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ENTRE NÓS

Direto da Redação | redacaoinfra@talen.com.br

ENTREGAMOS RESULTADO$
Com a crise, aumenta-se o geren-

ciamento do lucro, que muitas 
vezes é realizado quando se simpli-
fica a infraestrutura operacional das 
organizações. 

Ao mesmo tempo, os profissio-
nais que atuam diretamente no 
segmento de FM confidenciam que 
se sentem invisíveis, mesmo en-
tregando resultados expressivos. 
Durante o 13º Congresso INFRA – 
maior encontro da América Latina 
em gerenciamento de serviços e 
infraestrutura de espaços prediais 
e corporativos, realizado pela re-
vista INFRA, nos dias 3 e 4 de maio, 
todos os 41 palestrantes apresenta-
ram conteúdo provando o contrá-
rio dessa afirmação. É possível sim 
deixar de ser invisível. Acompanhe 
a retrospectiva desse evento que foi 
para lá de especial, a partir da pá-
gina 15, e certifique-se que mesmo 
em um cenário instável é possível 
realizar e entregar resultados. Nós 
estamos muito orgulhosos de ter 
cumprido mais este compromisso, 
realizando quatro eventos integra-
dos, que a cada ano agregam mais 
valor ao segmento. 

Como sabemos o termo Facility 
Management serve para designar 
a gestão dos diversos recursos tec-
nológicos e serviços atrelados ao 

funcionamento de um equipamento 
predial. Na matéria Profissional Des-
taque, você acompanhará um pouco 
da gestão de um mix de edificações, 
sob o comando de André Bresciani, 
da Diretoria de Infraestrutura – PCP , 
Projetos e Obras, Patrimônio, Admi-
nistrativo e Engenharia de Seguran-
ça do Trabalho da Atento, que tem 
sob sua responsabilidade a gestão 
de três Data Centers, 35 prédios ope-
racionais e dois administrativos, que 
somam 550 mil m2 gerenciados. 

Esses empreendimentos – que 
nascem com origem em um seg-
mento do mercado imobiliário de-
finido como Real Estate – deman-
dam uma ampla gama de serviços 
e tecnologias: da limpeza à alimen-
tação, da tecnologia da informação 
à segurança, da infraestrutura à ma-
nutenção de elevadores. É também 
dos que mais terceirizam serviços 
no Brasil. Por isso, a importância 
do profissional de FM também estar 
atento às oscilações do mercado 
imobiliário brasileiro, que podem 
ser acompanhadas nas matérias do 
Summit Imobiliário 2016 e no estu-
do Núcleo de Real Estate da Escola 
Politécnica da Universidade de São 
Paulo.

Boa leitura!
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 Álvaro A. Cerqueira de Aguiar  
é Facility Manager desde janeiro 
de 2016 na Google Brasil. Com 
formação em Engenharia Civil 
e Mestrado em Arquitetura, o 
Executivo possui especialidade 
em Corporate Real Estate, com 
destaque para Gestão de Projetos 
e Obras, Facility e Real Estate 
Management, com grande 
vivência em gestão de instalações 
corporativas e eventos.
Entre seus principais desafios na 
nova posição no Google, estão 
a estruturação do novo modelo 
de gestão, além de atuação 
em diversos projetos em um 
momento de diversificação das 
operações da empresa no Brasil.
O Executivo que atuou por 23 anos 
como Executivo da TV Globo, na 
área de Corporate Real Estate, 
atualmente também é Diretor 
de Marketing e Comunicação da 
Associação Brasileira de Facilities 
(Abrafac), Diretor de Estratégia 
Comercial da CoreNet Global Brasil 
e membro do Royal Institution 
of Chartered Surveyors (RICS).

