem precisar a todo o momento, 
contratar uma empresa especializada 
para fazer essa manutenção. Pensamos 
também na acústica, na iluminação, 
enfim, nosso objetivo foi criar valor 
agregado ao projeto”, enfatiza.

FUNCIONÁRIOS FELIZES
Inspirado na máxima: quanto mais 

satisfeitos os funcionários e colabo-
radores estiverem, mais eles poderão 
render, a Movile oferece diversas op-
ções dentro do ambiente de trabalho. 
Desde o visual descontraído, com pa-

redes coloridas, passando por sofás, 
pufes, até amplas áreas de convivência, 
com mesa de sinuca, pingue-pongue, 
videogame, jogos, salas de leitura, tea-
tro, meditação, karaokê, violão, copa 
com café da manhã free, além de espa-
ço para massagem e manicure. Lugares 
agradáveis onde os colaboradores po-
dem descontrair e recarregar as ener-
gias. Além disso, o ambiente informal 
favorece a conversa e o diálogo, e o 
conceito open space aproxima ainda 
mais gerentes e diretores. 

A preocupação também está refle-
tida na escolha do mobiliário. “Utiliza-
mos cadeiras ergonômicas, suportes de 
telas, suporte de laptop, descanso de 
pé, entre outros para criar a sensação 
de conforto. No caso de ruídos, para 

Conforto e 
irreverência: 

A recepção 
conta com 

um mini-bar e 
um espaço de 
descontração.
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Qual o valor da 
limpeza para o 
seu edifício?
Pela primeira vez, um estudo internacional 
mostra o real impacto financeiro da 
higiene e limpeza profissional nos custos 
de edifícios, lojas e outros negócios. 

Entre no site da RL e baixe gratuitamente 
o infográfico com todas as informações.

www.rl.com.br

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


diminuí-los, utilizamos forros e pisos 
acústicos, criamos espaços mais am-
plos para os funcionários. Tudo cuida-
dosamente pensado para o bem-estar 
dos “movilianos” (como são chamados 
os colaboradores da empresa)”, enfati-
za o Executivo da companhia.

Todo esse cuidado e preocupação 
com os colaboradores fez a Movile fi-
gurar entre as melhores empresas para 
trabalhar na área de Tecnologia da In-
formação no ano de 2015. O ranking foi 
elaborado pela Great Places to Work. 
Este ano ela também está concorrendo.

GENTE FIRME
Foco nas pessoas e nos clientes, 

esses são os principais segredos de 
sucesso da startup brasileira. Traba-

lhar de forma colaborativa, integrar 
a equipe interna e os prestadores de 
serviço, proporcionam melhores prá-
ticas e excelentes resultados. “Nosso 
objetivo maior era trabalhar de manei-
ra integrada com o pessoal da Movile, 
sem perder o foco no cumprimento 
dos prazos, mas priorizando, princi-
palmente, o lado humano”, afirma o Di-
retor da OMMA. 

Para Peter Kawamura, o mais gra-
tificante desse projeto é que ele teve a 
participação de toda a equipe. Todos 
deram sugestões e, a maioria, foi im-
plantada. “A OMMA também foi fun-
damental no processo de desenvolvi-
mento do projeto, pois os arquitetos 
compreenderam muito bem nossas 
expectativas e características. Estamos 

bastante satisfeitos com os resultados. 
E não posso deixar de mencionar algu-
mas pessoas fundamentais na execu-
ção da obra, como a Camila dos San-
tos (Engenheira da OMMA), e todos os 
profissionais da empresa que estiveram 
envolvidos; a Thays Borin (Facilities da 
Movile); Cecilia Lanat, Sandra Ferreira e 
Natália Zeferino da área de Gente (como 
é chamado o RH da Movile); Leonardo 
Araújo, Carlos Arce e Gustavo Guedes 
da Office IT Soluções em Governança e 
Tecnologia; os designers Sylvio Pinhei-
ro, Nayara Rodrigues e Neto Andrade; e 
os arquitetos Sergio Camargo e Sarah 
Girotto do escritório SCAA”, destaca. 

Parafraseando mais uma vez a saga 
Star Wars: “Que a força esteja sempre 
com vocês!”

Qual o valor da 
limpeza para o 
seu edifício?
Pela primeira vez, um estudo internacional 
mostra o real impacto financeiro da 
higiene e limpeza profissional nos custos 
de edifícios, lojas e outros negócios. 

Entre no site da RL e baixe gratuitamente 
o infográfico com todas as informações.

www.rl.com.br
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GESTÃO PATRIMONIAL NO BRASIL 
É COISA DE PROFISSIONAL

  Cada vez mais, brasileiros procuram se especializar e apresentar 
gestão de primeiro mundo no setor de imóveis corporativos, 
para isso, a educação, sem dúvida, é o caminho

PROFISSÃO | por Marco Barone

Facility Management (Gerenciamen-
to de Facilidades)  parece ser o to-

que de Midas no universo de imóveis 
corporativos. Os profissionais que têm 
esse domínio estão, de certa forma, à 
frente de seus concorrentes. Mas isso 
não é um mundo para poucos, pois a 
profissionalização e a possibilidade de 
oferecer diferencias estão ao alcance 
de todos. O Brasil ainda não é o maior 
mercado mundial de imóveis corpo-
rativos e nem está à frente na questão 
da profissionalização desse segmento, 
mas temos uma excelente notícia: esta-
mos caminhando na direção certa. Essa 
afirmação vem de especialistas nessa 
área, professores e profissionais com 
anos de atuação no Brasil e no exterior.

Na questão de educação e profis-
sionalização do setor , de forma geral, 
o Brasil ainda “engatinha” se compa-
rado a outros países do globo , mas 
em termos de América Latina está em 
um patamar bem alto. Segundo Milton 
Jungman, Presidente da CoreNet Glo-
bal, para quem quer entrar nesse mer-
cado ou se especializar na profissão, o 
Brasil tem cursos muito bem vistos e 
elogiados lá fora. Ele ressalta que o País 
tem se destacado em vários aspectos 
de qualidade no tocante à educação, 
mesmo se comparado com os cursos 
oferecidos no exterior por organizações 
altamente reconhecidas.

Moacyr E. A. da Graça, coordenador do MBA 
de Gerenciamento de Facilities da Poli-USP

A CoreNet Global é voltada a pro-
fissionais que atuam no mercado imo-
biliário corporativo. A entidade desen-
volve, em parceria com a Fundação 
de Desenvolvimento Tecnológico da 
Engenharia (FDTE), uma das funda-
ções da Escola Politécnica da Universi-
dade de São Paulo (Poli-USP), o curso 
Gerenciamento de Ativos Imobiliários 
Corporativos, que equivale a um MBA. 
O curso é focado em capacitar profis-
sionais que atuam na gestão de facili-
ties (funcionamento do ar condiciona-
do, elevadores, serviços de limpeza, de 
segurança, entre outros); na adminis-
tração de imóveis (contratos, portfólio 
de unidades, gerenciamento do imó-
vel, alvará, legalização de documenta-
ção), assim como na parte de projetos 

(abertura de filiais, encerramento de 
empresas, por exemplo).

Para o Executivo, mesmo com retra-
ção de mercado – como a que o Brasil 
vive atualmente – é possível investir em 
melhorias profissionais. “O mercado de 
trabalho, em um momento como o atual, 
está difícil para a grande maioria dos seto-
res, e no segmento imobiliário não é dife-
rente. Por outro lado, dentro desse setor, 
mesmo ness e momento há oportunida-
des e perspectivas em nichos específicos 
e, principalmente, para profissionais que 
se destacam, os quais sempre encontram 
novas portas abertas.”

Essa opinião é corroborada pelo Pro-
fessor Moacyr E. A. da Graça, coordena-
dor do MBA de Gerenciamento de Faci-
lities da Poli-USP. O curso foi criado em 
2002, sendo hoje um dos mais antigos 
do mundo em pleno funcionamento. De 
acordo com o acadêmico, é necessário 
investir continuamente em educação e 
profissionalização. “Em um mundo que 
se torna cada vez mais complexo com 
alta velocidade de transformação, o co-
nhecimento profissional demandado se 
desvanece em pouco tempo e se torna 
obsoleto. Entendo como elemento fun-
damental para o sucesso profissional o 
domínio de informações atualizadas e, 
além disso, uma consistente e abran-
gente visão das tendências no campo 
de interesse”, alerta.
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EM TEMPOS DE CRISE COMO MANTER UMA 
MANUTENÇÃO DE QUALIDADE GASTANDO MENOS?

INFORME PUBLICITÁRIO DIATECH

Desenvolvido a partir da colaboração de engenheiros e 
profissionais da área, o software Sispred permite con-
trolar todos os processos do gerenciamento da manu-
tenção, e “controle” é a palavra chave, pois quem não 
controla, desperdiça. Tenha em mãos um software que 

organize toda a sua manutenção (Preventiva, preditiva 
e corretiva), com poderosos relatórios para melhores 
tomadas de decisões e economize até 40% dos gastos 
com retrabalho, peças de reposição, intervenções cor-
retivas e funcionários.

TODOS GANHAM COM O SISPRED
Um gerenciamento mais eficiente traz benefícios e 
economia para todos os envolvidos:
•  redução considerável dos custos com manutenção;
•  diminuição dos altos gastos com intervenções corretivas, 

a partir do predomínio de ações preventivas;
•  redução dos riscos de danos aos equipamentos;
•  aumento da vida útil dos bens e imóveis;
•  tomada de decisões acertadas;
•  atendimento às exigências legais;
•  aumento da satisfação dos usuários;
•  previsibilidade orçamentária.

É por isso que o Sispred é um 
investimento com retorno garantido!

comercial@diatechsistemas.com.br
(61) 3567-0042 | (61) 9870-6727 (WhatsApp)

Saiba mais em: www.sispred.com.br

Empresas de Facility também podem utilizar o Sispred para 
controlar seus contratos de manutenção e economizar com 
um planejamento organizado por rotas.

SISPRED É UM SOFTWARE TOTALMENTE 
WEB E MUITO SIMPLES DE OPERAR
•  Comande toda a execução das manutenções e 

receba feedbacks e orçamentos dos prestadores 
de serviço na sua página do Sispred!

•  Organize seu Plano de Manutenção, Operação 
e Controle (PMOC) por meio do Sistema.

Implantação simples e rápida do sistema
O so� ware é implantado em um prazo máximo de 30 dias

mailto:comercial@diatechsistemas.com.br
http://www.sispred.com.br/
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“Conhecimento” e “aperfeiçoamento 
constante” podem ser as expressões-cha-
ve para o sucesso de todo o profissional. 
Se a competição – e o mercado em re-
tração – exige isso, faz parte da dinâmica 
de crescimento pessoal buscar o melhor 
para si mesmo e para a empresa onde 
se trabalha. Para Marcia Ferrari, Head of 
Development Latin America da Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS), 
educação e profissionalização são dife-
renciais que valem a pena ir atrás. “Uma 
boa educação e a busca pela melhor pro-
fissionalização aumentam as chances de 
sucesso, pois quem contrata procura efi-
ciência. É possível otimizar recursos com 
melhoria de processos e bom uso de fer-
ramentas. Temos de pensar no futuro, e 
o desenvolvimento profissional contínuo 
é fundamental para garantir uma posição 
adequada às novas realidades. Lembran-
do que o cenário é sempre dinâmico e 
que os ciclos estão cada vez mais curtos, 
não investir não é uma opção.”

A RICS é uma instituição indepen-
dente sem fins lucrativos, criada em 
1868, no Reino Unido, para manter a ex-
celência dos padrões profissionais das 
atividades que compõem todo o merca-
do de real estate. No Brasil, opera desde 
2011, em parceria com entidades na-
cionais do setor, para garantir aos seus 
membros excelência profissional das 
atividades que compõem o segmento.

Excelência pessoal e profissional é 
fundamental para se destacar. Essa é 
a opinião de Fernanda Lisboa, Presi-
dente do Capítulo Brasileiro do Insti-
tute of Real Estate Management (Irem) 
e Instrutora da Universidade Secovi. 
Segundo ela, é preciso que os profis-
sionais entendam que investimento 
em educação é o que será o diferen-
cial. “Cada profissional é responsável 

pela sua formação e condução de sua 
carreira. Já foi o tempo em que isso era 
papel desempenhado pelas empresas. 
É lógico que vale a pena investir na pro-
fissionalização e no aperfeiçoamento 
– sempre”, defende. O Irem é uma das 
mais significativas associações do setor 
em âmbito internacional e atuante em 
países como Rússia, China, Espanha e 
Japão. A instituição, juntamente com 
o Secovi, proporciona o Programa de 
Certificação Internacional de Adminis-
tradores de Propriedades Residenciais 
e Gerentes de Condomínios (em inglês 
Accredited Residential Manager – ARM).

Na prática, quem não se atualiza cor-
re o risco de ficar estagnado no merca-
do de trabalho, ainda mais em tempos 
de crise. Vale dizer que só “fazer cursos” 
não basta é preciso dedicação, per-
severança e resiliência. Momentos de 
adversidade também funcionam como 
bússolas e alternativas para o desenvol-
vimento de novos produtos e serviços. 
Quem não for atrás fica desatualizado.

MOMENTO DE INVESTIMENTOS
Que o mercado em geral passa por 

um período não muito alvissareiro, é 

notório. Há pelo menos dois anos, os 
números do setor em quase todos os 
segmentos não são bons e a retração 
ou o “pé no freio” são a dinâmica. Esse 
momento não é diferente no mercado 
de imóveis corporativos. Mesmo assim, 
vale a pena investimento em educação 
e profissionalização, sejam pessoais ou 
das empresas? A opinião geral é que 
sim, deve-se investir na melhoria dos 
serviços, pois o mercado não estará 
sempre em baixa e quem se destacar 
agora, se destacará ainda mais com pe-
ríodos de bonança.

Vale a pena ir atrás desse diferen-
cial? É possível otimizar recursos com 
melhoria de processos e bom uso de 
ferramentas. Precisamos lembrar que o 
cenário é sempre dinâmico e que os ci-
clos estão cada vez mais curtos, então, 
não investir não é uma opção.

Para o Professor Graça, a retração 
do mercado é efeito colateral dos pro-
blemas econômicos do País, o que cau-
sa também redução nas oportunidades 
para os profissionais do setor. “Há que 
se ter criatividade e descobrir novos ca-
minhos neste período de severa crise 
por que passa nosso País”, defende.

Já Ferrari, da RCIS, acredita que, 
com a retração do mercado imobiliário, 
os profissionais do segmento, assim 
como em outros trades, sentem o peso 
da reversão de forças na equação ofer-
ta e demanda, mas ela também acre-
dita que há como se destacar. “Profis-
sionais reconhecidos pelo mercado por 
sua qualidade técnica e ética, e com 
possibilidade de atuação internacional 
têm maiores chances de sucesso. Já os 
menos preparados devem correr para 
diminuir o gap, por meio de cursos es-
pecializados de modo a aumentar suas 
chances de sucesso.”

Milton Jungman, Presidente da CoreNet Global
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“Em minha opinião, investir em 
educação e profissionalização deve ser 
uma prioridade para todos, sempre, 
em qualquer momento, independente-
mente da conjuntura econômica. Não 
coincidentemente, esses são dois dos 
principais pilares da CoreNet Global”, 
afirma Jungman.

ENGATINHAR OU SER LEÃO
Olhar para fora e ver o que outros 

países mais adiantados em real estate 
e facilities desenvolvem pode ser um 
benchmarking excelente, e claro que 
vivenciar in loco essa experiência exter-
na seria o ideal. “Há uma necessidade 
de organização do mercado e que as 
lideranças estejam a par da realida-
de em outros países. É difícil para um 
recém-chegado ao setor avaliar opor-
tunidades de formação fora do Brasil. 
Minha recomendação é que primeiro se 
integrem e aos poucos descubram as 
possibilidades no exterior. Aponto que 
para atuar nessa área é praticamen-
te imprescindível o conhecimento da 
língua inglesa, uma vez que há pouco 

material produzido em português. Os 
intercâmbios, são extremamente úteis 
para evidenciar as diferenças na gestão 
em diversos países, bem como conhe-
cer as práticas de outros locais”, coloca 
o Professor Graça. 

De acordo com Ferrari, existem di-
versos graus de maturidade de mer-
cado no mundo e geralmente o pro-
fissional que atua nesse segmento é 
influenciado pelo cenário em que está 
inserido. No entanto, os mercados do 
mundo estão mais voláteis e estar pre-
parado para enfrentar as diversas fases 
do ciclo imobiliário é fundamental para 
um bom profissional que deseja uma 
vida ativa com longevidade. 

Também é possível ter no Brasil uma 
certificação internacional. Segundo Lis-
boa, do Secovi, com um investimento 
médio em torno de R$ 6,5 mil a R$ 7 mil 
(os dois módulos), o interessado pode 
conseguir a formação por meio de um 
programa denominado Equivalency 
Program, da Universidade Secovi. Os 
cursos são ministrados por professores 
do Brasil e a documentação enviada 
dos Estados Unidos. Os interessados 
precisam se submeter ao código de éti-
ca americano, prestar juramento etc. 
Eles terão acesso, por meio de um site, 
a conteúdo bibliográfico, formulários, 
workshops. 

“É preciso estar aberto ao novo, 
ter domínio do inglês (ou investir um 
pouco mais de tempo para junto com 
o curso, aprofundar os estudos na lín-
gua), dominar as novas tecnologias e 
saber utilizar as ferramentas disponí-
veis (nos EUA, é muito mais comum as 
empresas trabalharem com equipes 
pequenas e usarem aplicativos, soft-
wares e outras tecnologias para otimi-
zar o dia a dia profissional). Acho que 

devemos seguir o exemplo – o pro-
fissional deve ser multitarefa e estar 
sempre on-line”, explica.

OLHANDO PARA O FUTURO
O mercado pode até não estar em 

seus melhores momentos, mas sabe-
mos que essa não é uma crise sem fim, 
como já vimos em outros países. O Bra-
sil tem a cultura da esperança arraiga-
da em todos os setores. A frase “Não há 
mal que dure para sempre nem bem 
que nunca se acabe” pode ser consi-
derada uma máxima para nossa eco-
nomia. Por isso, apostar no melhor é 
sempre o melhor.

Assim, quisemos saber como os 
especialistas veem o mercado de faci-
lities, real estate e de imóveis corpora-
tivos daqui a cinco ou dez anos. E mais, 
como a educação e a profissionaliza-
ção serão inseridas nesse contexto.

Para Jungman, da CoreNet Global, 
existem dois caminhos de futuro que 
podem considerados complementa-
res, a educação e a busca por melhores 
empresas do setor.  Ele entende que 
nos próximos anos quem quiser crescer 
deve continuar a se profissionalizar, tal-

Fernanda Lisboa, Presidente do 
Capítulo Brasileiro do IREM

Marcia Ferrari, Head of Development 
Latin America do RICS

Di
vu

lg
aç

ão

Di
vu

lg
aç

ão



31INFRA Outsourcing & Workplace

vez com um ritmo mais lento, mas essa 
é uma tendência é irreversível.

Para Ferrari, em um mundo cada 
vez mais dinâmico e que passa por 
profundas transformações sociais, tec-
nológicas e culturais que trazem con-
sigo maior complexidade ao ambiente 
de negócios, o amadorismo perde aos 
poucos seu espaço para o profissiona-
lismo total. A guerra por recursos finan-
ceiros e humanos transcende limites 
geográficos e impõe standards interna-
cionais para os que querem participar 
desse grande playground. Segundo 
ela, o Brasil tem papel importante na 
América Latina e a correção de rumo 
que arduamente se enfrentará nos le-
vará a conquistas maiores e melhores. 
Há muito a fazer no gerenciamento de 
facilidades no que se refere à desbu-
rocratização, marcos regulatórios, no-
vos modelos de negócio e de contrato 
para infraestrutura, com mecanismos 
de controle de custos e acima de tudo 
exercitar a ética com tolerância zero e 
punição exemplar.  “Ainda não é possí-
vel ‘viajar’ para o futuro, mas tenho cer-
teza de que ele será brilhante se cada 
um de nós assumirmos as responsabi-
lidades que nos cabem como profissio-
nais e como membros da sociedade, e 
darmos o exemplo para que as novas 
gerações entendam que a educação e 
o trabalho são as únicas ferramentas 
para o sucesso, a riqueza e a felicida-
de”, defende.