A Datalogic, líder mundial nos 
mercados de Captura Automática 
de Dados e Automação Industrial 
e fabricante de classe mundial 
de leitores de códigos de barras, 
computadores móveis, sensores, 
sistemas de visão e equipamen-
tos de marcação a laser, anuncia 
 Luis Gustavo Longuini Brandão  
como novo Diretor de Opera-
ções da fábrica de Jundiaí. 
Com nove anos de experiência ge-
renciando operações, o Executivo 
já passou por empresas como Itau-
com, Motorola, Foxconn e Sanmina, 
adquirindo conhecimento em re-
dução de custos operacionais e de 
logística, geração de caixa positivo, 
entre outros. “Terei contato com a 
operação e darei suporte aos proje-
tos globais, aplicando também 
filosofias de redução de custo”, 
completou Brandão, que também 
tem experiências na implementa-
ção de programas Lean Seis Sig-
ma, que visam redução de desper-
dício e otimização de processos. O 
Executivo é formado em Estatística 
pela Unicamp, pós-graduado em 
Finanças pela mesma instituição e 
certificado LSS Master Black Belt. 

Com o objetivo de somar forças 
à equipe e atender às novas 
movimentações no Rio de Janeiro, 
a Colliers International Brasil 
trouxe para a sua unidade carioca 
 Marcia Fonseca . Graduada em 
Comunicação Social, com MBA 
em Marketing e Especialista em 
Estruturação e Direito Imobiliário, 
assume o cargo de Diretora 
Comercial da Colliers Rio e será 
responsável pelas operações de 
office e industrial do Estado.
Com passagens pela Cushman 
& Wakefield e pela Newmark 
Grubb Knight Frank, a Executiva 
acumula mais de dez anos no 
mercado imobiliário, participou 
de importantes negociações no 
mercado do Rio de Janeiro, e 
acumula experiência de mais 
de 70 mil m² transacionados. 
“O escritório do Rio de Janeiro 
tem um grande potencial com 
novos negócios acontecendo, a 
chegada de Fonseca vai alavancar 
a posição da Colliers no mercado 
fluminense”, comentou Ricardo 
Betancourt, Presidente da empresa.
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A Axis Communications, líder em video-
monitoramento IP, nomeia  Marcelo 
Ponte  como Gerente de Distribuição 
para a América do Sul. O Executivo, 
que nos últimos sete anos ocupava a 
gerência de marketing da Axis, sem-
pre atuou de forma estratégica com 
ações de marketing mais voltadas ao 
business e, agora, passa a utilizar a 
sua experiência para atuar também 
com os distribuidores da marca. Com a 
nova função como Gerente de Distri-
buição e Marketing na América do Sul, 
Ponte tem como objetivo impulsionar 
os negócios por meio de um relaciona-
mento próximo com os canais de dis-
tribuição a fim de ampliar a presença 
no mercado nacional, que hoje conta 
com uma rede de 1.968 revendas.
“A nossa prioridade será o incremento 
de performance da distribuição atra-
vés do desenvolvimento da rede. Para 
a Axis, os distribuidores representam 
uma extensão do fabricante, com um 
papel de destaque para dar suporte 
e escalabilidade aos canais reven-
dedores de produtos Axis”, aponta o 
Executivo. “Nosso objetivo é que os dis-
tribuidores possam crescer junto com 
a Axis e aproveitar todas as oportuni-
dades que o setor permite explorar”. 