Lisboa vê o setor em desenvolvimen-
to, fundamentado em pilares em que a 
ética, a profissionalização dos times e 
a autorregulamentação das empresas 
ganham força e se espalham pelo mer-
cado. Segundo ela, ainda temos vários 
problemas com os chamados “piratas”, 
síndicos profissionais que se autoin-

titulam “experientes”, sem conhecer o 
escopo de atuação e as questões re-
lativas à responsabilidade civil, que 
aviltam o mercado cobrando preços 
abaixo dos praticados. Mesmo assim, 
ela acredita que o tempo servirá para 
burilar e aperfeiçoar o segmento. “Falar 
nos próximos dez anos no cenário atual 
é quase inconcebível por conta das inú-
meras incertezas. O que precisamos é 
cultivar a resiliência, a tenacidade, a 
humildade de aprender e a paciência; 
especializar-se em mercados e nichos, 
como o voltado ao público sênior; agre-
gar valor aos serviços ofertados; formar 
boas parcerias, que se sustentem com 
o tempo, entre outras medidas”, afirma.  

Já o Professor Graça acredita que 
quem atua nesse mercado tem o dever 
de ter um papel ativo. Para ele, o cres-
cimento do mercado e das necessida-
des e dos desejos por locais melhores, 
mais saudáveis, mais agradáveis, mais 
produtivos aumentará. Deve-se estar 
preparado para isso, promovendo o 
crescimento da educação e divulgação 
do setor por todos aqueles envolvidos, 
de alguma maneira, e isso depende de 
educadores e de profissionais. “Estou 
certo de que o desenvolvimento deve 
ser feito por todos nós e não somente 
para nós. Assim, entendo que a partici-
pação autêntica e proativa é a grande 
alavanca para suportar as transforma-
ções e atender a forte demanda que 
avizinha em um futuro próximo. Acre-
dito que profissionais com visão sistê-
mica, com zelo pela sociedade e com 
paixão pela sua atividade profissional 
sempre encontrarão seu lugar ao sol, 
não importando que para isto tenham 
que passar por caminhos espinhosos 
vencendo os obstáculos que se apre-
sentarem”, conclui.
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RETROFIT, UM BOM NEGÓCIO PARA QUEM?

  Três exemplos em 
cidades brasileiras 
diferentes 
mostram por que 
a modernização 
predial abrange 
benefícios que 
passam por 
segurança, estética, 
conforto ambiental 
e economia

Revitalização Predial 

Ed. Paulista 2028: a retirada total 
dos brises/caixilharias deu lugar 
a materiais nobres como vidro e 

chapas coloridas de ACM, formando 
desenhos geométricos que remetem 

a uma imagem contemporânea e 
atraente da fachada
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Em uma tradução livre, o termo “re-
trofit” pode ser entendido como 

“colocar o antigo em boa forma”. Quan-
do diz respeito ao mercado imobiliário, 
significa renovar um edifício já exis-
tente (modificando ou não o seu uso), 
modernizando-o e implantando tec-
nologias mais atuais. Trata-se de uma 
tendência urbana mundial, estratégica 
e promissora, que além de promover o 
bem-estar dos usuários e a produtivida-
de, otimiza o uso de recursos, reduzin-
do custos de operação, manutenção e 
consumo energético, com consequente 
valorização imobiliária.

Especialistas afirmam que é um 
mercado em expansão devido à cres-
cente escassez de terrenos nas metró-
poles, sem falar no grande número de 
edificações com mais de trinta anos 
(públicas e privadas) que podem se be-
neficiar da prática. Veja o Centro de São 
Paulo: aproximadamente 90% dos pré-
dios não são dotados de inteligência 
– situação similar à região da Avenida 
Paulista, que tem ganhado a atenção 
dos investidores nos últimos anos. Em-
blemática e ampla em oferta de trans-
porte, comércio e serviços, ela figura 
entre os principais polos corporativos. 

Lobby do 
Edifício Paulista 
2028, depois de 
retrofitado
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Porém, a maioria de suas edificações 
data da década de 1970 e 1980, como é 
o caso do Paulista 2028.

Vislumbrando o potencial do em-
preendimento, a BNCorp e a Bueno 
Netto somaram suas expertises para 
adquirir e resgatar o imóvel localizado 
no quarteirão entre as ruas Augusta e 
Frei Caneca. Com 14 andares tipo (lajes 
de 356 m2), térreo com loja, mezanino, 
cobertura duplex e dois subsolos de ga-
ragem, o edifício passou por uma ampla 
revitalização que durou 18 meses. “Nos-
sa proposta ao convidar o escritório de 
arquitetura Athié | Wohnrath para assu-
mir o trabalho era aproveitar sua expe-
riência e sensibilidade de entender o 
usuário final, modificando radicalmente 
a imagem corporativa do edifício, assim 
como sua eficiência operacional. Como 
a sustentabilidade também faz parte do 
nosso DNA, o retrofit fazia todo sentido”, 

explica Nelson Mazzeo, Gerente de In-
corporação da BNCorp, que já assinou 
outras empreitadas nessa linha, a exem-
plo do Rio Branco 115, Laranjeiras Cor-
porate 44 e Standard Building – todos 
na capital fluminense.

No caso do Paulista 2028, as solu-
ções utilizadas para a nova fachada 
buscaram construir uma identidade di-
ferenciada da cena arquitetônica atual 
da Avenida Paulista. A retirada total dos 
brises/caixilharias deu lugar a materiais 

nobres como vidro e chapas coloridas 
de ACM, formando desenhos geométri-
cos que remetem a uma imagem con-
temporânea e atraente. Além disso, foi 
criado um ático na cobertura, local de 
onde é possível contemplar a exube-
rante paisagem da cidade.

Em interiores, os holofotes voltam-
-se para o novo lobby e para a moderni-
zação dos três elevadores. Nos andares 
tipo, além do hall renovado, a relocação 
dos sanitários permitiu o melhor rea-

Clube Atlético 
Mineiro: chapas 
metálicas 
perfuradas pintadas 
na cor símbolo 
do clube (preto) 
e iluminação 
estilizada da 
fachada frontal 
traduzem 
modernidade
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conectada a múltiplas unidades eva-
poradoras, o que facilita alterações de 
layout. Sem falar que a capacidade de 
setorização do sistema permite um con-
trole de temperatura individual por am-
biente, bem como precisão da tempera-
tura desejada”, discorre Mazzeo ao listar 
algumas das vantagens do sistema.

Atualmente, o Paulista 2028 está 
50% locado. A grife de bolsas Louis 
Vuitton ocupa os três andares superio-
res, todos interligados por uma escada 
interna; outros seis pavimentos são 
utilizados pelo backoffice do Hospital 
9 de Julho. A expectativa dos incorpo-
radores é que o edifício feche 2016 com 
pelo menos 90% de ocupação. O valor 
médio de locação está em R$ 90/m2 e 
o condomínio, R$ 18/m2. Nota: edifícios 
com idade e perfil similar, na mesma 

região, porém sem retrofit/inteligência, 
praticam hoje locação mensal do me-
tro quadrado que varia de R$ 49 a R$ 65.

AJUDANDO A PRESERVAR 
O ESPORTE

Conferir nova identidade, com um 
visual mais moderno, também foi o 
ponto de partida do escritório Far-
kasvölgyi Arquitetura na condução do 
retrofit da sede do maior e mais tra-
dicional clube de Minas Gerais: o Clu-
be Atlético Mineiro, fundado em 25 de 
março de 1908, cujas cores tradicionais 
são o preto e o branco.

O Arquiteto Bernardo Farkasvölgyi 
explica que, a partir de uma proposta 
ousada de envelopamento do edifício, 
o projeto teve por intenção ressaltar a 
atitude de vanguarda que o clube vem 

Para manter a arquitetura  
original da fachada, maximizou-se o estilo 
e o movimento das linhas ortogonais – 
exatamente com a intenção de não interferir 
no sentimento de pertencimento que a 
população tinha e tem pelo imóvel

proveitamento da área nobre que tem 
vista para a Paulista, enquanto o terra-
ço técnico criado na fachada posterior 
também pode ser opção para uma área 
de convivência. A respeito da área de es-
tacionamento, um estudo mesclado ao 
uso do serviço de manobristas permitiu 
ampliar a oferta em 102 vagas. Já o certi-
ficado LEED Core & Shell, nível Gold, não 
veio à toa. Afinal, a infraestrutura elétri-
ca e hidráulica foi 100% renovada, com 
instalação de gerador para situações de 
contingência, central de coleta seletiva 
de resíduos e troca do sistema de ar con-
dicionado central pelo individualizado, 
tipo expansão direta com volume refrige-
rante variável (VRV). “No caso de reparos, 
a manutenção é feita de forma individual 
na máquina indicada. Além disso, uma 
única máquina condensadora pode ser 
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ção da Sala de Troféus, envolvendo sua 
ampliação, climatização e nova ilumina-
ção, que valoriza esses e outros objetos 
históricos do clube. Os setores de asses-
soria de imprensa e mídia também rece-
beram melhorias com layout renovado e 
melhor divisão dos espaços”, acrescenta 
ele, mencionando ainda o impacto cau-
sado na região do bairro de Lourdes, em 
Belo Horizonte. “Mantemos aparentes a 
vitrine da Loja do Galo e todo o primeiro 
pavimento do edifício, inclusive o painel 

 Antes 
de azulejos do artista Alexandre Mancini, 
que homenageia jogadores do Atlético. 
O resultado é uma fachada que exibe 
efeitos visuais diversos em função da 
posição do observador, principalmente 
no período noturno”. A obra de moderni-
zação durou 45 dias, tendo sido finaliza-
da em 14 de fevereiro.

MODERNIZAÇÃO CONTÍNUA
Situado no principal corredor turístico 

de Foz do Iguaçu (PR), a Avenida das Ca-
taratas, por onde passam mais de um mi-
lhão de turistas todos os anos, nosso ter-
ceiro case de retrofit tem, acima de tudo, 
um legado histórico, social e cultural. 

No terreno de 4.480m² funcionou 
por anos o shopping de lazer Iguassu 
Boulevard, edificação que contempla-
va três cinemas, um cineteatro, boli-
che, um grande restaurante, praça de 
alimentação, salão de jogos, brinque-
doteca para as crianças, dentre outras 
atividades. Por ser uma das primeiras 
grandes áreas de lazer da cidade, pos-
suía um grande apelo sentimental no 
imaginário do foz-iguaçuense.

assumindo nos últimos anos. As chapas 
metálicas perfuradas (690m² no total), 
pintadas em preto, cor símbolo do clube, 
juntamente ao símbolo do Atlético e à 
iluminação estilizada da fachada frontal, 
denotam grande presença e traduzem a 
modernidade no uso de materiais tec-
nológicos e acabamentos refinados. Ao 
todo são cerca de 850 placas, divididas 
em 1/3  de cada padrão de perfuração.

“Além da renovação das fachadas, o 
projeto também abrange a moderniza-

NOSSOS SERVIÇOS EM FACILITIES 
IRÃO SIMPLIFICAR SUA VIDA.

Conte com a completa gestão e execução da IMC Saste Facilities para sua manutenção 
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ideais para atender a todas as suas necessidades, aprimorando sua gestão de facilities e 
promovendo economia. Ganhe qualidade e agilidade com nossos serviços:

• Manutenção predial;
• Gerenciamento de projetos e obras;
• Conservação de áreas verdes;

Entre em contato e saiba tudo que oferecemos. 
Você descobrirá que é possível dedicar-se 
totalmente ao seu core business, enquanto 
deixamos sua infraestrutura bem cuidada.

www.imcsaste.com.br
+55 11 3566-3200
comercial@imcsaste.com.br

• Conservação e limpeza;
• Monitoramento e controle de acesso;
• Alterações de layout.

Empresa certificada ISO 9001  |  ISO 14001  |  OHSAS18001
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nitários, o cineteatro/auditório para 300 
pessoas e uma praça de alimentação 
com quatro pontos de consumo: lanches 
naturais, café expresso e doces, almoço 
executivo e cantina tradicional. Trami-
ta ainda na Prefeitura um pedido para 
adoção da praça frontal ao Boulevard, 
onde se pretende erguer a biblioteca da 
faculdade. “A ideia é que a Uniamérica 
construa e doe ao município, tornando-a 
a segunda biblioteca pública de Foz do 
Iguaçu. O projeto será feito pelos alunos 
de arquitetura da instituição”, explica ele.

DETALHES TÉCNICOS DO RETROFIT
Manter a identidade do local era uma 

das premissas do projeto. Por isso, ao 
visitar o novo Campus é possível encon-
trar espaços abertos, muito verde, além 
de um ambiente jovial e interativo, em 
grande parte pela comunicação visual 
colorida e despojada – desenvolvida 
em parceria com outras áreas da insti-
tuição. A ideia é que o empreendimento 
receba a comunidade, e não somente o 
corpo docente, alunos e funcionários.

Outro pilar bastante trabalhado foi 
a sustentabilidade. Buscou-se reciclar 
o que foi possível em termos de forros, 
luminárias, portas, vidros, corrimãos. 
As instalações elétricas e hidráulicas 
foram todas refeitas, priorizando solu-
ções mais eficientes, mas sem desper-
dício. Praticamente todas as luminárias 
de embutir foram reaproveitadas, ten-
do apenas a substituição das antigas 
lâmpadas fluorescentes por LED. Em 
paralelo, evidenciou-se o aproveita-
mento da luz natural. Na recepção, foi 
concebido um light shelf – solução que 
direciona a luz do sol, de maneira indi-

  Além da renovação 
das fachadas, o projeto 
também abrange a 
modernização da Sala 
de Troféus, envolvendo 
sua ampliação, 
climatização e nova 
iluminação, que valoriza 
esses e outros objetos 
históricos do clube 

   Bernardo Farkasvölgyi , Arquiteto responsável 
pelo retrofit do Clube Atlético Mineiro

Do outro lado, temos a Faculdade 
Uniamérica (União das Américas), cujo 
Campus compartilhado com o Colégio 
Bertoni (ensino fundamental e médio) 
estava localizado na Zona Norte de Foz 
do Iguaçu – região pensada para tornar-
-se o polo universitário da cidade. Porém, 
de difícil acesso. “O fato é que pesquisas 
nos mostraram que o aluno prefere es-
tudar no centro. Com isso passamos a 
buscar uma edificação disponível para 
locação, que atendesse a este quesito”, 
conta o Arquiteto Alexandre Balthazar, 
Coordenador do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da instituição e autor do pro-
jeto arquitetônico de retrofit que deu ori-
gem ao Campus Uniamérica Boulevard, 
juntamente com os, também Arquitetos, 
Marcelo Langner e Thais Soares.

Fruto de um investimento de R$ 5,8 
milhões, o processo de modernização 
predial foi executado em aproximada-
mente nove meses. Os 11.634,20m² de 
área construída estão divididos em qua-
tro pavimentos. Ao todo, são 50 salas 
de aula, 17 laboratórios, seis grandes 
conjuntos coletivos e privativos de sa-
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reta, para o interior do ambiente. Nos 
fundos dos corredores dos pisos 2, 3 e 
4, também foram executadas grandes 
aberturas visando à iluminação na-
tural. E, ao transformar o subsolo em 
espaços acadêmicos, duas novas clara-
boias têm a tarefa de iluminar e ventilar 
o corredor principal do piso 1.

No quesito ar condicionado, o siste-
ma de climatização que melhor aten-
deu aos quesitos de custo e benefício 
foi o sistema split. Por ser Foz do Igua-
çu uma cidade muito quente, o uso de 
climatização artificial é uma condição 
sine qua non. O piso 1 – antigo subsolo 
– conta com algumas salas sem janelas 
para o ambiente externo; neste caso, a 
ventilação mecânica é exigência legal 
para que o ambiente tenha garantida a 
qualidade do ar ambiente.

Ao comentar sobre hidráulica, Bal-
thazar conta: uma vez que o antigo sis-
tema de climatização do shopping, já 
desativado durante o uso do shopping 
de lazer, era a torre de água fria, esse sis-
tema deixou como legado principal dois 
reservatórios de 30 mil litros no subsolo, 
que foram utilizados no projeto de cap-
tação de águas pluviais, previsto para 
este primeiro semestre, a fim de abaste-
cer também parte dos vasos sanitários 
do edifício. Essa possibilidade reforçou 
a ideia do terraço-jardim na ala nova, 
construída para abrigar a recepção da 
faculdade e o espaço de coworking.

Em termos de cabeamento estru-
turado, a rede seguiu o modelo com 
distribuição vertical e horizontal. Toda 
a lógica se dá por meio de dez pontos 
concentradores, colocados em locais 
estratégicos dos quatro pavimentos, 
sendo totalmente controlada por swit-
ches inteligentes e gerenciáveis (conec-
tados entre si com topologia de anel). 

“São 37 pontos de acesso, distribuídos 
por toda a edificação, de forma a cobrir 
100% da área útil do prédio. É formada 
pelo que há de mais moderno neste 
tipo de tecnologia, através de equipa-
mentos que operam tanto em 2.4 GHz 
como em 5 GHz, projetados para áreas 
com grande densidade e alta concen-
tração de dispositivos. O sistema geren-
cial monitora a rede em tempo integral, 
alterando canais, potência e a distribui-
ção de usuários, sempre com objetivo 
de fornecer a melhor qualidade de co-
nexão disponível, ou seja, os usuários 
podem caminhar por todo o imóvel, 
mantendo-se conectado sem precisar 
fazer qualquer alteração em seus equi-
pamentos”, detalha o Arquiteto.

talização do campus a partir dos proje-
tos integradores dos cursos. Além disso, 
o bairro onde o Boulevard está inserido 
já começa a sofrer intervenções espon-
tâneas, em uma revitalização natural 
provocada pela nova identidade estu-
dantil. E apesar do novo Campus estar 
funcionando há pouco menos de um 
mês, já é perceptível no ambiente a 
motivação e alegria dos alunos no novo 
espaço”, acrescenta ele.

“Desde minha formação em 1994, 
sempre estive envolvido com projetos 
de reformas. Parece ser uma vocação a 
reurbanização  de ambientes. Sou mui-
to grato à Uniamérica pela oportunida-
de de ter participado desde a escolha 
do local, da elaboração do conceito 
para a decoração dos ambientes, algo 
que coadunasse com o novo modelo 
de ensino proposto e, sobretudo, por 
poder coordenar o curso de arquitetura 
e, consequentemente, envolver os alu-
nos nos projetos atuais e futuros da fa-
culdade. É, sobretudo, a oportunidade 
de participar e contribuir com a ótica 
da arquitetura, que tem tudo a ver com 
a sustentabilidade ambiental e social”, 
conclui Alexandre Balthazar.

Com metodologias ativas no proces-
so de ensino e aprendizagem e DNA de 
inovação, a Faculdade Uniamérica foi 
pensada e estruturada para ser diferen-
te de todas as outras. Oferece 16 cursos 
de graduação, além de especialização e 
MBA. Propõe aos alunos trabalhar com 
problemas e projetos reais; a teoria está 
em grande parte disponível na platafor-
ma on-line, assim estão dispensadas 
as famosas aulas expositivas. A sala de 
aula assemelha-se mais a uma grande 
empresa, em que o professor assume o 
papel de mediador do conhecimento, 
ou de orientador de um projeto.

  A sala de aula 
assemelha-se mais 
a uma grande 
empresa, em que o 
professor assume o 
papel de mediador 
do conhecimento, 
ou de orientador de 
um projeto. 

   Alexandre Balthazar , Arquiteto que 
coordenou o retrofit da Uniamérica

Já quanto à acessibilidade, a edifica-
ção já possuía rampas para os pavimen-
tos em uso. Com a criação do quarto 
pavimento (mezanino), foi necessário 
estender o elevador mais um andar.