A Saint-Gobain Canalização, 
fabricante de sistemas em ferro 
fundido dúctil para transporte 
de fluidos, anuncia a chegada 
de  Gustavo Siqueira  ao posto 
de Diretor Geral da companhia, 
assumindo no lugar de David Molho, 
que ocupava o cargo desde 2012. 
Como Diretor Geral, Siqueira será 
responsável pela administração, 
desenvolvimento e definição da 
estratégia da empresa. “Além 
de consolidar a estratégia da 
Saint-Gobain Canalização no 
mercado, terei como meta criar 
alternativas de crescimento e 
inovação em um momento muito 
difícil e instável do mercado 
brasileiro”, disse o Executivo. 
A trajetória profissional de Siqueira 
foi totalmente construída no Grupo 
Saint-Gobain. Em mais de 15 anos 
de dedicação, o novo Diretor Geral 
passou pelos seguintes cargos: 
Coordenador Jurídico, Gerente 
Administrativo e Financeiro, Gerente 
e Diretor de Recursos Humanos e 
Diretor Comercial e de Marketing 
na divisão do polo para materiais 
de construção. O Executivo 
também foi o Gerente Geral das 
divisões de vidro impresso (Glass) 
e vidros para eletrodomésticos 
(Euroveder), entre setembro de 2013 
e dezembro de 2015. É bacharel 
em Direito e tem pós-graduação 
em Direito Empresarial pela 
Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (Uerj). Possui também MBA 
executivo pela Coppead-UFRJ. 
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DESENVOLVER COLABORADORES E PARCEIROS 
PROPORCIONA RESULTADOS E PREMIAÇÕES

  A Atento está entre 
as 26 empresas que 
atingiram os mais altos 
padrões de excelência 
em condições de 
carreira, de acordo 
com a certificação 
Top Employers, que 
é concedida somente 
para os melhores 
empregadores em todo 
o mundo. Um exemplo 
desse mérito, pode 
ser visto na Diretoria 
de Infraestrutura, 
liderada por André 
Bresciani, que também 
tem a preocupação 
em desenvolver seus 
prestadores de serviços

PROFISSIONAL DESTAQUE | por Léa Lobo

Em 2016, a Atento que é a maior 
empresa de serviços de gestão do rela-
cionamento com clientes e processos 
de negócios (CRM/BPO ) na América La-
tina e um dos três maiores provedores 
mundiais com base em faturamento, foi 
certificada pelo segundo ano consecu-
tivo como uma das companhias com as 
melhores políticas para se trabalhar no 
Brasil, segundo o Top Employers Insti-
tute. Sediado na Holanda, desde 1991 o 
Top Employers Institute certifica global-
mente a excelência das condições que 
os empregadores criam a seus funcio-
nários e colaboradores, assegurando o 
desenvolvimento pessoal e profissional 
de cada um, que por sua vez, permite 
que as empresas cresçam e se desen-
volvam de forma contínua. O reconhe-
cimento como top employer permite às 
empresas se destacarem como empre-
gadores preferenciais. Isso beneficia to-

das as partes interessadas e, 
particularmente, seus atuais 
e potenciais colaboradores. 
A certificação proporciona 
às companhias a oportuni-
dade de comemorar suas 
conquistas e reforçar não só 
o papel de RH no ambiente 
de negócios, mas sobretudo 
o trabalho multidisciplinar e 
integrado de todas as direto-
rias da empresa.

Desde 1999, a Atento de-
senvolveu seu modelo de 
negócio em 14 países e em-
prega mais de 160 mil funcio-

nários. A empresa tem mais de 400 clien-
tes que são empresas multinacionais 
líderes em setores como telecomunica-
ções, bancário e financeiro, saúde, vare-
jo, administração pública, entre outros. 

E para saber um pouco mais sobre 
como é a atuação da Diretoria de In-
fraestrutura – PCP, Projetos e Obras, 
Patrimônio, Administrativo e Engenha-
ria de Segurança do Trabalho da Aten-
to, a revista INFRA fez uma entrevista 
exclusiva com o Diretor responsável 
pela área, André Bresciani, na qual o 
leitor poderá apreciar não só a impor-
tância do relacionamento da empresa 
com seus colaboradores, mas também 
a preocupação em desenvolver seus 
prestadores de serviços. Bresciani tem 
sob sua responsabilidade a gestão de 
três Data Centers, 35 prédios operacio-
nais e dois administrativos, distribuí-
dos em seis estados (São Paulo, Bahia, 
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Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul, que somam 550 mil 
m2 gerenciados. Além disso, sua equipe 
tem contribuído em projetos globais de 
Infraestrutura.