“Vale dizer que há interesse de en-
volver os alunos dos cursos de en-
genharia (civil, mecânica, produção, 
elétrica e ambiental) e arquitetura, na 
continuidade do retrofit do campus. A 
ideia é promover permanente ambien-
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“Não poderíamos escolher outra 
empresa se não a Athié, que é 

a melhor empresa do mercado. 
Então, foi muito simples. 

Escolhi a melhor”. 

Eduardo Gouveia, CEO da Alelo

Localizado em Barueri/SP, o novo escritório 
reúne ambientes alegres, flexíveis, colaborativos 

e produtivos, que tangibilizam muito bem a 
cultura e os valores da empresa.

Assista este depoimento em nosso canal do 
YouTube através do link: https://goo.gl/1VN1kP

ou utilize o QR Code ao lado>>
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ALIANÇA RENTÁVEL 
  Empreendimento 

em operação há três 
anos investe em 
tecnologia e se baseia 
na sustentabilidade 
para gerir a 
infraestrutura predial

GESTÃO PREDIAL | por Alexandre Raith

Inaugurado em 2012, o Pátio Victor 
Malzoni se destacou à época de sua 

finalização pela arrojada arquitetu-
ra, em uma das vias comerciais mais 
importantes da capital paulista, a ave-
nida Brigadeiro Faria Lima. O moder-
no conceito arquitetônico, projetado 
pelo escritório Botti Rubin, resultou 
em duas torres de 20 andares, sobre 
por um vão central de 45 m de largura 
x 30 m de altura.

O triple A se distinguiu, também, 
pela união entre sustentabilidade e tec-
nologia dos sistemas prediais. A aliança 
rendeu ao empreendimento a certifica-
ção Leed Core & Shell Prata. 

“O Pátio Victor Malzoni foi projeta-
do para ser um prédio sustentável. Da 
sua inauguração até hoje, foram-se 
aperfeiçoando os controles, em busca 
de uma melhor gestão dos equipamen-
tos instalados. Neste caso, também foi 
importante aumentar a capacidade de 
automação predial e controle visual do 
empreendimento”, explica Flavio En-
gel, Gerente de Operações Prediais da 
CBRE, administradora do condomínio.

O gerenciamento patrimonial é rea-

Com arquitetura arrojada, o 
edifício Pátio Victor Malzoni se 

destaca na avenida Brigadeiro 
Faria Lima da capital paulista
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lizado por uma central e um operador 
local BMS, que monitoram mais de 4 mil 
pontos de iluminação, além dos equipa-
mentos de infraestrutura predial. O ob-
jetivo, segundo Engel, é o de buscar uma 
economia real para condôminos e um 
maior conforto aos usuários, por meio 
da supervisão dos sistemas que deman-
dam maior consumo de energia e água.

“A rotina de checklist e o registro de 
histórico e ocorrências permitem a aná-
lise de dados e gráficos de tendências, 
que antecipam problemas e manuten-
ções”, afirma o Gerente de Operações 
do empreendimento. “O condomínio 
possui um sistema de gestão que per-
mite o controle de manutenções pre-
ventivas e corretivas via ordens de ser-
viço pelo fornecedor contratado.”

GESTÃO DE PROCESSOS
A contratação de todos os prestado-

res de serviço terceirizados, fixos e tem-
porários, está a cargo da administrado-
ra do empreendimento. De acordo com 
o Gerente de Operações do Pátio Victor 
Malzoni, a CBRE viabiliza a contrata-
ção dos terceiros mediante trabalho de 

pesquisas e equalizações de todos os 
fornecedores, que participam das con-
corrências de cada serviço.

Além disso, um corpo jurídico da ge-
renciadora audita e revisa as minutas 
de contrato, que são encaminhadas ao 
síndico para validação da contratação 
e, posteriormente, aprovadas em as-
sembleias pelos proprietários do em-
preendimento.

A fachada é outro recurso construtivo que auxilia na redução do consumo de energia, além dos 
vidros que possuem fator de filtragem de 32% para raios ultravioletas

Flavio Engel, Gerente de 
Operações Prediais da CBRE
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Você tem problemas?
Nós podemos ajudar.
Uma nova forma de gerir sua operação:
• Reduzindo o custo por m²
• Auditando remotamente seus processos
• Maximizando o uso das tecnologias existentes
•  Otimizando recursos – análise e cruzamento de 

dados do BMS e Security
• Desenhando soluções sob medida

CENTRAL DE SERVIÇOS 24 HORAS 

GERENCIAMENTO REMOTO DE PROCESSOS

INDICADORES DE PERFORMANCE E RELATÓRIOS

 11 2391-8855  www.c4i.com.br  contato@c4i.com.br 

mailto:contato@c4i.com.br
http://www.c4i.com.br/
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“Acreditamos que um edifício des-
se porte precisa de empresa especia-
lizada na gestão de seus processos 
operacionais e de sua administração 
financeira. É um empreendimento de 
operação 24 horas, com muitos deta-
lhes a serem controlados e analisados. 
Conhecimento e experiência são fun-
damentais para que tudo flua de acor-
do com o esperado pelos usuários”, 
afirma Marco Antônio Charro, Diretor 
da Maragogipe, uma das empresas 
proprietárias do condomínio.

TECNOLOGIA CONSTRUTIVA
A aplicação da tecnologia no ge-

renciamento predial reduziu 30% o 
consumo dos recursos hídricos, pois 
o sistema permite a coleta de água da 

chuva, de condensação e cinza , além 
do lençol freático. E a economia deve 
aumentar com a instalação de mais três 
reservatórios de água potável, que ele-
varam a capacidade de armazenamen-
to de 270 m³ para 710 m³. 

Já a redução de energia elétrica 
fica por conta de uma usina termelé-
trica projetada para funcionar em ho-
rários de pico, sendo formada por dois 
geradores a gás e outros dois a diesel. 
O projeto de iluminação também auxi-
lia na economia ao priorizar o aprovei-
tamento da luz natural. A dimerização 
das luminárias próximas à fachada 
reduz a intensidade da lâmpada e, na 
ausência de luz solar, as áreas privati-
vas são iluminadas por lâmpadas de 
baixo consumo.

Sustentabilidade e tecnologia 
dos sistemas prediais
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A fachada é outro recurso construti-
vo que auxilia na redução do consumo 
de energia. Os vidros possuem fator de 
filtragem de 32% para raios ultravio-
letas. Persianas automatizadas, que 
abrem ou fecham de acordo com a in-
cidência solar, ajudam no equilíbrio da 
temperatura interna e contribuem para 
a eficiência energética do sistema de 
refrigeração.

A circulação diária de seis mil pes-
soas no transporte vertifical do em-
preendimento não compromete os 
gastos com energia graças ao sistema 
de frenagem regenerativa  dos 36 ele-
vadores.

HORTA SUBTERRÂNEA
Os seis mil m² de área verde do 

condomínio poderiam ser o vilão do 
desperdício dos recursos hídricos. No 
entanto, a automação da infraestrutura 
predial gerencia de forma efetiva o sis-
tema utilizado na jardinagem.

O gerenciamento patrimonial é realizado por uma central e um operador local BMS, que 
monitoram mais de 4 mil pontos de iluminação, além dos equipamentos de infraestrutura predial
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“Uma minicentral meteorológica é 
capaz de determinar em quais condi-
ções climáticas locais (chuva, tempera-
tura, umidade e vento), os sistemas de 
irrigação devem ser acionados, propor-
cionando uma redução de mais de 50% 
na demanda de água”, conta o Gerente 
de Operações.

Segundo Engel, os sistemas de irri-
gação são formados por equipamentos 

SERVIÇOS COMPARTILHADOS
O Pátio Victor Malzoni disponibiliza uma série de serviços aos 
funcionários das empresas ocupantes e a seus visitantes. 
Confira as facilidades oferecidas pelo empreendimento .

Bicicletário: ampliado e reformado, conta com 166 vagas. O espaço 
oferece vestiário masculino e feminino, uma loja de venda de acessórios, 
além de fazer a locação de bicicletas, de armários e de toalhas. 
Há, ainda, serviço de oficina mecânica e valet para visitantes.

Lavanderia: as três estações instaladas no empreendimento 
funcionam a partir de um aplicativo de celular .

Engraxataria: o serviço é oferecido gratuitamente a 
todos os usuários e visitantes do condomínio.

Enfermaria: o atendimento emergencial é prestado por um médico e um 
técnico de enfermagem de plantão, e conta com serviço de ambulância.

Lava-rápido a seco: previsto para entrar em funcionamento em 
abril, o serviço não utilizará água na lavagem de veículos.

de aspersão eficientes e de gotejamen-
to, que são acionados por controlado-
ras que determinam o volume de água 
necessário para cada zona a ser irriga-
da, de acordo com o tipo de vegetação.

As áreas verdes da edificação conta-
rão com uma novidade em breve. Está 
em implantação o projeto de uma hor-
ta subterrânea, que aproveitará os resí-
duos orgânicos gerados no próprio pré-

dio e vai transformá-los em adubo por 
uma composteira instalada no local.

“Em um primeiro momento, tere-
mos mudas de hortelã, manjericão, 
alface, alecrim e tomilho. Quando co-
meçarem a ser colhidos, os usuários 
e visitantes do edifício terão à dis-
posição verduras e temperos frescos 
para levar para casa. Nosso objetivo é 
transmitir formas de vida mais susten-
tável e, principalmente, a ideia de que 
é possível a implantação de projetos 
voltados para sustentabilidade”, expli-
ca o Administrador.

E por falar em sustentabilidade, o 
condomínio iniciou um projeto para 
reduzir o desperdício e aumentar o vo-
lume de lixo reciclável. Os resíduos re-
cicláveis são embalados e destinados 
a cooperativas, enquanto os orgânicos 
são transformados em adubo, por meio 
de uma composteira, e são utilizados 
nos jardins do empreendimento.

Já os detritos não recicláveis são 
coletados e enviados ao aterro, sendo 
que materiais como isopor, cápsulas 
de café e bitucas de cigarro passam por 
tratamento especial. De acordo com 
Engel, desde o início do projeto já hou-
ve uma diminuição de mais de dez to-
neladas por mês da quantidade desse 
tipo de resíduo.

Além disso, a equipe de gestão de-
senvolveu um trabalho de conscienti-
zação sobre coleta seletiva em áreas 
privativas. “Os proprietários estão sem-
pre interessados na valorização do em-
preendimento e não medem esforços 
para torná-lo um condomínio que pos-
sa abrigar com alta qualidade de ope-
ração e bem-estar as grandes empresas 
que buscam se relocar na cidade de 
São Paulo”, acredita o Gerente de Ope-
rações da CBRE.
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GESTÃO DE PROPRIEDADES

Gestão Predial | por Léa Lobo

A revista INFRA traz com exclusivi-
dade nesta edição uma entrevista 

com Marcelo Faria Scarabotolo, Diretor 
de Operações da São Carlos Empreen-
dimentos e Participações, que ao longo 
de seus 17 anos atua como uma empre-
sa de investimentos e administração de 
imóveis comerciais próprios. A empre-
sa é proprietária de um portfólio que 
inclui 23 edifícios de escritórios de alto 
padrão localizados e situados nas cida-
des de São Paulo e Rio de Janeiro – veja 
box. Sua estratégia de negócios inclui: 
adquirir imóveis comerciais, implemen-
tar melhorias, investir em reformas e 
otimizar a administração condominial 
por meio da implantação de um rígido 
controle de despesas e da eliminação 
de desperdícios. Acompanhe a seguir o 
bate-papo com o Executivo.

Qual o foco da gestão do 
portfólio da São Carlos?

O foco da gestão da São Carlos é ofe-
recer a seus clientes um custo de ocu-
pação competitivo sem abrir mão de 
qualidade e eficiência nos serviços 

prestados, infraestrutura de ponta além 
de um bom relacionamento com todos 
os locatários da companhia.

O modelo de gestão é diferente 
para propriedades monousuárias 
e multiusuárias?

Sim, no caso das propriedades monou-
suárias, o locatário faz a gestão porém 
a São Carlos garante todo apoio ne-
cessário e monitora permanentemen-
te as necessidades de investimento 
dos imóveis. No caso dos imóveis mul-
tiusuários (a maioria), temos uma ges-
tão completa, inclusive representando 
legalmente os condomínios.

Como são os síndicos, a gestão 
administrativa e de facilities 
é realizada com parceiros?

Sim, a São Carlos trabalha com admi-
nistradoras parceiras terceirizadas que 
fazem a gestão de facilities dos prédios. 
Trabalhamos em conjunto com as ad-
ministradoras acompanhando de per-
to a gestão dos edifícios, participando 
inclusive da seleção do gerente predial 
de acordo com o perfil do empreendi-
mento e dos locatários.

O controle de custos deve ser o grande 
indicador, certo? Na média, o custo 
de condomínio das edificações da São 
Carlos são inferiores ao do mercado? 

O modelo de gestão de negócios da São 
Carlos permite a prática de preços infe-
riores aos do mercado, o que aumenta, 
portanto, a nossa competitividade.

Como conseguem esta performance?

Por meio de uma gestão muito próxi-
ma da operação (visitas regulares aos 
empreendimentos), antecipamos as 
necessidades dos locatários, buscando 
constantemente por novas tecnologias 
e ações de sustentabilidade nos em-
preendimentos explicam a performan-
ce eficiente da empresa. Praticamos 
regularmente a nossa cultura de “agir 
como dono”, que é parte das competên-
cias da companhia e está alinhado com 
um dos valores da São Carlos – foco em 
resultado. Além do “olho do dono”, fa-
zemos questão da proximidade com as 
administradoras e locatários.

Como o mercado, a São Carlos também 
deve ter tido oscilações em sua taxa 
de vacância. Como conseguiram 
manter o índice de conversão em 
São Paulo e no Rio de Janeiro?

Apresentamos taxas de vacância inferio-
res ao mercado devido à qualidade de 
nossos imóveis, localização e um time 
comercial altamente experiente. O com-
portamento imobiliário de São Paulo 
é muito diferente do Rio de Janeiro. A 
capita paulista possui uma economia 
mais dinâmica com empresas de seto-
res bastante pulverizados, ou seja, não 
há uma concentração forte em algum 
setor específico, como acontece com o 
setor de Óleo & Gás no Rio de Janeiro. 
Nesse caso, quando esse setor é afeta-
do, os demais acabam sendo atingidos, 
pois muitos deles são suportados por 
este setor principal, como fornecedores 
e/ou prestadores de serviços.

  Conheça como é a gestão 
das propriedades da São 
Carlos Empreendimentos 
e Participações, que é 
é proprietária de um 
portfólio que inclui 23 
edifícios de escritórios 
de alto padrão 
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Atualmente, nota-se uma retração 
dos aluguéis, mas um aumento dos 
condomínios. Por que isso acontece?

Não existe uma correlação direta e ime-
diata entre preço de aluguel e custo de 
condomínio no curto prazo. Cada um se-
gue uma dinâmica que depende de fato-
res distintos. No médio e longo prazos, en-
tretanto, custos de condomínio elevados 
podem limitar os valores dos aluguéis, 
tendo em vista o custo total de ocupação 
que os locatários estão dispostos a pagar. 
A atual retração dos aluguéis é explica-
da pelo aumento da oferta de imóveis 
que culminou com o momento desa-
fiador da economia brasileira. Devido 
à crise mundial de 2008, muitos em-
preendimentos novos tiveram suas 
entregas postergadas e concentradas 
em um mesmo período causando um 
aumento considerável do estoque nos 
últimos dois anos. Soma-se a isso, o 
atual ambiente recessivo da economia 
brasileira, que pressiona a demanda 
por novas áreas de locação e por con-
sequência o preço de aluguel.
O aumento no condomínio, por sua 
vez, está relacionado principalmente à 
inflação que atinge os principais com-
ponentes da estrutura de custo com 
destaque para mão de obra e serviços 
de utilidade pública – água/esgoto e 
energia elétrica mas também os servi-
ços de conservação.

Fale um pouco dos processos de 
gestão da propriedade e de que 
forma trabalham para ter unicidade 
de gestão de todo o portfólio?

Os prédios são gerenciados por tercei-
ros especializados em gestão de pro-
priedade. Atualmente trabalhamos com 

As edificações são certificadas e/ou 
trazem ações sustentáveis? Se positivo, 
você poderia dar alguns exemplos.

Sim. No contexto atual, cada vez mais, 
a sustentabilidade faz-se necessária e 
presente. Considerando nosso modelo 
de negócio, a melhor forma de se prati-
car essa frente é promovendo empreen-
dimentos mais eficientes e, consequen-
temente, sustentáveis. Para avaliar as 
boas práticas de um empreendimento 
e também conduzi-lo a caminhos eco-
logicamente corretos, existem alguns 
tipos de certificações de imóveis. A 
mais buscada por nós e conhecida 
mundialmente é a LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) da 

Green Building Council. A São Carlos é 
pioneira em empreendimentos susten-
táveis no Brasil. Possuímos esta certifi-
cação em seis   imóveis: no condomínio 
edifício City Tower, no Centro Empresa-
rial Região Portuária, no edifício Corpo-
rate Plaza, no edifício Jardim Europa, 
no Torre A EZ Towers. Além disso, re-
centemente conquistamos a certifica-
ção Qualiverde no edifício Candelária, 
desenvolvida pela Prefeitura do Rio de 
Janeiro. E temos o objetivo de obtê-la 
para alguns de nossos empreendimen-
tos na cidade.

Segurança, eficiência e design. O 
que representam essas três palavras 
neste processo de gestão? 

Essas são as palavras que norteiam as 
diretrizes do processo de gestão e mo-
delo de negócios da São Carlos. Segu-
rança e eficiência estão relacionadas à 
operação – buscamos oferecer aos nos-
sos clientes instalações seguras com a 
máxima eficiência de recursos e otimi-
zação de espaços. Avaliamos constan-
temente investimentos em moderniza-
ção de equipamentos visando garantir 
segurança e eficiência. Além disso, so-
mos reconhecidos por investir em re-
trofit de imóveis, que tem como obje-
tivo modernizar fachadas, recepções, 
áreas internas, prezando desta forma 
pelo design de suas propriedades.

Para vocês qual o principal e/
ou maior desafio da gestão das 
propriedades? E por qual motivo?

O maior desafio é prestar serviços de 
qualidade com custos competitivos 
para suprir todas as expectativas dos 
locatários. 

  Internamente, temos 
o controle de todas 
as informações 
consolidadas, 
permitindo a 
comparação entre 
os prédios e a 
identificação de 
possíveis melhorias 

quatro empresas desse segmento que 
seguem as mesmas orientações, um 
único modelo de gestão da São Carlos. 
Todos os prédios preenchem o mesmo 
relatório gerencial, enviam as mesmas 
informações financeiras, são auditados 
pela mesma empresa (externa), seguem 
a nossa orientação técnica e recebem 
visitas da equipe de operações, da dire-
toria e do presidente, de forma recorren-
te. Internamente, temos o controle de 
todas as informações consolidadas, per-
mitindo a comparação entre os prédios 
e a identificação de possíveis melhorias. 
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SÃO PAULO
 1)  Centro Administrativo Santo Amaro (C.A.S.A.): 

complexo de quatro edifícios de escritórios de alto 
padrão, possui 38.150 m² de ABL (Área Bruta Locável) 
 e 1.050 vagas de estacionamento. 

 2)  Centro Empresarial do Aço: possui 28.403 m² de 
ABL e 805 vagas de garagem, área de eventos com 
auditório, heliporto e área de varejo no andar térreo.

 3)  Condomínio edifício Corporate Plaza: a São Carlos 
detém 13 andares, que somam 8.174 m² de ABL. 

 4)  Condomínio edifício Jardim Europa: assinado pelo 
escritório Aflalo/Gasperini Arquitetos, o edifício está 
passando por um retrofit que o elevará ao padrão AAA.

 5)  Edifício Mykonos: detentora de oito – dos 
quinze – andares do edifício, a São Carlos 
possui o equivalente a 4.863 m² de ABL.

 6)  Edifício SulAmérica: localizado a poucos 
metros do Shopping Cidade Jardim, é um 
padrão classe A e possui 22.206 m² de ABL.