A equipe da Infraestrutura é forma-
da por dez gerentes, com um time de 
1.635 funcionários, sendo 358 adminis-
trativos, que respondem pelas áreas de 
Planejamento da Capacidade Produtiva 
(PCP), Projetos e Obras, Administrativa, 
Manutenção, Segurança Corporativa, 
Logística e Engenharia de Segurança 
do Trabalho. Além disso, Bresciani con-
ta com mais de 40 fornecedores tercei-
rizados, e alguns prestam serviços na 
Atento desde 2009 quando foi criada a 
Diretoria de Infraestrutura, tendo como 
premissa de trabalho desenvolver esses 
fornecedores e cada vez mais ampliar a 
cobertura contratual com a inclusão de 
novos fornecedores.

Antes da Atento, Bresciani teve pas-
sagens por empresas como Pontofrio, 
Ghimel, Contax, além de ter trabalhado 
prestando consultorias de engenharia 
em implementações de grande porte 
como shoppings, hospitais e indústrias 
que lhe deram experiência e habilidade 
para gerir processos de mudanças, es-
truturar times e processos para supor-
tar novos negócios. A seguir, acompa-
nhe um bate-papo que fizemos com o 
Executivo, que tem como premissa va-
lorizar colaboradores e terceiros.

Como foi seu ingresso na carreira de 
Gestão de Facilities e Propriedades?

Em 1993, quando trabalhei em uma 
empresa de serviços que executava 
obras e fornecia mão de obra terceiri-
zada para grandes empresas. Depois, 
como contratante, em 2002, quando fui 
responsável pela a área de Engenharia 
de uma empresa do setor de call center, 
e vimos que não bastava fazer uma ex-
celente implementação, era necessário 
atuar no dia a dia para garantir o bem-
-estar dos funcionários, suportar as 
áreas de Negócios e garantir a vida útil 
dos equipamentos. Fui o responsável 
por criar a área de Manutenção que en-
volvia também os serviços de facilities. 

Como está estruturada sua área no 
Brasil e como cada unidade predial 
se relaciona com as demais?

Na Atento, as áreas de PCP (gestão de 
demandas), Projetos e Obras, Patri-
mônio (Manutenção, Logística e Segu-
rança Corporativa) são centralizadas e 
responsáveis pela definição dos con-
ceitos, padrões, normas, especificação 
técnica, homologação de fornecedores, 
execução dos projetos e gerenciamen-
to das obras. As equipes Administrati-
vas (Facilities)  estão distribuídas nos 
edifícios, divididas em quatro regio-
nais, fazendo a gestão orçamentária e 

dos serviços com equipe interna e ter-
ceirizados para suportar as áreas de 
Negócios e atender aos nossos clientes. 
Também temos equipe de Engenheiros 
e Técnicos de Segurança do Trabalho 
em cada unidade, com objetivo de eli-
minar riscos existentes à saúde dos 
funcionários, além de orientá-los tec-
nicamente quanto ao cumprimento de 
requisitos legais, principalmente NR 17, 
e, juntamente com outras áreas, aten-
der às auditorias e fiscalizações.

Destaque como a área de 
Infraestrutura e Facilities é 
importante para o negócio da Atento.

A área de Infraestrutura é responsável 
por coordenar a escolha da localida-
de de cada novo site, implementá-los 
para suportar o crescimento e garantir 
a continuidade dos negócios, cuidando 
do dia a dia para garantir o bem-estar 
dos nossos colaboradores e clientes. 
A administração do nosso budget é 
bastante relevante, temos de avaliar 
e controlar todos os gastos de forma 
responsável e eficiente. Para isso, utili-
zamos uma plataforma de gestão inte-
grada dos sites, onde acompanhamos 
o budget, as despesas e os indicadores 
operacionais. Na Atento, temos mais 
de 10% das posições de atendimento 
com serviços exclusivos de Infraestru-
tura. Nesses casos, além de identificar 
o imóvel, executar os projetos, realizar 
as obras e fazer a gestão completa de 
Facilities, somos responsáveis diretos 
pelos resultados financeiros.