 7)  EZ Towers: Torre A tem 47 mil metros 
quadrados de ABL, padrão BOMA , e 
recebeu a pré-certificação LEED Gold. 

 8)  Spop X: com 3.091 m² de ABL, seu layout 
permite a divisão dos andares de cada bloco 
em dois conjuntos, caso necessário.

 9)  Top Center Offices: edifício misto formado por galeria 
comercial (lojas varejo, serviços, lazer e alimentação) 
 e torre de escritórios.

 10)  Edifício Brasilprev: moderno, com 11.845 m² 
de ABL, próximo a um dos principais corredores 
de acesso da cidade (Marginal Pinheiros). 

 11)  Edifício Ericsson: é um imóvel de grandes 
dimensões para escritórios – são 24.788 m² de ABL.

 12)  Condomínio edifício Itaim Center: estrutura, 
composta por 5.851 m² de área bruta locável 
(dez dos doze andares) com boa incidência 
de iluminação natural em todas as faces.

 13)  GlobalTech: possui construções de alto padrão 
que, ao todo, somam 9.481 m² de ABL.

 14)  Spop II: com grande visibilidade promocional, o 
edifício está inserido na região chamada S.P.O.P (São 
Paulo Office Park) e disponibiliza 4.541 m² de ABL.

RIO DE JANEIRO
 1)  Centro Administrativo Cidade Nova: possui cinco 

andares de escritório com laje de 6.087,43 m², ABL 
total de 35.221 m² e 235 vagas de estacionamento.

 2)  Centro Empresarial Arcos da Lapa: 
contempla uma das melhores relações vagas/
m² da região central da cidade. São oito 
andares que compõem 8.400 m2 de ABL.

 3)  Centro Empresarial Botafogo: destaca-se por 
sua imponência, com 20.865 m² de ABL e com 
privilegiada vista da enseada de Botafogo.

 4)  Condomínio City Tower: situado no coração do 
Centro Comercial do Rio de Janeiro, destaca-
se por sua imponência e 18.727 m² de ABL.

 5)  Edifício Dr. João Ursulo Ribeiro Coutinho: 
detemos 76% do imóvel, o que equivale a 7.311 
m² de ABL e inserido na zona de influência 
da Operação Urbana Porto Maravilha.

 6)  Edifício Generali: lajes corporativas com 11.173 m² 
de ABL, área de varejo de rua no térreo, auditório na 
cobertura e 36 vagas localizadas no edifício-garagem.

 7)  Condomínio edifício Latitude: a 2,9 km do 
aeroporto Santos Dumont, o empreendimento 
está inserido na zona de influência da 
Operação Urbana Porto Maravilha.

 8)  Edifício Passeio: com 22.023 m² de ABL está a 
apenas cinco minutos do Aeroporto Santos Dumont.

 9)  Edifício Pasteur 110: localizado na Zona Sul, 
oferece 6.350 m² de ABL e a incidência de 
iluminação natural é boa em todas as faces.

PROPRIEDADES DO PORTFÓLIO

EZ Towers, localizado na Zona Sul de São Paulo/
SP, onde a São Carlos possui 47 mil metros 
quadrados de ABL, na Torre A
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VISTA PARA O MAR
  Complexo com shopping center e hotel interligados ao Aeroporto Santos 

Dumont, no Rio de Janeiro, é inaugurado por meio de concessão da Infraero

NOVO COMPLEXO | por Alexandre Raith

Chegar ao Rio de Janeiro de avião e 
ver do céu as suas belezas naturais 

é um prazer para os olhos. Pelos pou-
cos minutos que sobrevoamos a cidade 
maravilhosa temos a certeza do poder 
da natureza. Ao pousar, resta-nos en-
frentar a fila para pegar um táxi e seguir 
ao hotel. Ou não.

A partir de agora, os turistas que 
visitam a cidade têm a oportunida-
de de se hospedar em um complexo 
interligado ao Aeroporto Santos Du-
mont, por onde circulam cerca de dez 
milhões de passageiros por ano. O em-
preendimento conta com shopping, 
hotel e centro de convenções.

O Bossa Nova Mall, o mais novo 
negócio do grupo Saphyr Shopping 

Centers, que possui 13 shoppings em 
seu portfólio, oferece comodidade aos 
passageiros em trânsito. Além de ser 
conectado ao aeroporto, o complexo 
conta com um hotel com vista para a 
orla da Baía de Guanabara, para o Pão 
de Açúcar e o Cristo Redentor ao fundo.

O processo de incorporação ocorreu 
via concessão da Infraero, que conce-
deu a área por 25 anos. O empreendi-
mento surgiu graças a uma parceria en-
tre a Saphyr, gestora e administradora 
de shopping centers, e a Hemisfério Sul 
Investimentos, grupo de private equity 
na área de real estate. As duas empre-
sas formaram uma joint venture em 
2012, e já investiram cerca de 1,5 bilhão 
no mercado imobiliário.

O shopping ocupa a área do antigo 
prédio da Varig Log, e recebeu um inves-
timento de aproximadamente R$ 240 mi-
lhões. Com mais de seis mil metros qua-
drados de área locável, o centro comercial 
dispõe de 44 lojas, praça de alimentação 
e 250 vagas de estacionamento. 

ÀS MARGENS DA GUANABARA
Já o Prodigy Hotel Santos Dumont Air-

port, quatro estrelas da rede GJP Hotels 
& Resorts que integra o complexo, dispõe 
de 290 apartamentos, dois restaurantes, 
um deles panorâmico, piscina, sala de gi-
nástica e estacionamento para 230 carros.

Além disso, os hóspedes têm a fa-
cilidade de acompanhar os horários 
dos voos a partir das áreas comuns do 



hotel e dos televisores dos apartamen-
tos, os quais estão a poucos passos do 
salão de check-in do aeroporto e da 
praça de alimentação do shopping.

“Podemos citar inúmeras van-
tagens da localização do hotel, tais 
como a facilidade do traslado para os 
homens de negócios”, afirma George 
Mario Durante, Gerente Geral do Pro-
digy Hotel Santos Dumont Airport.

“O público de turismo corporati-
vo pode vir, se hospedar, fazer sua 
reunião no nosso centro de con-
venções, visitar um shopping cen-
ter, jantar em um dos restaurantes 
com vista privilegiada para a Baía 
de Guanabara, Corcovado e Pão de 
Açúcar. Isso tudo com comodidade e 
conforto, sem ter de sair do comple-
xo”, garante Durante.

Recepção do 
espaço hoteleiro

Complexo 
interligado ao 
Aeroporto Santos 
Dumont conta 
com shopping, 
hotel e centro de 
convenções
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Os turistas de negócios dispõem, 
ainda, de um centro de convenções 
para até 1.500 pessoas, anexo ao Aero-
porto Santos Dumont, e um business 
center com mais de quatro mil metros 
quadrados, distribuídos em cinco pavi-
mentos. O projeto arquitetônico do ho-
tel é assinado por Paulo Baruki.

GESTÃO HOTELEIRA
Segundo o Gerente Geral do Prodigy 

Santos Dumont, o empreendimento 
traz a mais alta tecnologia construtiva 
e gerencial, o que rendeu ao edifício a 
certificação Leed.

“Trata-se dos chamados prédios in-
teligentes, onde tudo é automatizado, 
desde o consumo de água de qualquer 
setor até saber quanto você está gastan-
do de ar condicionado em determinada 
sala ou apartamento”, afirma Durante.

  O público de turismo 
corporativo pode 
vir, se hospedar, 
fazer sua reunião 
no nosso centro de 
convenções, visitar 
um shopping center, 
jantar em um dos 
restaurantes com 
vista privilegiada 
para a Baía de 
Guanabara, 
Corcovado e Pão 
de Açúcar. Isso tudo 
com comodidade e 
conforto, sem ter de 
sair do complexo 

   George Durante , Gerente Geral do Prodigy

Áreas com vista panorâmica 
para a Baía de Guanabara, 
Corcovado e Pão de Açúcar

Sistemas de detecção eletrônica e alarme de 
incêndio.

Sistemas fixos de supressão com aplicação 
de gases químicos e inertes: HFC-227ea (FM-
200), HFC-125 (FE-25), Novec 1230, IG-541 e 
CO2.

Recarga de gases: agentes químicos e inertes.

Sistema modular para detecção e extinção de 
incêndio com aplicação de HFC-227ea.

Sistemas hidráulicos de combate a incêndio 
por sprinklers e hidrantes.

Sistema de supressão de incêndio para coifas 
de cozinhas industriais com aplicação de 
agente saponificante.

Compartimentação horizontal / vertical /selo 
corta fogo / firestop.

Retrofit dos sistemas de combate a incêndio 
existentes.

Manutenção nos sistemas SPCI - Sistemas de 
Proteção e Combate a Incêndio existentes.

AplicAdA A indústriA, construção 
civil, dAtA centers e Ambientes 
críticos

TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO 
E COMBATE A INCÊNDIO

projeto, Fornecimento, 
mAnutenção e AssistênciA técnicA

www.smh.com.br | smh@smh.com.br 
+ 55 11 5060-5777
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Para gerir os negócios e os siste-
mas de infraestrutura do Prodigy Hotel 
Santos Dumont Airport, a GJP Hotels 
& Resorts adotou o modelo de gestão 
próprio, devido ao know-how da em-
presa no setor turístico e hoteleiro. Já 
a prestação dos serviços fica por con-
ta de poucas empresas terceirizadas, 
como nas áreas de segurança e de es-
tacionamento.

“O gerente geral de um empreendi-
mento como este tem de estar prepa-
rado tanto na formação educacional 
como na profissional. A experiência em 
implantações e projetos de grande por-
te deve ser levada em conta”, acredita 
Durante. “Minha experiência em hote-
laria aliada à experiência anterior em 
abertura de grandes empreendimentos 
dão suporte à gestão necessária a esse 
grande desafio.”

Firmar parceria com o shopping 
Bossa Nova Mall e o Aeroporto Santos 
Dumont está entre as medidas ado-
tadas pelo administrador do hotel. O 
centro comercial, por exemplo, entrega 
as compras realizadas pelos hóspedes 
nos apartamentos. E, devido à proxi-
midade, os turistas podem realizar o 
check-in e o despacho de malas com 
antecipação.

GEORGE DURANTE
Graduado em Letras pela 
Fundación Uade, em Buenos 
Aires, o executivo atua há 
trinta anos no setor hoteleiro. 
O mercado fluminense é uma 
especialidade do novo Gerente 
Geral do Prodigy Hotel Santos 
Dumont Airport, que já teve 
passagens pelos hotéis Marina, 
Othon, Windsor e do Frade. A 
última experiência foi no Royal 
Tulip, antigo Intercontinental, 
onde trabalhou por quatro 
anos. Fora do Estado do Rio 
de Janeiro, especializou-se no 
segmento de alto luxo, em redes 
como Estanplaza Hotels, Blue 
Tree Hotels e Grupo Mendes, 
sempre no cargo de Gerente 
Geral ou de Operações.
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UMA IDEIA NA CABEÇA 
E MUITA CRIATIVIDADE

  Edificações investem em ações de marketing e 
cultura, e aproveitam cada vez mais seus espaços, 
potencializando seus negócios

Marketing e Cultura nas Edificações | por Camila Biajante

A história de uma cidade pode ser 
contada por meio de seus monu-

mentos, suas praças e ruas, e por seus 
edifícios. E se antigamente o estilo ar-
quitetônico predominante em diferen-
tes épocas era impresso nas constru-
ções, agora um novo olhar surge, com 
traços precisos, carregado de cores, 
tintas e imaginação, transformando fa-
chadas em verdadeiras obras de arte.

Em São Paulo, por exemplo, a Lei 
Cidade Limpa, em vigor desde 2007, 

A street art tem 
como proposta 
valorizar o espaço 
urbano. Na foto, 
obra do artista 
plástico Eduardo 
Kobra

proíbe propagandas em outdoors na 
cidade, regula o tamanho de letreiros 
e placas de estabelecimentos comer-
ciais, e incentiva a ocupação dos es-
paços com painéis de arte. A paisagem 
cotidiana foi ganhando vida e, aos pou-
cos, a cara da cidade mudou. Parte da 
responsabilidade disso é de Gustavo 
e Otávio Pandolfo. Sob a alcunha Os-
gemeos, os irmãos, que começaram 
grafitando seus bonecos de cabeção 
amarelo nos muros e viadutos da ci-

dade, exibem suas criações não só em 
edifícios e galerias da metrópole, mas 
também em todo o mundo.

Outro artista que revolucionou o ce-
nário paulista e ganhou o mundo com seu 
talento é Eduardo Kobra. Com grafites es-
palhados por toda a capital, o muralista 
pode ser visto por mais de um milhão e 
meio de pessoas que passam diariamen-
te pela avenida Paulista. O enorme painel 
policromático de 52 metros de altura em 
homenagem ao arquiteto Oscar Nieme-
yer, em uma das laterais do edifício Ragi, 
número 124 da praça Oswaldo Cruz, no 
início da mais famosa avenida de São 
Paulo, chama a atenção.

“No exterior, as pinturas nos prédios 
são bastante comuns. Mas no Brasil 
esse movimento é mais recente, pos-
sui mais ou menos cinco anos. Em São 
Paulo, por exemplo, os anúncios, que 
antes não eram regulamentados e não 
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tinham um conceito, interferiam muito 
na estética da cidade. Além disso, as 
pessoas estão saturadas de propagan-
das, e a street art tem outra proposta: 
valorizar o espaço urbano”, comenta o 
artista plástico Eduardo Kobra.

O trabalho no edifício Ragi, reali-
zado em 2013, contou com a ajuda de 
outras três pessoas de sua equipe. E foi 
puxado: eles trabalhavam em andaimes 
das 8h às 20h.  A obra, integrante do 
projeto Muros da Memória, modifica a 
paisagem urbana por meio de pinturas 
cenográficas que resgatam importantes 
figuras da memória da cidade. “Fomos 
convidados para pintar a lateral do pré-
dio, mas não tínhamos patrocinadores 
para arcar com os custos. O edifício só 
cedeu a parede. Porém, aos poucos, 
conseguimos empresas que ajudaram 
no projeto doando tinta, andaime etc.”, 
conta o autor do painel.

A linguagem geométrica da pintura 
esconde, em traços do rosto e roupa do 
arquiteto, referências a várias obras de 
Niemeyer, como a Igreja da Pampulha, 
o edifício Copan, o Museu Oscar Nieme-
yer e o Palácio do Planalto. Um trabalho 
belíssimo que, como tudo, requer ma-
nutenção para manter-se belo. “Mais 
de 90% dos painéis que fiz na capital 
foi feito de forma voluntária. Neste caso 
específico, como tem a colaboração 
dos parceiros, eles ajudam a manter 
a obra sempre em bom estado, mas o 
prédio não se responsabiliza. E como a 
arte de rua é efêmera, não é possível ter 
um controle sobre a conservação, pois 
ela fica exposta ao sol, chuva, e isso in-
terfere nas cores”, explica o artista.

Colorir o cinza da metrópole ainda 
é um desafio. Pouco mais de 20 painéis 
gigantes confortam o olhar atento do 
paulista apressado. O custo de uma 

obra desse porte pode ficar em torno de 
R$ 160 mil, e utiliza cerca de 300 litros 
de tinta. Uma espécie de publicidade 
permanente para as empresas que de-
cidem apoiar projetos dessa natureza.

ARTE FAZ BEM PARA A SAÚDE
E não é só no âmbito cultural que a 

arte é aclamada. Pelo menos não para 
o Grupo Fleury Medicina e Saúde, que 
completa 90 anos em 2016. A fim de 
proporcionar bem-estar e qualidade de 
vida, a unidade Itaim do Fleury inau-
gurou, em 2013, um estacionamento 

exclusivo para bicicletas, localizado 
no primeiro subsolo do prédio. Além 
de mais conforto e comodidade para 
quem vai de bike, o espaço ainda incen-
tiva a diminuição do número de carros 
que circula pelas ruas de São Paulo.

Para ambientar o local, o artista 
plástico e ilustrador Alex Senna utili-
zou o contraste entre as cores amarela, 
preta e branca para dar vida a um casal 
de ciclistas, dentro do conceito street 
art. Quem for de bike à unidade conta 
ainda com bebedouro, bomba de ar e 
armários com chaves.

O prédio do Itaim conta também com 
amplos espaços, luminosidade natural e 
obras de arte – uma delas, permanente. 
Intitulada “Planitude”  e idealizada pe-
los artistas Ary Perez e Denise Milan, a 
instalação mostra uma superfície plana, 
torcida uma vez, cujas extremidades são 
unidas, formando uma figura circular. 
A obra se relaciona com o processo de 
saúde, no qual a doença e a cura coe-
xistem durante toda a vida. Nos andares 
também estão expostos poemas, foto-
grafias, painéis, móbiles, pinturas e fra-
ses de escritores como Guimarães Rosa, 
Vinicius de Moraes e Clarice Lispector. A 
ideia é que, periodicamente, a exposi-
ção mude e convide a novas reflexões. 

Millôr Fernandes também integra o 
time de artistas que dá vida às paredes 
e ambientes. Na sede do Jabaquara, 
pássaros sendo assaltados na rua e ho-
mens voando livremente no céu formam 
o painel “Queda e Ascensão”, assinado 
pelo artista. Já o belo projeto paisagís-
tico feito pelo escritório de arquitetura 
paisagística Rosa Grena Kliass – que 
criou jardins em todos os pavimentos 
com jabuticabeiras, tamareiras, tipua-
nas, paineiras -, completa a inusitada e 
agradável experiência dos visitantes. 

Painel policromático de 52 metros de altura em 
homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer, do 
artista plástico Eduardo Kobra
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“O Fleury sempre teve uma ligação 
muito forte com a arte, pois acredita-
mos que ela contribui para a saúde e 
para o bem-estar das pessoas. Essa 
unidade do Itaim, por exemplo, foi to-
talmente pensada para receber arte”, 
afirma William Malfatti, Diretor de Co-
municação e Relações com Stakehol-
ders do Grupo Fleury.

Com público frequentador estima-
do em cerca de 16 milhões de pessoas 
por ano, nas 153 unidades, o grupo se 
destaca quando o assunto é valoriza-
ção da marca em seus ambientes in-
ternos e externos. “Utilizamos recursos 
visuais que agregam valor de percep-
ção sobre a nossa presença em deter-
minado endereço. Conservando sem-
pre nossas fachadas a se apresentarem 
de forma adequada. Além disso, temos 
um cuidado especial com a iluminação 
externa; somos engajados em cam-
panhas na área da saúde iluminando 
nossa fachada com cores especiais em 
determinadas ocasiões: no período de 
campanha de doação de sangue, ilu-
minamos de vermelho a unidade, por 
exemplo. Todo esse trabalho é desen-
volvido em parceria com as áreas de 
marketing e facilities”, afirma Malfatti. 
Internamente, todos os espaços são 
projetados para acolher os pacientes, 
inclusive as crianças. 

FORA DO MUSEU
A arte também “bate forte” nas pa-

redes das unidades do Hospital do 
Coração (HCor). No bairro Paraíso, na 
capital paulista, a arte contemporânea 
brasileira é destaque. Obras de reno-
mados artistas como Elifas Andreato, 
Evandro Angerami, Feres Khoury, Mau-
ricio Parra, Ricardo Sanzi, Sonia Abdo, 
entre outros, estão expostas para os vi-

sitantes em salas de exames e nas prin-
cipais áreas do hospital, com o objetivo 
de proporcionar um ambiente mais hu-
manizado aos pacientes, profissionais 
e colaboradores. Já na unidade Cidade 
Jardim são os painéis do artista plásti-
co Carlos Matuck que decoram a entra-
da e chamam a atenção do público.

De olho nessa tendência, construto-
ras e incorporadoras têm investido em 
obras artísticas nas áreas comuns de 
edifícios recém-inaugurados em São 
Paulo. Premiado com o Master Imobi-
liário 2015, o empreendimento multiu-
so F.L. 4300, na Vila Olímpia, conta com 
uma obra do artista plástico paulistano 
Artur Lescher. 