Tradicionalmente, algumas 
empresas têm uma cultura de 
manter ativos/instalações próprias. 
Na Atento é da mesma forma? 

  vimos que não bastava fazer uma excelente 
implementação, era necessário atuar no 
dia a dia para garantir o bem-estar dos 
funcionários, suportar as áreas de Negócios 
e garantir a vida útil dos equipamentos 



PORTOS DO 
BRASIL. INVISTA 
AQUI, A HORA
É ESSA.

Secretaria de
Portos

O Governo Federal, em parceria com o setor privado, está investindo 
R$ 198 bilhões em infraestrutura para tornar o país mais competitivo. 

E um dos destaques é o setor portuário brasileiro, que em 2015 bateu 
a marca histórica de um bilhão de toneladas movimentadas. 

E agora, com mais investimentos, nossos portos serão ampliados e 
modernizados para fazer o Brasil avançar.

Conheça o calendário de oportunidades de negócios.
Acesse portosdobrasil.gov.br e saiba mais.

http://portosdobrasil.gov.br/
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Entendemos a demanda e buscamos a 
melhor alternativa para atender nossos 
clientes. Trabalhamos de duas formas: 
modelo tradicional, com locação dire-
ta com investimento próprio em obras, 
equipamentos, mobiliários e tecnologia, 
ou modelo investidor, por meio de BTS 
(built to suit), que engloba o imóvel, as 
obras e os equipamentos. Os mobiliários 
e a tecnologia são investimentos da Aten-
to. Toda a gestão de Facilities é feita com 
funcionários próprios e terceirizados.

Falando em contratos, você tem 
muitos terceiros? Em quais atividades?

Temos vários contratos de materiais e 
serviços. Destaco na linha de materiais, 
os fornecedores de insumos de limpe-
za, material elétrico, civil e de escritório. 
Na linha de serviços, temos contratos 
de manutenção predial, equipamentos 
como no-breaks, geradores, ar condi-
cionado, mobiliário, vigilância, bom-
beiros profissionais civis, extintores, 
treinamento de brigadas de emergên-
cia, transporte, malote, motoboy, ele-
vadores, pequenas obras, manutenção 
de catracas e CFTV, entre outros. Impor-
tante destacar que buscamos sempre 
ter dois fornecedores por categoria. 

Você tem parceiros terceirizados 
que estão com você há anos. 
Como consegue isso?

Tratamos nossos parceiros como nossa 
extensão. Quando o fornecedor enten-
de esse conceito, tudo fica mais fácil. 
Nossa equipe acompanha e interage 
diariamente com os profissionais, em 
uma relação de confiança e transpa-
rência, acompanhando os indicadores 
de qualidade.

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

Tornar a relação simples. Integrando o 
fornecedor na nossa cultura, com pa-
dronização e qualidade na prestação 
de serviços. Manter o equilíbrio na rela-
ção demanda x custo. 

Na sua gestão, os terceiros 
crescem com a Atento?

Os parceiros que seguem se adaptando 
às mudanças, investindo em pessoas 
e inovação, ampliam seu portfólio e 
atuam conosco por vários anos. Um 
bom exemplo é um parceiro que agre-
gou valor nos auxiliando no desenvolvi-
mento de um mobiliário exclusivo para 
posições de atendimento em 2009 e 
está conosco até hoje.

Você já teve um prestador que 
saiu do mercado. Como tratou 
essa demanda inesperada?

  além de identificar o imóvel, executar os 
projetos, realizar as obras e fazer a gestão 
completa de Facilities, somos responsáveis 
diretos pelos resultados financeiros 
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A GlassecViracon é referência 
na especificação de soluções 
em vidros que proporcionam 
alto desempenho energético 
e conforto ambiental. 
Aumente a vantagem 
competitiva do seu edifício 
com fachadas personalizadas 
que garantem modernidade 
e valorizam projetos 
arquitetônicos.