O F.L. 4300 é mais um a contar com 
arte em seus espaços comuns, no port-
fólio da incorporadora Stan. Para o 
Vice-presidente Executivo da empresa, 
Stefan Neuding Neto, a simbiose entre 
arte e arquitetura tem alcançado “bons 
resultados no exterior dos edifícios. 
É uma linha que pretendemos seguir. 
Em um primeiro momento, não agrega 
valor financeiro ao prédio, mas sem dú-
vida traz valor em termos de identifica-
ção e referência.”

A Gerente de Marketing da Bueno 
Netto, Renata Lima, discorda e defende 
que “a incorporação de obras de arte, 
conectadas com a arquitetura e o pai-
sagismo, valorizam sim as construções: 
Há uma conexão muito grande entre 
arquitetura, design e arte”, diz.

O Berrini One, na Vila Olímpia, um 
empreendimento da Bueno Netto, e 
também premiado no Master Imobi-
liário 2015, também possui seu acervo 
artístico: são três as obras de arte que 
decoram o empreendimento. Um pai-
nel localizado no lobby do edifício feito 
pelo artista venezuelano Carlos Cruz 

Grafite de Kobra, na caixa d’água do Senac, 
em Santo Amaro

Eduardo Kobra, 
Artista Plástico 

(à esq.) e William 
Malfatti, Diretor 

de Comunicação 
e Relações com 

Stakeholders do 
Grupo Fleury
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Diez, com 60 metros de largura por três 
de altura, se destaca. Além disso, na 
entrada há uma escultura de Arnaldo 
Diederichsen. E, no subsolo, existe um 
painel de André Crespo.

Já a Brookfield Incorporações lan-
çou, na Vila Mariana, o Art Work, que 
conta com um painel do artista Roberto 
Camasmie – visível a partir da Rua Do-
mingos de Morais.

TELINHAS POR TODA A PARTE
Desde o momento em que acorda-

mos até a hora que vamos dormir, so-
mos bombardeados por centenas de 
mensagens publicitárias. Comunicar: 
todo dia, toda hora e em qualquer lu-
gar. Até no elevador! E com isso a mídia 
digital out of home, chamada também 
de “mídia indoor” ganhou força. Suces-
so no Brasil, o crescimento deste mer-
cado, em 2014, foi de 21,1%, de acordo 
com dados do Projeto Inter-Meios. E 
movimentou R$ 2,24 bilhões.

A possibilidade de captar as pes-
soas no tempo de espera ou no perío-
do de lazer fez a mídia indoor crescer e 
atrair não só consumidores de conteú-

do, mas também grupos investidores.
Líder no segmento out of home na 

América Latina, a Elemidia é especia-
lizada em veiculação de propaganda, 
informação e comunicados em eleva-
dores de condomínios comerciais de 
alto padrão, hotéis, academias, super-
mercados e shopping centers. Sema-
nalmente, 1.750 notícias são veiculadas 
nas mais de 12 mil telas da empresa 
espalhadas por 19 estados brasileiros 
(80 cidades), além de Buenos Aires, na 
Argentina. “Tudo o que é publicado é 
fruto de uma curadoria de nossa equi-
pe, dedicada a escolher e formatar os 
conteúdos para as mais de 20 milhões 

de pessoas que atingimos semanal-
mente”, comenta Claudio Ferreira, Dire-
tor de Publicidade na Elemidia.

A instalação e manutenção dos 
equipamentos são de total responsa-
bilidade da empresa. “Os monitores, 
altamente inovadores e resistentes, di-
ficilmente apresentam necessidade de 
manutenção, mas caso aconteça, o pro-
fissional de facilities do prédio pode en-
trar em contato conosco para fazermos 
o reparo imediatamente. Vale lembrar 
que realizamos testes de manutenção 
on-line todos os dias e também conta-
mos com técnicos em campo, que fa-
zem visitas sempre que necessário. Para 
que as telas sejam conectadas, os cabos 
são passados pelo poço do elevador. 
Somos a única empresa de sistema de 
mídia digital homologada a fazer esse 
tipo de procedimento com o acompa-
nhamento das fabricantes dos elevado-
res”, ressalta o Executivo da Elemidia.

Estima-se que o uso do espaço de 
cada elevador gere uma receita média 
equivalente ao aluguel mensal de um 
metro quadrado de espaço de escritó-
rio. Outras fontes de renda são porcen-

A fim de proporcionar bem-estar e qualidade de vida, a unidade Itaim do 
Fleury inaugurou, em 2013, um estacionamento exclusivo para bicicletas

No Fleury todos os espaços são projetados para acolher os pacientes, 
inclusive as crianças nas salas de espera pediátrica

  A incorporação de obras 
de arte, conectadas 
com a arquitetura e o 
paisagismo, valorizam 
sim as construções. Há 
uma conexão muito 
grande entre arquitetura, 
design e arte 

   Renata Lima , Gerente de Marketing da Bue-
no Netto Empreendimentos Imobiliários
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tagens dos ganhos obtidos com a veicu-
lação de propaganda e a organização de 
eventos no prédio, que são divulgados 
pela rede multimídia nos elevadores 
dos condomínios contratados. Os valo-
res recebidos geralmente são revertidos 
em benefícios para o próprio edifício.

PARA CADA OBJETIVO, 
UMA SOLUÇÃO

Publicitários são incansáveis na ta-
refa de levar a mensagem de seus pro-
dutos aos consumidores. Nessa corrida 
em busca de bons resultados, a criati-
vidade voa longe e pode ficar suspensa 

em um megabanner, como geralmente 
flagramos nos shoppings, especial-
mente em datas comemorativas; nas 
portas adesivadas de elevadores; e em 
espelhos mágicos, onde um aparelho – 
que pode ser instalado em espelhos de 
banheiros, academias, halls de prédios, 
etc. – conta com um sensor movimento 
que entra em “ação” quando uma pes-
soa se aproxima, mostrando uma pro-
paganda por alguns segundos e voltan-
do ao normal na sequência.

“A exigência do consumidor em rela-
ção à mídia indoor é maior. Costumo di-
zer que um outdoor não é mais um sim-

ples outdoor. Nos dias de hoje, com os 
celulares e tablets ‘roubando’ a atenção 
dos consumidores, o desafio das agên-
cias de publicidade é criar campanhas 
cada vez mais interativas, integradas e 
com mensagens customizadas para cada 
público. Claro, respeitando o objetivo de 
cada marca”, ressalta Sérgio Rinaldi, CEO 
da agência Fess’Kobbi, especializada 
também no mercado imobiliário.

PELO MUNDO
Algumas propagandas 
supercriativas encontram seu 
melhor espaço de divulgação em 
enormes edifícios de todo o mundo. 
As ousadas ações fizeram sucesso 
e servem de inspiração. Para 
demonstrar a força nos cabelos 
tratados com os produtos da marca 
Pantene, três locais receberam 
enormes tranças, no melhor estilo 
Rapunzel, na cidade de Toronto, no 
Canadá. A criativa propaganda de 
guerrilha ficou “no ar” durante dois 
dias, enquanto homens escalavam 
os cabelos. E quem pensaria em 
utilizar as portas giratórias de 
um prédio como pás gigantes de 
uma batedeira? A Scholz & Friends 
Hamburg, da Alemanha pensou. 
Para finalizar, uma cena comum e 
que, com certeza, a maioria de nós 
já enfrentou. Afinal, quem nunca 
deixou o carro estacionado na rua 
e, quando chegou, se deparou com 
a mensagem de um “engraçadinho” 
fazendo piada sobre a poeira? 
Pois bem, no Chile, uma empresa 
de produtos de limpeza utilizou o 
layout de um edifício para escrever 
“lava-me” em letras garrafais!

Claudio Ferreira, 
Diretor de 

Publicidade na 
Elemidia (à esq.) 
e Sérgio Rinaldi, 

CEO da Fess’Kobbi
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ACESSIBILIDADE INCLUSIVA
  Lei Brasileira de Inclusão reforça a necessidade 

de se criar um ambiente totalmente acessível

ACESSIBILIDADE | por Larissa Gregorutti

No dia 2 de janeiro deste ano, a Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI) entrou 

em vigor passando a ratificar os com-
promissos firmados pela Convenção 
da ONU de 2008, sobre os direitos das 
pessoas com deficiência.

Sancionada no dia 6 de julho de 
2015, a Lei n. 13.146 estabelece uma 
série de avanços conquistados para 
atender tanto as 45 milhões de pessoas 
que vivem no País com impedimento 

de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial, como toda a sociedade, 
principalmente no que diz respeito à 
acessibilidade.

Segundo Silvana Cambiaghi, mem-
bro do Grupo de Trabalho de Acessi-
bilidade do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), “as 
pessoas podem ter sua deficiência di-
minuída ou exacerbada dependendo 
do grau de acessibilidade do meio físi-

co ao qual ela estará interagindo”. So-
bre isso, a Especialista conta que antes 
mesmo da LBI, pessoas com deficiência 
já tinham o seu direito amplamente ga-
rantido na legislação brasileira.

Cambiaghi explica que desde de-
zembro de 2004, com a promulgação 
do Decreto Federal n. 5.296/2004, as re-
gras de construção são bem claras no 
tocante a implementação do desenho 
universal na prática projetual. 
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  As pessoas podem 
ter sua deficiência 
diminuída ou 
exacerbada 
dependendo do grau 
de acessibilidade do 
meio físico ao qual ela 
estará interagindo 

   Silvana Cambiaghi , membro do Grupo de 
Trabalho de Acessibilidade do CAU/SP

No art. 10, por exemplo, o Decreto 
fala que “A concepção e a implantação 
dos projetos arquitetônicos e urbanís-
ticos devem atender aos princípios do 
desenho universal, tendo como refe-
rências básicas as normas técnicas de 
acessibilidade da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnica (ABNT), a legis-
lação específica e as regras contidas 
neste Decreto”. 

Já em seu art. 11, a aplicação da aces-
sibilidade é determinada em todos os 
procedimentos e etapas de projetos, e no 
art. 13 aponta a necessidade de seguir as 
exigências de acessibilidade para a con-
cessão ou renovação do alvará de funcio-
namento e a emissão do “Habite-se”.

“A cidade de São Paulo já tem 
leis desde 1993. Por exemplo, a Lei n. 

11.345/93, que exige acessibilidade em 
algumas edificações novas ou existen-
tes, em especial nos locais de reunião, 
bancos e em outros usos com lotação 
superior a 600 pessoas, criando o Cer-
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tificado de Acessibilidade para facilitar 
que apenas as obras de acessibilidade 
sejam executadas, sem necessidade 
de aprovar reformas em toda a edifica-
ção,” destaca Cambiaghi.

E foi para reforçar a necessidade de 
se criar um ambiente totalmente aces-
sível, que a LBI trouxe em seu texto uma 
série de avanços. 

Um dos destaques previsto na Lei foi 
a necessidade de adequar todos os am-
bientes de edificações existentes às nor-
mas técnicas de acessibilidade previstas 
pela ABNT e demais legislações exis-
tentes, pois a obrigação para edifícios 
novos ou em fase de reformas já existia 
desde o Decreto Federal n. 5.296/2004.

Outra mudança diz respeito aos pro-
jetos de hotelaria, estipulando um pe-
ríodo de vinte quatro meses para que a 
rede hoteleira atenda os itens, a saber:

“Art. 45 . Os hotéis, pousadas e si-
milares devem ser construídos obser-
vando-se os princípios do desenho 
universal, além de adotar todos os 
meios de acessibilidade, conforme le-
gislação em vigor. 

§ 1º Os estabelecimentos já existen-
tes deverão disponibilizar, pelo menos, 
10% (dez por cento) de seus dormitó-
rios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 
(uma) unidade acessível.”

Quanto aos projetos de edifícios 
corporativos, de serviços e indústrias, o 
art. 34 da lei destaca a necessidade de 
acessibilidade como elemento primor-
dial para que pessoas com deficiência 
tenham direito ao trabalho livre, em 
ambiente acessível e inclusivo. 

Sobre essas e outras normas, Cam-
biaghi destaca que “A fiscalização deve 
ser feita pelas prefeituras e Ministério 
Público em todas as suas instâncias, 
pelo Conselho Regional de Arquitetura 
e Urbanismo (CAU) e Conselho Regio-
nal de Engenharia e Agronomia (CREA). 

  Se não é fácil para um 
pai dirigir um carrinho 
de bebê pelas calçadas 
e edifícios em nossa 
cidade, imagina um ser 
humano mais pesado 
com limitações severas 
de entendimento e 
mobilidade… 

   Marco Antonio Vasquinho , Profissional 
de Corporate Real Estate
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Conforme previsto no art. 3º do De-
creto Federal n. 5.296/2004, serão apli-
cadas sanções administrativas, cíveis 
e penais cabíveis, previstas em lei, no 
não atendimento da acessibilidade”.

Outra novidade da legislação é 
justamente a transferência da res-
ponsabilidade de adequação e ma-
nutenção das calçadas ao Poder Pú-
blico, que deve tornar todas as rotas 
acessíveis. De acordo com a LBI, as 
prefeituras é que devem liderar o pro-
cesso de melhoria das calçadas, dos 
passeios públicos, sendo que o não 
cumprimento pode resultar em crime 
de improbidade administrativa a pre-
feitos e secretários.

Porém, para que isso aconteça de 
forma efetiva, segundo Cambiaghi, os 
municípios devem ter na previsão or-
çamentária recursos para as obras de 
calçadas. Além disso, ainda não foi re-
vogada a Lei que obriga o proprietário 
a construção e a manutenção das cal-
çadas lindeiras ao seu lote.

E acrescenta: “Infelizmente, o que 
temos hoje são adequações e acessi-
bilidade pontuais, sem integrar ações 
cotidianas como moradia, passeios, 
transporte, edificações, serviços. Um 
percurso de dois ou três quarteirões é 
muitas vezes impraticável para quem 
tem alguma deficiência ou até mesmo 
para um idoso. Por isso, com o intuito de 
difundir entre os arquitetos os conceitos 
de “acessibilidade” e “desenho univer-
sal”, nas questões legais e na divulgação 
deles aplicados aos projetos de arquite-
tura e urbanismo, o Grupo de Trabalho 
de Acessibilidade do CAU/SP vai promo-
ver no dia 14 de abril o I Seminário Aces-
sibilidade e Desenho Universal na Arqui-
tetura e Urbanismo, em que por meio 
de debates e cases, será apresentada a 

grande oportunidade para a construção 
de ‘cidades inclusivas’, como resultado 
de projetos mais conscientes”, finaliza a 
Especialista do CAU/SP.

Sobre a dificuldade de locomo-
ção que pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida enfrentam dia-
riamente, Marco Antonio Vasquinho, 
profissional de corporate real estate 
pontuou que só atender à norma não 
basta: “Se não é fácil para um pai di-
rigir um carrinho de bebê pelas cal-
çadas e edifícios em nossa cidade, 
imagina um ser humano mais pesado 
com limitações severas de entendi-
mento e mobilidade... Acredito que 
precisamos começar na ‘data zero’, ou 
seja, quando concebemos e projeta-
mos nossos espaços. Deixar de lado 
o entendimento que as certificações 
são ‘selos de qualidade’ para inseri-
-las na estratégia das empresas. Co-
nheço muita gente que simplesmente 
não sai de casa, sequer para ir a um 
cinema, com medo dos problemas de 
locomoção. Acham que incomodarão, 
e não se sentem à vontade para pedir 
licença para quem está na fila.

Porém, outra peça-chave para 
avançarmos é educar com carinho 
nossos jovens para que entendam a 
importância da questão. Em um de-
terminado dia, quando estava na fila 
do cinema, presenciei uma senhora 
com dificuldades para encontrar o ca-
minho para a sala e após receber um 
‘É só seguir em frente’ de um jovem 
atendente, imaginei que se ela estava 
com problemas para encontrar a sala, 
imagine a poltrona!

Por questões como essas que pre-
senciamos no dia a dia, acho que esse 
assunto não deve ficar somente na apli-
cação das normas”, completa.
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DIFERENTES 
MODELOS DE 
GESTÃO

EVENTOS | por Larissa Gregorutti 

Com o tema Melhores Práticas de 
Gestão de Facilities, o primeiro FM 

Debate de 2016 aconteceu no auditório 
do Centro Administrativo Santo Amaro 
(C.A.S.A.) organizado pela Associação 
Brasileira de Facilities (Abrafac) em par-
ceria com o Grupo de Gestores de Faci-
lities  (Grupas). Evento trouxe o case da 
Contax de gestão própria de facilities; 
do Santander, com uma gestão com-
partilhada; e o case da Microsoft, com 
um modelo de gestão integrador.

Empresa brasileira que opera em 12 
estados brasileiros, nove países, pres-
tação de serviço 24 horas, 365 dias por 
ano, no idioma espanhol, português e 
inglês, a Contax tem seu planejamento 
estratégico voltado para o colaborador. 
Tendo início no ano 2000 com 28 mil fun-
cionários, a empresa alcançou em 2014 
um patamar de 110 mil funcionários, ad-
quirindo ao longo dos anos novos ativos.

Desde 2015, todavia, enfrenta um 
mercado em crise, e está sendo obri-
gada a desenhar um plano de ação e 
enquadramento dos custos de facilities, 
além do ajuste do quadro de colabora-
dores, que segundo Fábio Queiroz, Ge-
rente de Facilities da Contax é o plano 
da empresa de 2015 estendido até 2016.

O modelo de gestão de facilities ado-
tado pela empresa nesse sentido foi o 
de gestão própria, pois conforme expli-
ca Queiroz: “Um terceiro enfrentaria di-
ficuldade internamente, em virtude da 
autonomia e alçada, com risco de não 
fazer acontecer o plano de facilities”.

Da esq. para dir. 
Edmar Cioletti 
(Santander), 
Andrea Muniz 
(JLL), Fábio 
Queiroz (Contax) 
e Thiago Santana 
(Abrafac)

Ele conta que a Contax gerencia ao 
todo 28 sites operacionais no Brasil e 
três Centros de Treinamentos, sendo 
que o site de Recife/PE é a maior Cen-
tral de Atendimento da América do Sul, 
com mais de 12 mil colaboradores.

Na parte de missão crítica, a Contax 
opera com mais de 2.289 mil equipamen-
tos distribuídos por geradores, no-breaks, 
transformadores, torre de resfriamento e 
sistema de climatização, sendo que cada 
equipamento tem um plano específico e 
preventivo, ou até mesmo de check-list 
de rotina. Já na parte predial, são mais 
de 289 mil itens, entre banheiros, mobi-
liários, dispensers, hidrossanitários, tor-
neiras, bebedouros, luminárias etc.

A principal dificuldade da empresa, 
todavia, é contratar funcionários quali-
ficados, já que a gestão de facilities de-
pende 100% da colaboração dos usuá-
rios. Porém, como a Contax já teve um 
turnover de 55 mil colaboradores no 
ano por ser uma empresa de oportuni-
dades, que oferece ao colaborador seu 
primeiro emprego, faz com que Quei-
roz questione: “Com essa rotatividade, 
temos um grande desafio, como cons-
cientizar em pouco espaço de tempo o 
colaborador a aderir ao plano de contri-
buir com os desafios de conservação e 
limpeza dos sites?”, aponta.

Apesar da gestão de facilities pró-
pria, a atividade-meio é terceirizada, 
como limpeza, manutenção e recep-
ção. “Hoje temos aproximadamente 
600 colaboradores de limpeza, 140 es-
pecializados em manutenção e na par-
te de recepção são 74 recursos. É uma 
rotina bastante intensa”, ressalta.

Além disso, existe uma equipe de 
gestão própria alinhada dentro de um 
planejamento estratégico que ajuda 
Queiroz a fazer esse gerenciamento, e 
completa “A empresa trabalha 24 ho-
ras todos os dias, não existe a possi-
bilidade de interromper as atividades 
produtivas para fazer a manutenção. 
Foi justamente por isso que decidimos 
pela gestão própria, pois precisamos 
de um profissional que vista a camisa 
da empresa e tenha condições de se 
posicionar e buscar caminhos alterna-
tivos para driblar situações como esta”, 
completa o Gerente de Facilities.