SOLUÇÕES EM 
VIDRO PARA 
MODERNIZAR E 
TRANSFORMAR

www.glassecviracon.com.br
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PABX: +55 11 4597-8100
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Recentemente tivemos um fornecedor 
que teve problemas financeiros na sua 
gestão, situação que ocasionou a saída 
dele do mercado de forma inesperada. 
Agimos rápido acionando o Comitê de 
Crise para atuar de forma coordenada 
e minimizar os impactos. Como tínha-
mos dois fornecedores, expandimos o 
outro contrato para atuar nos prédios 
mais críticos e, em paralelo, fizemos 
uma nova concorrência e contratamos 
novo fornecedor. Todo o processo, até 
a implantação, durou 42 dias, incluindo 
a contratação de 110 funcionários em 
dois estados.

Uma história que sirva de exemplo 
sobre a importância de tratar o 
terceirizado com um olhar diferente.

Trabalhei em uma empresa em que os 
diretores ficavam em uma mesma sala. 
Um deles começou a reclamar que o 
punho da camisa estava ficando sujo e 
afirmou que colocaria a despesa da la-
vanderia na minha conta. Com a quei-
xa, percebi que o mesmo acontecia 
comigo e pedi para reforçarem a lim-
peza nas mesas. Porém, a situação não 
melhorou, então chamei a secretária e 
a profissional de limpeza e perguntei 
como era feita a limpeza. Ela me disse 
que passava pano, espanava os livros, 
o porta-retratos e passava álcool no te-
lefone. O problema era que a limpeza 
acontecia muito cedo e como o ar con-
dicionado era ligado depois acabava 
sujando as mesas. Observei que ela já 
tinha uma certa idade e questionei se 
ela usava óculos. Ela respondeu: “Meu 
óculos quebrou há bastante tempo e 
não consegui consertar”. Com isso, pedi 
para a secretária marcar uma consul-
ta para ela com o meu oftalmologista 

e descobrimos que ela tinha um alto 
grau de hipermetropia. Conclusão: não 
é que ela não limpava, e sim ela não po-
dia ver a sujeira. Com essa lição, convo-
camos as cinco empresas prestadoras 
de serviços e fizemos uma campanha 
que abrangeu mais de 1.300 auxiliares 
de limpeza, na qual fizemos exames of-
talmológicos e providenciamos óculos. 
Com a ação, melhoramos a limpeza e, o 
mais importante, melhoramos a quali-
dade de vida dessas pessoas.

Acredito que um dos desafios da 
sua gestão seja estar atento as 
várias leis que precisa cumprir nas 
diferentes regiões. Como faz isso?

Temos uma equipe de colaboradores 
que atuam com ajuda de consultorias 
especializadas, focados na obtenção da 
documentação necessária. Além disso, 
a área de Infraestrutura coordena um 
Comitê de Documentação, que auxilia 
na gestão dos mais de 850 documentos 
por meio de um sistema interno, desde 
uma simples análise de potabilidade 
da água até o alvará de funcionamento, 
acompanhando as obtenções, os ven-
cimentos e as alterações das leis. Re-
centemente contratamos uma empresa 
especializada em Análise de Requisitos 
Legais, buscando melhorar aderência 
dos nossos documentos às legislações 
aplicáveis por região. Todo esse traba-
lho nos ajuda a manter importantes 
certificações, como a SA 8000.