No segundo case apresentado no FM 
Debate, Edmar Cioletti, Superintenden-
te de Facilities do Santander, conta que 
o banco adotou o atual modelo de ge-
renciamento após um início conflituoso, 
onde parte da gestão era própria, parte 
terceirizada e outra parte era body shop. 
Como não existia um padrão nos proces-
sos, além da necessidade de criar um mo-
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delo único e integrado, havia a necessida-
de de estar alinhado com o modelo global.

Dessa forma, sem abrir mão da inte-
ligência do processo, o Santander deci-
diu que o gerenciamento seria compar-
tilhado, sendo uma parte com equipe 
própria do banco, somado ao apoio de 
uma empresa terceira que faz a gestão 
de facilities.

Outro fato que impactou a área foi 
que o banco tomou a decisão de conge-
lar o orçamento de 2013 até 2017. Então 
com reajustes anuais de água, energia e 
impostos, o foco passou a ser de transfor-
mar a área de facilites em uma área que 
traga soluções de eficiências, sem com-
prometer as necessidades técnicas e nem 
prejudicar o conforto dos usuários. Para 
isso, foi preciso se reinventar. E o ponto 

inicial foi melhorar o SLA’s dos chama-
dos, que agora é de 20 minutos para fazer 
atendimento e duas horas para resolver o 
problema na visão do cliente.

A área também implantou o mode-
lo de macrogestão, em que após ma-
pear todas as áreas ligadas a facilities 
do banco, foi possível perceber que 
não existia um padrão nos processos e 
grande parte do conhecimento estava 
com as empresas terceirizadas.

Por isso, o primeiro passo foi levantar 
todas as necessidades que o banco tinha.

Como havia insatisfação por parte 
dos usuários na prestação dos serviços, 
houve uma revisão de equipe de gesto-
res de serviços “Nós montamos equipe 
própria, menor e especializada; aumen-
tamos a qualidade e conseguimos in-

ternalizar alguns body shops, reduzin-
do o risco trabalhista e aumentando a 
satisfação interna; também obtivemos 
a gestão do conhecimento com menor 
risco de imagem”, informou Cioletti.

Com essas ações, e principalmente, 
pelo fato de começarem a contratar es-
pecialistas, os chamados na área foram 
reduzidos. “Quando você reduz a quan-
tidade de chamado, reduz a insatisfa-
ção do cliente”, destaca.

Com a melhoria do atendimento ao 
cliente interno, os fornecedores passa-
ram a ser avaliados pelo tempo de SLA. 
Um aplicativo também foi criado pela 
área para que o usuário possa tirar foto 
pelo celular e enviar diretamente para 
o sistema de gestão de facilities, apon-
tando e descrevendo o problema.

Agende uma visita.
(19) 3758-3030 | www.fm2c.com.br
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Houve uma redução da quantidade 
de fornecedores, melhorando a quali-
dade de serviços, mais disponibilida-
de de salas de reuniões pelo melhor 
gerenciamento, o modelo de recepção 
também mudou, ao contratarem uma 
empresa especializada, deixando a 
área mais “VIP”, com cara de recepção 
de hotel. Também houveram mudan-
ças nos processos de limpeza, estacio-
namento, tudo com o objetivo de ser 
mais eficiente e oferecer serviços com 
melhor qualidade. 

O modelo final é que hoje o Santan-
der tem em todas as áreas uma equipe 
própria pequena, com uns 20 funcioná-
rios incluindo as áreas de engenharia e 
de arquitetura, e uma empresa de ges-
tão única que passou a fazer a gestão 
de tudo, transformando a gestão de fa-
cilities em um modelo mix.

Por fim, o case apresentado por An-
drea Muniz de Assis, Gerente de Facili-
ties da área de Corporate Solutions da 
JLL, mostra o modelo de gestão inte-
grador adotado pela Microsoft, diferen-
te dos demais até então apresentados.

Segundo Assis, o portfólio imobi-
liário global da Microsoft compreende 
ao todo 3.1 milhões de metros quadra-
dos, com 663 escritórios, distribuídos 
em 109 países. E para acompanhar 
essa grande operação, foi preciso que 
a área de facilities reinventasse os 
seus processos.

Em um primeiro momento, o ge-
renciamento era in house, com assis-
tentes administrativos que cuidavam 
dos serviços de facility de rotina dos 
escritórios. Em seguida, surgiu a figura 
do centralizador com o Corporate Ser-
vices, ou seja, uma pessoa responsável 
por administrar todos os serviços ge-
rais em volta dela.

O terceiro modelo de gerenciamen-
to adotado foi o do Corporate Real Es-
tate, quando houve a inserção de um 
profissional com uma nova responsa-
bilidade, que tinha como função olhar 
todo o portfólio de sites da Microsoft e 
envolver o serviço de real estate junto 
ao de facility.

E, por último, surgiu o Modelo In-
tegrador, utilizado atualmente, com as 
posições do portfolio manager e do de-
livery manager.

No início, não existia um padrão, 
tudo era autogestionável, o budget para 
manutenções era limitado e havia ca-
rência de indicadores de gestão. 

Mas, com os modelos de gerencia-
mento implantados, houve grandes 
mudanças corporativas, e o Modelo Inte-
grador concedeu à Microsoft o entendi-
mento de que era preciso transformar o 
especialista em real estate em um port-
folio manager. Ou seja, era preciso dar a 
oportunidade para que este profissional 
pudesse olhar não somente para o real 
estate, mas também para o cliente e para 
seus pares, a fim de entender a estratégia 
e conhecer novas oportunidades de ne-
gócios. E, essa mudança na gestão afe-
tou totalmente a área de facilities.

No Modelo Integrador também sur-
giu a figura do delivery manager, que 
é uma pessoa da empresa CB Richard 
Ellis que ocupa um nível intermediário 
como integrador e cuida da conta da 
Microsoft no mundo inteiro.

Ao explicar a importância deste mo-
delo, Assis completa “A Microsoft en-
tendeu que a figura do integrador é um 
ponto de contato para quem está na 
operação. É um terceiro que passa a ser 
o referêncial do padrão que a Microsoft 
quer, e que repassa, no caso da América 
Latina, tudo à JLL”, finaliza.

PRIME PARKING, 
UMA EMPRESA 

COM GRIFE.

A garantia de qualidade vem com 

a marca, porque a Prime Parking 

oferece o que há de melhor na na 

gestão de estacionamentos.

Com uma equipe de colaboradores 

altamente treinada e qualifi cada, 

garante agilidade, efi ciência e 

segurança, desde a recepção até o 

momento de entrega do veículo.

www.primeparking.com.br
SP 11 3053 3043  |  RJ 21 3282 5062
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CADÊ A CRISE QUE ESTAVA AQUI?
Na contramão do cenário econômico atual, o setor de Facilitiy 
Management se destaca e consolida cada vez mais seu espaço no 
mercado, principalmente quando apoiados por sistemas de gestão

Informe Publicitário

Na mesma medida que a área de 
facilities cresce, proporcionalmente au-
mentam os desafios. E se por um lado 
temos à disposição tecnologias de pon-
ta, por outro, enfrentamos um maior 
número de ocorrências, que requerem 
respostas conscientes por parte do se-
tor. Costumo dizer que três pilares com-
põem os principais desafios enfrentados 
na atualidade: a variedade de serviços; 
a complexidade dos sistemas e as novas 
demandas. 

A cada dia, empresas surgem no 
mercado com uma cartela variada de 
produtos e serviços, e o trabalho ágil da 
área de facilities é fundamental. Con-
templar todas essas facilidades num 
único portal; selecionar fornecedores 
idôneos e estabelecer acordos para de-
finir tarifas mais vantajosas proporciona 
um ambiente mais ágil e cômodo para 
os colaboradores. 

A complexidade dos sistemas atuais 
é outro ponto fundamental. Atualmente 
são cada vez mais frequentes o uso do 
BMS – Building Management Systems, 
supervisórios de controle de HVAC, de 
redes de dados, redes sem fio, telefonia, 
entre outros. Porém, as falhas aconte-
cem e esses sistemas são os que ofere-
cem mais recursos para uma detecção 
antecipada de tendências a falhas. Com 
isso, a estabilidade do ambiente de tra-

balho será maior na medida em que a 
equipe de manutenção possua os meios 
para interpretar corretamente esses in-
dícios e se antecipar aos problemas. 

Com relação aos novos desafios, 
destaco os ambientes de trabalho com 
maior flexibilidade de horário e que 
praticam home-office, tornando muitos 
postos de trabalho ociosos. Portanto, é 
de responsabilidade do facilities geren-
ciar espaços racionalmente. 

Regada a muito tempero, a ativida-
de de Facilitiy Management é, com cer-
teza, bastante saborosa. Mas para ser 
completa, este profissional não pode 
ser esquecer que é de sua competência 

lidar com aspectos emergenciais, como 
controle de pragas – atualmente, com a 
demanda do Zika Vírus -; contas de utili-
dades, particularmente energia elétrica; 
sistemas de gestão; e por último, mas 
não menos importante, a implantação 
e preservação de práticas sustentáveis. 

Por tudo isso, mais do que nunca, a 
atuação de Facilities Management tem 
sido cada vez mais crítica dentro das 
organizações. No final, representa uma 
excelente oportunidade de crescimento 
individual e de posicionamento cada 
vez mais estratégico dentro das organi-
zações. 

Enquanto atento a todas essas ne-
cessidades e oportunidades, é indispen-
sável o emprego de sistemas de gestão 
comprovadamente capazes de lidar com 
todas essas demandas. Mais que isso, é 
preciso que haja recursos de gestão e 
motivação, como alertas automáticos, 
dashboards, sinóticos, relatórios emiti-
dos por exceções. Todos eles suportados 
por tecnologia de ponta, para que o au-
mento de responsabilidades se transfor-
me numa oportunidade de crescimento 
para Facilities Management dentro da 
organização. A hora é esta.

 José Tórtoro , Diretor da Sisteplant do 
Brasil, fornecedora do software Prisma3 
para CBRE, Conbras, Fleury, Manserv, 
Telefonica, Vivante, entre outras.
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COMPLIANCE | por Peter Bolton King

ZELAR PELA ÉTICA

Em outubro de 2014, organizações 
que representam profissionais do 

mercado imobiliário e setores corre-
lacionados do mundo todo reuniram-
-se na sede das Nações Unidas (ONU) 
em Nova York para dar o pontapé 
inicial na Coalizão Internacional que 
definirá um Padrão Ético Internacio-
nal (International Ethics Standards 
Coalition, IESC).

A coalizão é composta por impor-
tantes associações profissionais da 
Ásia, Europa, Oceania, América do Nor-
te e América do Sul tem como objetivo 
desenvolver e implementar um padrão 
de ética que atenda a um consenso e 
que seja de alto nível para todo o setor. 
As organizações afiliadas, muitas das 
quais já têm seus próprios códigos de 
ética e conduta centrados em questões 
como confiabilidade, integridade e res-
peito, trabalharão em conjunto para 
alinhar princípios éticos fundamentais. 

O objetivo é permitir que profissio-
nais do mundo todo tenham um enten-
dimento comum sobre o tema e pos-
sam realizar seu trabalho de maneira 
eticamente consistente, onde quer que 
estejam e seja qual for a natureza do 
trabalho neste setor. Espera-se que um 
esboço do novo padrão ético interna-
cional esteja pronto até o final de 2015. 
Após um período substancial de con-
sultas em todo o mundo, o documento 
final deve ser publicado em meados de 
2016, e a partir de então, as associações 
afiliadas à coalizão implementarão as 
orientações resultantes deste trabalho. 

A RICS (Royal Institution of Charte-

red Surveyors) é uma das organizações 
filiadas à coalizão, e esse esforço é na-
tural para organização, pois produzir 
e implementar padrões de qualidade 
é há mais de 100 anos uma de suas 
mais importantes atividades. Signifi-
cativo lembrar que o relatório recen-
temente publicado pela RICS de nome 
RICS Futures, que entrevistou mais de 
400 profissionais em 19 países para en-
tender às tendências de nossa profis-
são comprovou que “comportar-se de 
maneira ética” aparece nas primeiras 
posições da lista de fatores importan-
tes que influenciam nosso futuro.

Por muitos anos, os membros da 
RICS realizaram avaliações de acor-
do com padrões internacionais como, 
por exemplo, o International Valua-
tion Standards Council que faz parte 
integrante do Red Book. Utilizando a 
mesma metodologia de agregar asso-
ciações em uma coalizão, a RICS parti-
cipa também da criação de um padrão 
internacional de medição de proprie-
dades (International Property Measu-
rement Standards, IPMS). O IPMS para 
propriedades comerciais foi lançado 
em Língua Portuguesa no primeiro se-
mestre deste ano em conjunto com o 
Secovi-SP. No mesmo formato, a RICS 
participa também da Coalizão Interna-
cional que estabelecerá um Padrão de 
Medições para a Construção, que tem 
atraído interesse considerável.

Embora muitas associações já te-
nham seus próprios padrões de ética, 
um consenso aplicável em escala mun-
dial evitará confusões que possam im-

 Peter Bolton King FRICS   
é Diretor Global para 
os Padrões Imobiliários 
da RICS e Presidente 
da Coalizão do Padrão 
Ético Internacional
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pactar negativamente na legitimidade 
dos profissionais que trabalham em um 
mercado cada vez mais global e inter-
conectado.

Estabelecer um padrão ético co-
mum aumentará a transparência e a 
confiança nos serviços oferecidos pelos 
profissionais, onde quer que trabalhem.

A introdução de um padrão ético 
transparente e internacional deve aju-
dar a elevar o padrão de serviços profis-
sionais e promover mercados imobiliá-
rios interconectados em todo o mundo. 
Isto ajudará a superar as constatações 
do relatório do Instituto Britânico da 
Gestão (Chartered Management Insti-
tute) “O DNA moral do desempenho”, 
publicado em outubro de 2014 (visite: 
http://bit.ly/1Gqx7Bb), o qual indicou 
que a confiança do público nas profis-
sões do setor imobiliário, construção e 
infraestrutura ainda se encontrava num 
nível baixo.

Vemos também um crescente vo-
lume de evidências que sugerem que 
a transparência e a ética estão se tor-
nando cada vez mais importantes no 
mercado mundial de negócios. O Índice 
Dow Jones Sustentabilidade foi criado 
em 1999. A série FTSE4Good começou 
em 2001 e foi lançada em resposta aos 
investidores que procuravam medir o 
desempenho social, ambiental e ético 
das empresas nas quais investiam. As 
empresas melhor cotadas tiveram forte 
crescimento nos últimos cinco anos, e 
torna-se claro que a governança social 
e ambiental são fatores-chave que re-
cebem maior consideração nos inves-
timentos. Outro relatório, lançado em 
setembro de 2014, “Dos acionistas às 

partes interessadas”, constatou uma 
“notável correlação entre práticas sus-
tentáveis diligentes nas empresas e seu 
desempenho econômico”.

Claramente, quanto ao setor da 
construção, o comportamento ético 
está no âmago do trabalho. Uma vez 
que os princípios éticos de alto nível 
estejam estabelecidos, haverá dis-
cussões e consultas sobre o impacto 
que eles podem ter no setor e no de-
senvolvimento econômico como um 
todo, haja vista que esse mercado 
abriga 70% da riqueza do mundo. A 
RICS e outros membros da Coalizão 
do IESC tal como Fiabci , Secovi-SP, 
Fenaci e CBIC naturalmente estarão à 
disposição para fornecer orientações 
e treinamento.

Todos os envolvidos sentem um 
imenso prazer com a resposta positi-
va que vem tendo até o momento. Em 
poucos meses, cerca de 54 organiza-
ções assinaram a declaração de inten-
ções e, como se pode ver na lista de 
membros no painel das organizações 
afiliadas, o interesse global nesse pro-
jeto por parte das organizações imobi-
liárias e relacionadas mostra que é um 
trabalho importante. 

Tive a honra de ser eleito Presiden-
te do Conselho do IESC e em maio a 
diretoria aprovou a criação de um co-
mitê independente responsável por 
padrões, cuja composição representa 
tanto a natureza diversa das práticas 
profissionais como o alcance interna-
cional do projeto. Para mais informa-
ções e para assistir a um filme intro-
dutório, por favor visite o website da 
coalizão ética: www.ies-coalition.org.

http://bit.ly/1Gqx7Bb
http://www.ies-coalition.org/
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TRABALHISTA | por Vanessa Cristina Ziggiatti Padula*

REDUZIR CUSTOS SEM 
DISPENSAR O EMPREGADO
va o mercado e a sociedade em geral.

A legislação trabalhista impõe vá-
rios limites às alterações no contrato de 
trabalho, sendo que as partes não têm 
liberdade absoluta de estabelecer em 
contrato qualquer tipo de condição. To-
davia, é possível inovar e diminuir custos 
e riscos mesmo com as arcaicas leis bra-
sileiras. Veja a seguir algumas opções:

HOME OFFICE
As empresas precisam repensar suas 

estruturas. O custo da manutenção do 
posto de trabalho para atividades que 
podem ser realizadas remotamente tem 
sido um dos principais focos dessa mu-
dança. O home office tem grande apelo 
e é oferecido inclusive como um benefí-
cio por muitas empresas.

Com todas as possibilidades tecno-
lógicas disponíveis, a rotina do escritó-
rio cabe em um notebook. Em muitos 
casos, a presença física do empregado 
no local de trabalho não se faz necessá-
ria e essa alternativa é boa para ambos 
os lados. Para o empregador, que dei-
xa de arcar com os custos da estrutura 
física para receber o colaborador dia-
riamente, além de economizar com o 
pagamento de vale-transporte. E para 
o empregado, que tem melhor qua-
lidade de vida, pois é permitido que 
ele mesmo gerencie seu tempo e que 
tenha mais conforto. Evitar o trânsito 
desgastante de muitas cidades pos-
sibilita, ainda, a diminuição do stress, 
beneficiando sua saúde. Essa ausência 
de deslocamento também diminui a 
possibilidade com os acidentes de tra-

jeto, que contam como acidentes de 
trabalho, pois ocorrem durante o deslo-
camento do trabalhador da residência 
ao trabalho e vice-versa.

Muitas empresas têm a falsa im-
pressão que é vantagem do home of-
fice o não pagamento de horas extras, 
mas isso não é verdade. Os mesmos 
recursos de tecnologia que permitem 
a plena execução do trabalho a distân-
cia também possibilitam a fiscalização 
da jornada de trabalhadores nas mais 
diversas funções. Isso afasta a carac-
terística de trabalho sem controle de 
jornada, permitindo o cálculo correto 
das horas trabalhadas e a apuração de 
eventuais horas extras. 

BANCO DE HORAS
Falando em jornada de trabalho, o 

banco de horas é uma boa ferramenta 
para diminuição de custos com o pa-
gamento de horas extras. Caso o em-
pregado trabalhe além de sua jornada 
normal, as horas excedentes não são 
remuneradas em dinheiro, mas, sim, 
em horas de descanso, de acordo com 
as regras próprias de compensação ins-
tituídas entre as partes.

Mais uma vez, estamos diante de 
uma hipótese favorável para ambos os 
lados: o empregador economiza recur-
sos financeiros e o empregado tem a 
possibilidade de utilizar o tempo com-
pensado em descanso em seu próprio 
benefício. E, caso o período de descanso 
não seja usado em um prazo que não po-
derá ultrapassar 12 meses, as horas equi-
valentes deverão ser pagas em dinheiro. 
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Está na Constituição Federal: o 
trabalho é um direito funda-

mental garantido a todos os brasi-
leiros, sendo que a empresa priva-
da desempenha uma função social.

Exatamente por isso, em mo-
mentos de crise ou de necessário 
ajuste na gestão de recursos, muitas 
empresas se encontram na difícil 
posição de encontrar alternativas 
que lhes permita manter a atuação 
empresarial nos limites necessários 
para a empresa, sem criar passivos 
trabalhistas. Isso porque, a atuação 
dos tribunais trabalhistas no Brasil 
representa uma grande preocupa-
ção ao empresariado: não são raros 
os casos em que as consequências 
das falhas de políticas públicas se-
jam empurradas para a iniciativa 
privada e que benefícios instituídos 
para o bem do trabalhador se voltem 
mais tarde como mais um custo para 
o empregador.

Porém, muitas vezes, o ajuste é 
necessário, exatamente para que 
a empresa possa manter em seus 
quadros o maior número de empre-
gados possível, atingindo assim, o 
objetivo constitucional de garantir o 
emprego e impactar de forma positi-
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DIMINUIÇÃO DA CARGA 
HORÁRIA E SALÁRIOS

Em regra, o salário do empregado 
é irredutível, ou seja, não pode ser di-
minuído. Todavia, se os postos de tra-
balho somente puderem ser mantidos 
com o reajuste de custos, é possível a 
negociação coletiva para a redução da 
jornada de trabalho diária. Nessa hipó-
tese, a remuneração pode ser diminuí-
da de forma proporcional.

Atenção para o uso do banco de 
horas nesses momentos: ele nunca 
deve ser negociado diretamente com o 
empregado sem anuência do sindicato 
da categoria. Isso porque, o direito do 
trabalhador é irrenunciável e, caso veri-
ficado algum prejuízo, ainda que indire-
to, a alteração do contrato de trabalho 
é nula. Se houver alguma ilegalidade, o 
empregado terá direito a ressarcimento 
financeiro, sendo que a legislação atual 
exige a atuação sindical no momento 
de implementação de tais medidas.

PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
Se a necessidade da empresa for, 

efetivamente, pela redução do quadro 
de empregados, uma medida que pode 
diminuir o potencial risco de reclama-
ções trabalhistas é a instituição dos pla-
nos de demissão voluntária (PDVs).

Não é incomum que empregados que 
desejam se desligar de uma empresa per-
maneçam no trabalho unicamente por 
não querer perder os benefícios finan-
ceiros de uma demissão, como a multa 
do FGTS. A possibilidade de encerrar o 
vínculo empregatício sem esses prejuízos 
encoraja muitas pessoas. Na prática, ve-
mos a adesão daqueles que efetivamente 
estão bem resolvidos com essa decisão, 
o que evita uma série de problemas futu-
ros, principalmente as reclamações tra-

balhistas por mágoa ou vingança, muito 
comum no dia a dia das empresas.

É comum que as empresas ofereçam 
diferentes benefícios adicionais  para os 
aderentes a esse tipo de plano, o que em 
princípio pode não representar uma eco-
nomia ou vantagem imediata. Porém, a 
longo prazo, a tendência é a colheita de 
frutos positivos. Mesmo participando de 
um PDV, o empregado mantém seu di-
reito de acionar a empresa no judiciário 
futuramente. No entanto, para os que 
simplesmente se arrependem de ter ade-
rido ao plano, o entendimento é pela va-
lidade da rescisão, inclusive da eventual 
renúncia de garantias de emprego. 

A boa relação com o sindicato que 
representa a categoria de empregados é 
fundamental para que as possíveis solu-
ções alternativas possam ser implemen-
tadas com segurança, especialmente 
quando atingir grupo de trabalhadores. 
Em muitos casos, a validação da enti-
dade sindical, apesar de não afastar por 
completo o risco de questionamento no 
judiciário ou pela fiscalização do traba-
lho, certamente reforça a validade jurídi-
ca da prática e sua eficácia futuramente.

Em conclusão, ainda que as leis tra-
balhistas não tenham acompanhado a 
evolução das relações de trabalho, não 
permitindo, muitas vezes, que as mu-
danças necessárias para melhor gestão 
de recursos e pessoas sejam imple-
mentadas, as medidas aqui indicadas 
podem ser encaradas como alternati-
vas seguras para alcançar a diminuição 
de custos imediatos e futuros.

 *Vanessa Cristina Ziggiatti Padula  é Advogada 
com mais de 15 anos de experiência em Direito 
Trabalhista, com especialização em Direito 
Empresarial e em Direito do Trabalho. Coordena 
a área trabalhista do PK – Pinhão e Koiffman 
Advogados, cuidando de empresas dos mais 
variados portes. – vcziggiatti@pk.adv.br

Conheça mais da HEBROM 
e saiba, como e por que, 

podemos fazer a diferença 
para o seu condomínio 

ou sua empresa.

www.hebromfacilitys.com.br
Tels.:  (11) 2385-1944

(11) 5031-0663

Deus é Mais!

SERVIÇOS - TERCEIRIZAÇÃO
Porteiro

Controlador de Acesso
Recepcionista

Copeira
Limpeza e Conservação

Limpeza pós-obra

SERVICOS - pay-per-use
Limpeza Residencial
Limpeza Comercial

(Escritórios - Salas Comerciais)

SERVIÇOS - ELETRÔNICOS
Instalação e Manutenção
Equipamentos de CFTV

mailto:vcziggiatti@pk.adv.br
http://www.hebromfacilitys.com.br/
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TECNOLOGIA, PRODUTOS & SERVIÇOS

 1  Monitoramento de 
segurança sem fio
United Technologies Security, 
detentora da marca Interlogix, 
anuncia o Zerowire – sistema de 
monitoramento de segurança 
sem fio através da nuvem. Com 
rede wi-fi embutida, transcep-
tor para até 64 sensores sem 
fio e tecnologia Z-Wave para 
controlar luzes, fechaduras e 
termostatos, seu recurso de 
vídeo de alta definição permite 
registrar através de câmeras de 
segurança wi-fi os eventos de 
alarme ou visualizar as imagens 
ao vivo do local protegido atra-
vés da rede. www.ccs.utc.com.

 2  Cortinas corta-fogo
Promovendo o isolamento do 
espaço fechado, impedindo 
por até quatro horas o risco 
de explosão ou propagação 
de chamas e fumaça para 
outros depósitos, as cortinas 
corta-fogo da CKC do Brasil 
possuem um mecanismo 
simples. Ao serem detectadas 
fagulhas ou os primeiros sinais 
de fogo ou fumaça, a cortina é 
acionada automaticamente e 
compartimenta a área afeta-
da, blindando o local em 10 
minutos. Possui fácil instalação, 
manutenção e certificação 
internacional. www.ckc.com.br

 3  Ladrilhos cariocas
Inspirada na cidade do Rio de 
Janeiro, o Grupo Villagres lança 
a linha Maravilhosa. A tendên-
cia do contraste P&B, unida à 
combinação de geometrias, 
torna a decoração descontraída 
e moderna. O design constituído 
por cinco desenhos distintos, 
traz o contraste e as formas 
da cidade, dando mais vida 
e movimento aos ambientes. 
Peças produzidas em Porcel-
lanato com tecnologia digital 
Full HD, podem ser utilizadas 
separadamente ou combi-
nadas em estilo Patchwork. 
http://santaladrilhos.com.br

 4  Cuidado com 
imperbealização de jardineiras
Para cuidar das jardineiras, a 
Vedacit alerta sobre a importân-
cia da impermeabilização com 
Neutrol ou Vedatop.  O Neutrol 
é conhecido por formar uma 
película impermeável de grande 
aderência e alta resistência 
química nas estruturas, com 
secagem ultrarrápida. Já o 
Vedatop é uma argamassa poli-
mérica de base acrílica imper-
meável de alta aderência e de 
fácil aplicação. Os tratamentos 
deixam a jardineira pronta para 
o plantio.  www.vedacit.com.br

http://www.ccs.utc.com/
http://www.ckc.com.br/
http://santaladrilhos.com.br/
http://www.vedacit.com.br/
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 5  Soluções personalizadas
Com mais de 40 anos de expe-
riência em Facilities Services, 
Terceirização, Recursos humanos, 
e Headhunting, o Grupo Servsul 
atua em conjunto com os seus 
clientes, oferecendo serviços e va-
lores integrados e racionalizados, 
que podem melhorar o desem-
penho e qualidade, reduzindo os 
custos globais da organização. 
Além disso, permite que os 
gestores das organizações clientes 
deixem de se preocupar com 
questões relacionadas à Recursos 
Humanos e possam se dedicar ex-
clusivamente ao negócio da em-
presa. http://www.servsul.com.br

 6  Cortadora de piso
A Skil, marca de ferramentas 
elétricas do Grupo Bosch, 
apresenta ao mercado dois 
modelos de cortadoras de piso e 
azulejo: 0500 e 0750. Ferramen-
tas manuais que proporcionam 
mais eficiência e precisão na 
realização do serviço, são desen-
volvidas para recortes de pisos 
e azulejos em geral, incluindo 
porcelanato, bem como para 
realizar cortes de rodapé. As cor-
tadoras oferecem alta qualidade 
no acabamento, pois realizam 
cortes sem rebarba, além de 
não produzirem pó durante o 
manuseio. www.skil.com.br

 7  Piso teto econômico
Pioneira em desenvolver 
soluções de climatização mais 
amigáveis com o meio ambien-
te, a Carrier acaba de lançar no 
mercado brasileiro o piso teto 
Space Eco Saver. O lançamento é 
o primeiro da categoria a contar 
com Selo Procel em todas as 
capacidades, 36.000, 48.000 e 
57.000 BTU/h, tornando-se opção 
ideal para espaços comerciais, 
que visam maior eficiência ener-
gética na geração de conforto 
térmico. Além disso, o produto 
utiliza o fluido refrigerante R-410A 
que não agride a camada de ozô-
nio. www.mideacarrier.com.br

 8  Luminárias em telas
O uso de cores e formas 
pode fazer toda a diferença 
na hora da criação de 
um projeto de interiores, 
tornando os espaços ainda 
mais descontraídos, alegres, 
sofisticados e inovadores. 
Um exemplo interessante é 
o projeto do Carrefour, onde 
utilizaram as telas tensionadas 
DPS Brasil aplicadas como 
luminárias. Além do formato 
circular, foi explorado o uso 
de cores nas laterais que 
circundam as luminárias 
com telas translúcidas. 
www.telasdps.com.br

http://www.servsul.com.br/
http://www.skil.com.br/
http://www.mideacarrier.com.br/
http://www.telasdps.com.br/
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ARQUITETURA & WORKPLACE

Empreendimento comercial locali-
zado no centro de Alphaville, em 

Barueri/SP, o edifício West Corp foi pro-
jetado pela Arquiteta Renata Marques 
segundo a visão estratégica da arquite-
tura funcional, que trabalha uma con-
cepção que alia estética a um melhor 
aproveitamento dos espaços, de acor-
do com as necessidades do cliente.

Com um orçamento restrito, o pro-
jeto do edifício emprega soluções téc-
nicas que impressionam do ponto de 
vista estético, aumentam o espaço lo-
cável e garantem a funcionalidade das 
diversas áreas sem impactar nos cus-
tos da obra. “Uma vez que o objetivo 
do prédio é a locação, a relação entre 
área construída e área locável torna-se 
essencial para o sucesso do empreen-
dimento e, consequentemente, a satis-
fação do cliente”, ressalta a Arquiteta.

Empreendimento em fase de obras, 
terá a maior área de laje de Alphaville, 
com 2.166,50 m², em um terreno de 
11.900 m². Com 16 pavimentos em 
área útil de 2.000 m², o edifício oferece 
a possibilidade de locar o andar intei-
ro, quatro salas de 500 m², duas salas 
de 1.000 m² ou mesclar as soluções. 

Em busca de alternativas que não 
tornassem o projeto oneroso, foi pro-
posta a construção de um edifício ga-
ragem ao fundo do empreendimento 
após descartarem o estacionamento 
subterrâneo, que deixaria o projeto 
mais trabalhoso devido à movimen-
tação de terra, estudo do solo e obras 
de contenção que seriam necessárias.

O estacionamento vai contem-

plar quatro andares com 765 vagas 
e contará com vias exclusivas para o 
trânsito de carros, bicicletas e ônibus 
fretados. O eixo central da área será 
reservado para a circulação de pedes-
tres, enquanto as laterais receberão 
carros e ônibus. Este é o único em-
preendimento em Alphaville que pre-
vê a circulação de ônibus fretados em 
sua área interna.

Além disso, foi projetado um boule-
vard na entrada principal com oito lo-
jas, bancos, espelho d’água com áreas 
sombreadas e um eixo central de pe-
destre facilitando o acesso ao edifício 
da calçada até o edifício garagem.

As lojas apresentarão tetos cober-
tos por um telhado verde, que além de 
garantir um melhor conforto térmico, 
valoriza a estética do 1º pavimento. 

O posicionamento das lojas, na fren-
te do empreendimento, foi pensado 
também para permitir um recuo de 40 
m da torre, o que melhora a acústica, 
favorece a segurança e valoriza a área 
do boulevard.

Uma solução técnica pensada para 
garantir a relação entre viabilidade de 
custo e benefícios foi o projeto de um 
grande vão livre com poucos pilares, 
dando a possibilidade de flexibiliza-
ção do layout e maior aproveitamento 
de espaço para o usuário. 

Segundo José Augusto de Ávila, 
Engenheiro responsável pela Ávila 
Engenharia de Estruturas, “a laje cor-
porativa foi projetada com grandes 
vãos, módulos de 12 m x 50 m, e ape-
nas quatro pilares internos em toda a 
laje. Foi dimensionada uma estrutura 

ESTÉTICA E FUNCIONALIDADE SEM IMPACTAR 
ORÇAMENTO RESTRITO DA OBRA

Edifício West Corp, 
localizado em 
Alphaville, Barueri/
SP, foi projetado
pela Arquiteta 
Renata Marques
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protendida para possibilitar estes es-
paços internos e resolver as deforma-
ções da laje, garantindo uma estrutu-
ra viável técnica e economicamente 
para a obra”.

Os equipamentos de ar condiciona-
do ficarão localizados na cobertura do 
edifício, solução que melhora a estética 
da torre, concentra a manutenção dos 
equipamentos em um único local e ga-
rante mais espaço livre para a locação.

O pavimento tipo investe na cria-
ção de um miolo central, que con-
centra os elevadores, banheiros e a 
possibilidade de uma copa, modelo 
formatado para garantir mais flexibili-
dade aos pavimentos e, consequente-
mente, permitir aos futuros locatários 
a alteração do layout do espaço sem 
intervenções drásticas. 

O hall de elevadores, com 3,30 me-
tros de largura também é um diferen-
cial. Dos 12 elevadores disponíveis, 
dois são elevadores de segurança 
pressurizados, o que permitiu que o 
projeto não precisasse fazer extração 

de fumaça. Além de mais barata, esta 
solução não diminui a área locável.

Projetado para atender os mais 
modernos conceitos no que se refere 
a autonomia e economia de recursos 
naturais, energia e água, Cláudio Riva, 
Engenheiro e Diretor da Projetar En-
genharia, afirma que o edifício West 
Corp possui os seguintes diferenciais:
•  sistema de tratamento de esgotos to-

tal, antes do descarte na rede públi-
ca, com reuso de água para as bacias 
sanitárias e rega de jardins e lavagem 
de áreas comuns;

•  sistema de geração próprio de ener-
gia com autonomia de 100% das 
áreas do empreendimento (áreas co-
muns e conjuntos);

•  sistema de ar condicionado do tipo 
VRF a ar, com as unidades conden-
sadoras instaladas na cobertura e 
evaporadoras distribuídas sobre o 
forro nos ambientes, o que propor-
ciona total versatilidade e controle 
de temperatura individual no condi-
cionamento dos espaços e um óti-
mo custo operacional, em virtude do 
baixo consumo de energia dos equi-
pamentos – o edifício será entregue 
com o sistema de ar condicionado to-
talmente equipado pronto para uso.

Segundo Marques, “A qualidade de 
um empreendimento está centrada nas 
soluções técnicas adotadas na fase de 
projeto, na utilização de bons materiais 
e na qualidade de mão de obra. Por isso, 
ter cuidado nas escolhas dos materiais é 
fundamental! Temos a preocupação em 
especificar materiais cujo fornecedor te-
nha laudos técnicos que garantam sua 
qualidade e a correta especificação em 
cada situação”, características da boa 
gestão apresentada na fase de projeto e 
construção do edifício West Corp.

Arquiteta Renata Marques
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OUTSOURCING & SERVIÇOS

ESTARTE É A NOVA 
BANDEIRA PARA GESTÃO DE 
ESTACIONAMENTOS
Com o slogan de parking facilities, a 
Estarte  foi fundada por especialistas 
em gestão de estacionamentos, tendo 
como um dos sócios o veterano Helio 
Cerqueira Jr., que volta ao mercado 
após ter encerrado o seu non com-
pete (cláusula de não competição no 
contrato de investimento), quando da 
venda da Estapar Estacionamentos. Em 
mais de 40 anos de carreira, o Empreen-
dedor foi responsável pela abertura de 
cerca de três mil garagens e participou 
de todas as práticas inovadoras do 
setor, quer seja pela rede Unipark ou 
pela Estapar, empresa que fundou em 
1982 e que presidiu até 2009. A partir 
de então, o empresário passou a atuar 
no mercado imobiliário, constituindo e 
presidindo a incorporadora Tempo Real 
Empreendimentos Imobiliários .

“Com o conceito de ofertar “arte em 
estacionamento”, a Estarte por meio do 
slogan de parking facilities, propõe-se a 
resolver os problemas dos clientes  com 
inovação, alicerçados por cinco pilares: 
segurança, transparência, qualidade, 
resultado e harmonia. Somado a isso, 
nosso diferencial vem da multidiscipli-
naridade, pois a direção da empresa 
inclui outros sócios, como Marco Fantini 
e Leandro Jubilato , profissionais que 
possuem especialização em arquitetu-
ra, designer, marketing, engenharia e 

administração, conhe-
cimentos que propor-
cionam uma visão do 
negócio sob diversos 
ângulos que se comple-
mentam. Assim, busca-
mos incessantemente 
por inovações na con-
cepção da garagem, em 
seu design, tecnologia, 

relacionamento humano, interação B2B 
e B2C, e soluções socioambientalmente 
sustentáveis”, resume Cerqueira Jr.
A administradora já conta com a gestão 
dos estacionamentos do Hospital 
Igesp, Garagem Zarvos, Garagem João 
Mendes, Garagem Manifesto, do Grupo 
Comolatti, entre outros, atuando com 
serviços 24 horas, self-parking e serviço 
de manobristas e com o programa Bike 
Friendly Park, que oferece áreas para 
atendimento de bicicletas nos estacio-
namentos administrados pela Estarte.

MANSERV USA DRONES PARA 
A INSPEÇÃO DE TELHADOS
Utilizando um moderno veículo aéreo 
não tripulado (VANT), ou drone, como é 
mais conhecido, a Manserv desenvolveu 
uma solução para aumentar a eficiência 
e segurança durante a inspeção de telha-
dos de instalações fabris e empresariais. 
A nova solução, colocada em prática em 
outubro de 2015 na planta de uma gran-
de multinacional americana do ramo 
farmacêutico, em São José dos Cam-
pos, no interior paulista, alcançou uma 
redução média de horas trabalhadas de 
70% em comparação ao processo feito 
somente com a interferência humana. 
A tecnologia começou a ser desenvolvida 
após uma série de estudos elaborados 

pela companhia, no início de 2015, 
envolvendo as unidades de negócio de 
engenharia e operações de facilities, 
buscando aprimorar dois aspectos 
essenciais para o trabalho: a eficiência 
e a segurança dos colaboradores. 
Com isso, a Manserv investiu cerca de R$ 
30 mil na capacitação da sua equipe de 
telhadistas, composta por três profis-
sionais, que passou por treinamentos 

práticos e teóricos em instituições espe-
cializadas, tornando-se operadores de 
voo especializados em inspeção. “Com a 
implementação dessa solução, pudemos 
aprimorar e sofisticar todo o projeto, em 
diversas frentes. Conseguimos aumen-
tar a produtividade, qualificar nossos 
profissionais telhadistas, que agora são 
técnicos certificados de voo, e também 
reduzir a quase zero os riscos naturais da 
operação em telhados. O sucesso dessa 
atividade já nos desafia a novas possibili-
dades com o uso dos drones”, afirmou Ri-
cardo Moreira, Diretor Geral da Manserv.

Inspeção de telhados com drones 
aumentou a eficiência do processo em 
70% em indústria farmacêutica

 Garagem do edifício Zarvos.
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www.sindepark.com.br

Evolução, segurança, tranquilidade. É isso tudo que representa deixar seu carro num
estacionamento com o adesivo de associado do Sindepark. Sim, porque o associado

ao sindicato tem um compromisso com você de seguir as leis que regem o setor 
e de assegurar que seu automóvel seja entregue da mesma maneira que chegou. 

Entre no nosso site e verifique a autenticidade do selo de associado, 
através do número e do prazo de validade.

Certificação de filiação.
Você pode confiar.
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OUTSOURCING

SOLUÇÕES PARA 
CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA
A Preserv Engenharia e Climatização é 
uma provedora de soluções diferencia-
das de engenharia, tendo como voca-
ção o desenvolvimento de projetos, con-
sultoria, instalação e manutenção de 
sistema de condicionamento de ar. Com 
o objetivo de se diferenciar no segmen-
to de climatização, estamos na busca 
permanente de apresentar aos nossos 

clientes valor agregado à “cadeia” 
de seu negócio e um dos diferenciais 
importantes a ser destacado é que em 
função do ar condicionado ser o grande 
vilão no consumo de energia elétrica, 
a empresa desenvolveu o núcleo Enig 
Preserv  que atua no monitoramento 
de energia, através de equipamentos 
dedicados, que permitem identificar 
e agir em relação a performance e 
eficiência de cada equipamento, 

assegurando a redução 
do consumo de energia.
Com o uso do Sistema 
Eniscope , que é largamen-
te utilizado na comuni-
dade europeia, asiática 
e nos EUA servindo como 
uma plataforma de coleta 

de dados em um único ambiente de 
trabalho, com a capacidade de análise 
de mais de cem parâmetros, é possível 
monitorar todos os eventos de uma 
rede incluindo custos em um único 
ambiente de trabalho em tempo real 
e com intervalos de até um minuto. O 
sistema foi concebido para ser intuitivo 
e fácil de trabalhar, com sua arqui-
tetura de serviços e base de dados 
disponíveis na nuvem, propiciando a 
disponibilidade de acesso aos dados 
365x24x7 em qualquer plataforma 
(MAC, Windows ou Mobile). O siste-
ma também pode se integrar a ERPs  
mantendo os dados atualizados a cada 
15 minutos em seus centros contábeis 
permitindo transparência dos custos 
distribuídos de sua organização.

ATENDIMENTO, INOVAÇÃO E DIFERENCIAL EM FACILITIES
O mercado busca cada vez mais 
soluções inovadoras, que agreguem 
valor aos seus negócios e que ao 
mesmo tempo facilitem o cotidiano 
das empresas e diminuam custos e 
investimentos. A IMC Saste, empresa 
com mais de 20 anos de experiência no 
setor de facilities, oferece esse suporte 
às organizações com excelência. A 
companhia se torna uma alternativa 
na otimização de custos e investimen-
tos nos momentos de crise econômica, 
onde o grande diferencial é o foco em 
gerenciar a manutenção da infraes-
trutura do cliente, o que consequente-
mente, trará uma redução de custos, a 
partir do aprimoramento dos serviços, 
fornecedores e mão-de-obra, além da 
agilidade na resolução de problemas. 
“Nós fazemos não só a manutenção 

corretiva das estruturas e processos, 
como também a manutenção preditiva 
e preventiva”, diz o Diretor de Opera-
ções da IMC Saste, Leonardo Carvalho.
As empresas são influenciadas direta e 
indiretamente por fatores econômicos 
e climáticos. É preciso driblar diversas 
situações que vão na contramão do 

crescimento organizacional e, no caso 
da crise hídrica, por exemplo, é possível 
realizar reduções consideráveis nas 
despesas mensais. Uma das soluções 
criadas para mercado de facilities é o 
projeto de teste Hidronível, criado pela 
IMC Saste, que faz o monitoramento 
dos reservatórios de água potável 
das estruturas organizacionais.
Criado com peças simples e de baixo 
custo, o sistema, que tem alta precisão, 
possui boias configuradas para acionar 
as portas de acordo com o nível do 
reservatório, liberando a água quan-
do necessário e otimizando os custos 
do recurso. Seu circuito eletrônico é 
composto de componentes calculados 
para trabalhar com uma margem de 
configuração de conforto, visando 
confiabilidade e maior durabilidade. Fo
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INOVAÇÃO MONITORA ON-LINE O CONSUMO DE ÁGUA E GÁS
A Hope Serviços, que está presente em 
todas as regiões do País e emprega, de 
forma direta, mais de nove mil colabo-
radores, desenvolveu o serviço de mo-
nitoramento on-line de equipamentos 
e instalações que antecipa a detecção 
de falhas. Por meio de sensores, apli-
cativos e B.I. (Business Intelligence), 
uma equipe especializada monitora o 
funcionamento das máquinas atra-
vés de indicadores como vibrações, 
temperatura e desequilíbrio elétrico 
em máquinas rotativas. Qualquer 
sinal que fuja do padrão é identificado 
pelo sistema e recebe manutenção no 
momento exato, trazendo ganhos de 
produtividade, aumentando os índices 
de disponibilidade e a vida útil dos 
equipamentos. Estima-se a redução 
de 50% a 80% dos custos de manu-
tenção com a utilização da solução.
O serviço possibilita planejar a manu-

tenção, evitando paradas de emergên-
cia ou o desmonte desnecessário de 
equipamentos, como explica o Diretor 
da Hope Serviços, Paulo Beltrami: “O 
uso inteligente da tecnologia aliado 
a uma equipe técnica qualificada é 
essencial para uma gestão eficiente. 
Atuamos em um mercado em que são 
fundamentais a economia de custos 
e a eficiência na alocação de mão-
-de-obra, desde as operações mais 
simples até processos de alta com-
plexidade,” ressalta. Graças ao apoio 
da tecnologia, as indústrias, prédios e 
outros sites operacionais podem am-
pliar sua produtividade e evitar custos 
relacionados a paradas não previstas.
No caso da água, o sistema também 
pode ser programado para acionar 
automaticamente o fornecedor de 
caminhão pipa, caso seja identificada 
falta de água nos reservatórios ou no 

abastecimento da concessionária. O 
cliente acompanha todo o processo via 
web e recebe alertas de SMS. “Hoje é 
comum os gestores notarem o con-
sumo abusivo e vazamento somente 
quando a conta chega. Nossa solu-
ção detecta em tempo real qualquer 
problema e contribui para o controle 
e redução de uso”, destaca Beltra-
mi. “Conhecer o consumo diário de 
água tornou-se algo essencial para o 
planejamento adequado em situações 
extremas como um possível rodízio”.

ATENDIMENTO PARA PEQUENAS DEMANDAS EM MANUTENÇÃO PREDIAL
A principal restrição ao processo de 
redução de custos é um argumento 
conhecido: “o custo está no limite, 
não há mais o que cortar”. Empresas 
que enfrentaram e venceram uma 
crise financeira sabem que não há 
custo irredutível. O que muitas vezes 
acontece é que o objetivo de reduzir 
custos não é uma decisão firme. É 
apenas uma mera intenção, um de-
sejo. Assim, destaca-se a redução de 
custo das atividades de apoio, geral-
mente, do ponto de vista de imple-
mentação, ela é mais simples do que 
do core business ou atividades-fim.
Dessa forma, optar por empresas de 
pequeno porte, que não carregam 

a elevada carga tributária, bem 
como os altos custos operacionais 
dos grandes players do mercado, 
pode ser uma boa escolha. Elas são 

ágeis, atuam de forma sistemática 
ou volante, serviços de manutenção 
predial e técnico pontual preventivo 
e corretivo, como é o caso da Real 
Solution Manutenção e Serviços, 
dirigida por João Carlos Rodrigues, 
que é especializada neste segmento. 
“Atendemos empresas de pequeno, 
médio e grande porte, multinacionais 
com suas subsidiárias instaladas no 
País, com seus escritórios corporati-
vos de alto padrão, bem como as de 
origem nacional. Todas com o mesmo 
objetivo: otimizar seus custos de 
manutenção com qualidade, agili-
dade e com total eficiência”, destaca 
o Diretor Geral da Real Solution. 
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SOLUÇÕES & NOVIDADES

POLOAR APRESENTA 
SEU SHOWROOM
A PoloAr apresenta um novo show-
room, localizado na Zona Oeste 
da capital Paulista. O espaço tem 
aproximadamente 200 m2, sendo 
considerado o maior deste segui-
mento na América Latina e conta 
com os mais modernos modelos de 
aparelhos de refrigeração disponí-
veis no mercado atualmente [SUB]
Referência nacional em aparelhos de 
ar condicionado, a empresa espera 
com esse novo espaço atender todas 
as expectativas de seus visitantes, de-
monstrando inovações e tendências 
do setor. Entre as dezenas de opções 
de modelos expostos, o showroom 

conta com as principais referências 
mundiais em ar condicionado, entre 
elas, LG, Samsung, Elgin, Midea, 
Carrier, Hitachi, Springer e Fujitsu. 
“Esse é o primeiro passo estratégico 
de muitos que daremos neste ano. 

Criamos uma atmos-
fera única para que 
nossos clientes possam 
escolher cuidadosa-
mente os melhores 
modelos para cada 
ambiente onde será 
instalado o ar condi-
cionado. Todos que 
comparecerem ao nos-
so showroom poderão 
ser assessorados por 

especialistas altamente treinados. 
Entendemos que assim, além de 
potencializar nossas vendas, fide-
lizaremos cada vez mais nossos 
clientes”, explica Mailson Siqueira, 
Gerente de Marketing da PoloAr.

CONTROLE DE ACESSO COM BLOQUEIOS ABERTOS TEM TECNOLOGIA DIGICON
Especialista em tecnologias para 
controle de acesso, a Digicon lança 
um conceito pioneiro no mundo, o 
dFlow, um bloqueio para controle de 
acesso de pedestres que permanece 
sempre aberto, com o conceito de 
passagem livre, em inglês, 
freeflow. Com desenvolvimen-
to de dois anos e investimento 
de R$ 2 milhões, a solução é 
inovadora, pois alia sensores 
de profundidade 3D e alta 
velocidade de processamento 
para bloquear a passagem 
de pessoas não autorizadas. 
O equipamento tem possi-
bilidade de rastrear mais de 
um usuário por vez de forma 
simultânea, praticamente 
eliminando fraudes e garan-
tindo alta confiabilidade no 

acesso. Também aceita a integração 
com as principais tecnologias de iden-
tificação tradicionais, incluindo código 
de barras, RFID, MIFARE e biometrias 
como as de reconhecimento facial.
A novidade pode ser implantada em 

locais de grande fluxo de pessoas como 
aeroportos, estações de transporte 
público, estádios, hospitais, escolas, pré-
dios comerciais e sítios industriais. Testes 
preliminares mostram que o dFlow, com 
uso de identificação sem contato, pode 

comportar um fluxo acima de 
50 usuários por minuto em rela-
ção a 20 usuários por minutos 
nos dispositivos tradicionais. 
“Trata-se do lançamento de um 
novo conceito em bloqueios, 
superior ao qual convive-
mos até hoje, não somente 
no Brasil, mas no mundo. O 
dFlow é o primeiro no merca-
do. É um produto premium, 
com um bom custo/benefício 
para diversos segmentos”, 
destaca o Diretor-presidente 
da Digicon, Peter Elbling.

Fachada do novo showroom da PoloAr

O dFlow traz 
o conceito de 
passagem 
livre, em inglês, 
freeflow
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KRAMER DISTRIBUIRÁ PLATAFORMAS PARA AGENDAMENTO DE REUNIÕES
A Kramer Electronics fechou um 
acordo estratégico global para 
distribuição da melhor plataforma 
da categoria de agendamento de 
reuniões e exibição do mundo. A 
plataforma EventBoard é baseada 
em SaaS  (software como servi-
ço), solução de gerenciamento em 
nuvem de nível empresarial. Painéis 
intuitivos são instalados em áreas 
externas das salas para informar 
sobre status das reuniões em anda-
mento, bem como sobre a disponi-
bilidade para próximas reuniões. 
“Percebemos que os mundos de AV 
e TI  estão se fundindo e estamos 
preparados para oferecer ao mercado 

soluções corporativas que ajudam os 
clientes a se tornarem mais produti-
vos e para fornecer aos nossos parcei-
ros de canal oportunidades de negó-
cios adicionais”, afirma Marcel Briant, 
Diretor Executivo da Kramer do Brasil. 

“Nosso relacionamento de distribui-
ção estratégica com a EventBoard, em 
conjunto com a nossa plataforma de 
gestão empresarial Kramer Network 
demonstra nosso objetivo de liderar a 
próxima geração do mercado Pro AV.”
“O agendamento de salas de reuniões 
é um empecilho bastante frequente 
na maior parte das organizações, 
independentemente do tamanho da 
empresa. Uma vez que eliminemos 
esse problema para nossos clientes, 
eles poderão começar a pensar es-
trategicamente em sua organização, 
a partir de uma perspectiva de fluxo 
operacional”, afirma Shaun Ritchie, 
CEO e cofundador da EventBoard.

ABSORVEDORES ACÚSTICOS 
OFERECEM SOLUÇÃO PARA 
TETOS PRÉ-FABRICADOS
A empresa Innogration GmbH (em-
presa alemã especialista em soluções 
para tetos) usa a espuma de resina 
de melamina Basotect da BASF para 
isolamento acústico em seus novos 
tetos pré-fabricados de concreto 
termoativo Ceiltec. Quando um ele-
mento termoativo é incorporado em 
um teto de concreto, há uma compen-
sação por parte do próprio edifício 
para regular o calor. Essa tecnologia 
produz resfriamento e aquecimento 
extremamente eficientes em termos 
energéticos para edifícios modernos 
que, em alguns casos, podem torná-
-los elegíveis para certificação de 
casa passiva. Entretanto, a desvanta-
gem é que as superfícies refletoras de 
som em um teto de concreto levam a 

uma acústica ambiente ruim devido 
a um maior tempo de reverberação. 
Mas quando os absorvedores acús-
ticos são colocados posteriormente 
para o isolamento de som, eles 
normalmente apresentam um efeito 
adverso na convecção de ar neces-

sária, que, em seguida, 
reduz consideravel-
mente a eficiência da 
capacidade de resfria-
mento e aquecimento.
“A demanda por elemen-
tos estruturais multifun-
cionais que forneçam 
um bom clima interior 
e uma acústica melhor 
do ambiente está em 
constante crescimento”, 
explica Thomas Friedrich, 
CEO da Innogration 
GmbH. “As tiras absor-

vedoras Basotect, integradas ao 
teto pré-fabricado Ceiltec, oferecem 
uma solução completa – aqueci-
mento e resfriamento da superfície 
de concreto, junto com absorção 
acústica eficaz na parte inferior do 
teto, que antes era refletora de som.”

Plataforma para agendamento de 
reuniões, baseada em SaaS

Tecnologia para tetos pré-fabricados produz resfriamento 
e aquecimento energeticamente eficientes
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INFRAESTRUTURA & NOVOS PROJETOS

MODERNO CENTRO DE TRANSMISSÃO DA 
SKY TEM APOIO DA ENGEMON
Com investimentos que superam 
R$ 1 bilhão, a SKY está construindo 
o maior e mais moderno Centro 
de Transmissão do Brasil, 
consolidando seu posicionamento 
de maior operadora de TV por 
assinatura via satélite do País. 
A obra está sob o comando da 
Engemon, empresa brasileira 
especializada em engenharia civil 
e elétrica, e deve ser entregue no 
segundo quadrimestre de 2016. 
“A construção e montagem do 
centro foram concebidos através de 
premissas criteriosas de redundância 
de sistemas para assegurar 
operação ininterrupta dos serviços”, 
afirma Carlos Nomura, Diretor de 
Engenharia da Engemon. Ele revela 
que a SKY optou pela modalidade 
turn-key (chave na mão), sistema 
em que a companhia contrata uma 
única empresa para a construção, 
montagem, e fornecimento 
de equipamentos de missão 

crítica, como geradores, UPS, ar 
condicionado até a entrega da obra. 
Hoje, o avanço da obra é de 85%, 
entre engenharia civil e montagem 
das complexas infraestruturas de 
missão crítica do empreendimento.
“O centro de transmissão permitirá 
à SKY oferecer para os clientes de 
todo o território nacional, um serviço 
cada vez mais moderno e robusto”, 
afirma Luís Otavio Marchezetti, 
Diretor de Engenharia da SKY. 
Batizado de Jaguariúna Broadcast 
Center (JBC), o investimento 
contempla a construção de um 
broadcast center, equipamentos e 
também o lançamento de um novo 
satélite denominado SKY B1. O novo 
centro de transmissão atenderá a 
operação da SKY no Brasil e a da 
DIRECTV na América Latina. Além 
disso, a chegada da companhia 
à Jaguariúna tem potencial para 
gerar até 200 postos de trabalho 
de alta qualificação técnica. 

INVESTE R$ 700 MILHÕES 
EM SUA SEGUNDA 
PLANTA NO BRASIL
A AGC Vidros do Brasil, líder mundial 
na fabricação de vidros, anuncia 
um investimento de R$ 700 milhões 
para a construção de sua segunda 
planta no Brasil. A nova planta 
será no Sudeste e produzirá 850 
toneladas por dia de vidro plano, 
aumentando a capacidade das 
atuais 600 toneladas para 1450 
toneladas diárias. A construção, 
com conclusão prevista para 2018, 
deverá gerar cerca de 1.000 postos 
de trabalho, e ao final, serão criados 
500 empregos diretos e indiretos.
“A AGC entrou no mercado brasileiro 
em 2011 para atender clientes nos 
segmentos de construção civil, de 
decoração e do setor automotivo com 
um investimento inicial de quase R$ 
1 bilhão. Hoje, cinco anos depois, 
confirmamos o comprometimento 
com nossos clientes, anunciando 
um investimento adicional de R$ 700 
milhões. Em um momento delicado 
da nossa economia, a AGC quer 
dar um sinal concreto de confiança 
no futuro do País e na capacidade 
empreendedora dos nossos 
clientes e de toda a cadeia vidreira 
nacional”, afirma Davide Cappellino, 
Presidente da AGC Vidros do Brasil.
“O Brasil e a América do Sul são 
mercados estratégicos para a AGC, 
nos quais pretendemos reforçar 
a nossa presença”, complementa 
Jean-François Heris, Presidente 
Global da Divisão Building (produtos 
para construção civil) da AGC, que 
esteve presente durante o anúncio 
do novo investimento no Brasil.
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Novo Centro de 
Transmissão do 

Brasil da SKY



As melhores oportunidades de negócios 
você encontra na Exposhopping:
•	 PRINCIPAIS	LANÇAMENTOS	E	NOVIDADES	DO	SETOR
•	 MAIS	DE	80	EXPOSITORES
•	 18	MIL	VISITANTES	QUALIFICADOS
•	 1200	CONGRESSISTAS
•	 FEIRA	DE	NEGÓCIOS	B2B	COM	OS	PRINCIPAIS	

EMPRESÁRIOS	E	EXECUTIVOS
•	 OPORTUNIDADE	ÚNICA	PARA	AUMENTAR	

SUA	REDE	DE	RELACIONAMENTO
•	 EVENTO	SIMULTÂNEO	AO	CONGRESSO	

INTERNACIONAL	DE	SHOPPING	CENTERS

Seja um expositor 

da maior e melhor 

feira da indústria 

de Shopping Centers 

da América Latina!

Para	estandes	e	patrocínios	entre	em	contato	com
novosnegocios@abrasce.com.br ou (11) 3506-8300

portaldoshopping.com.br

EVENTO COMEMORATIVO
40 ANOS DA ABRASCE E 50 ANOS DA INDÚSTRIA

E AINDA:

RESERVE SEU ESPAÇO. 
GARANTA SUA PARTICIPAÇÃO NO PRINCIPAL EVENTO 
RECONHECIDO INTERNACIONALMENTE

12 a 14 de setembro de 2016
Transamérica Expo Center, São Paulo

PATROCÍNIO	DIAMANTE:

PARCERIAS	NACIONAIS:

APOIO	DE	MÍDIA:

climatização
refrigeração++

mailto:novosnegocios@abrasce.com.br
http://portaldoshopping.com.br/
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