Sabemos que uma empresa só 
funciona se todas as áreas estiverem 
trabalhando de forma integrada. 
Como é a relação multidisciplinar 
da sua diretoria com as outras 
diretorias da empresa?
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Interagimos constantemente, evoluin-
do na comunicação, padronização e 
proximidade com todas as diretorias. 
Lideramos e participamos de vários 
comitês, além de apoiar os projetos 
de pré-vendas junto a área Comercial. 
Além disso, contamos com dois impor-
tantes canais que ajudam a identificar 
pontos de melhoria e atuar rapidamen-
te para sanar eventuais problemas, 
como o Canal de Ouvidoria e a Pesqui-
sa Interna de Clima. 
Um bom exemplo da integração das 
áreas é o exercício simulado de aban-
dono, que ocorre em todos os nossos 
sites, duas vezes ao ano, preparando os 
ocupantes para enfrentarem uma situa-
ção real de emergência. Temos obtido 
sucesso nessa ação devido a integra-
ção e comprometimento de todas as 
diretorias que simultaneamente parti-
cipam do exercício.

O que você acha do mercado de facility 
brasileiro, acha que tem melhorado?

Tenho acompanhado há mais de duas 
décadas e a evolução é positiva. Cada 
vez mais as empresas contratantes 
estão ampliando o conhecimento da 
importância que uma boa gestão dos 
facilities pode proporcionar um am-
biente agradável, provendo bem-estar 
aos funcionários, aumentando a pro-
dutividade e atendendo aos requisi-

tos legais. Percebo também que os 
fornecedores têm investido em pes-
soas, ferramentas e processos para 
atender as necessidades dos clientes. 
Destaco a evolução do trabalho que a 
Abrafac  vem fazendo em desenvolver 
e integrar cada vez mais as empresas 
contratantes, os fornecedores e os 
profissionais do setor.

Diante de tanto trabalho/atividades, 
o que mais tem fascinado você nesses 
mais de sete anos de Atento?

O que me motiva é a possibilidade de 
vivenciar experiências diferentes a cada 
dia, a oportunidade de aprender e de-
senvolver colaboradores e parceiros 
para juntos encontrarmos soluções, e 
poder criar e inovar frente aos desafios.

Gostaria de deixar algum recado 
para os líderes de gestão de 
propriedades e facilities?

Que sejamos cada vez mais protagonis-
tas em nossas empresas, atuando com 
ética e profissionalismo. Acreditar que 
a proximidade com a equipe e com os 
fornecedores é fator de sucesso. Sugiro 
o texto “Muita iniciativa e pouca aca-
bativa”, do Luiz Marins, uma reflexão 
simples e verdadeira que geralmente 
menciono quando converso sobre o 
tema facilities.

  …a área de Infraestrutura coordena um Comitê de 
Documentação, que auxilia na gestão dos mais de 
850 documentos por meio de um sistema interno, 
desde uma simples análise de potabilidade da 
água até o alvará de funcionamento 

A Porto Seguro, ao construir o seu teatro, 
precisava de fornecedores com quali-
dade, comprometimento e responsabi-
lidade. Encontrou o parceiro ideal na 
Marcetex, que apoia integralmente os 
seus clientes, desde o projeto com 
tecnologia 3D, até o transporte, instala-
ção, assistência técnica e pós-venda.  
Além disso, suas divisórias e marcenarias 
especiais são fabricadas com tecnolo-
gias que reduzem o impacto ambiental. 

Marcetex. Arte no Teatro Porto Seguro.

para todos os tipos de
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13º Congresso INFRA 2016 São Paulo 
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Retrospectiva do 13º Congresso INFRA
5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace

Fórum Empresarial INFRA e Trilha Acadêmica

ENTREGAMOS 
RESULTADOS VISÍVEIS!
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A IMPORTÂNCIA DA ÁREA E DOS 
PROFISSIONAIS DE FM DENTRO 
DAS ORGANIZAÇÕES

Léa Lobo, editora da revista 
INFRA e idealizadora 

do congresso intitula-
do “Facility: o invisível 
que entrega resultados”, 
ressaltou em seu discurso de 
abertura o orgulho de realizar 
este trabalho em prol dos especialis-
tas do segmento. 

“Agradeço a participação de todos aqui 
presentes neste evento que nasceu há treze 
anos e que traz o segmento do facility manage-
ment como bandeira do nosso negócio”, afirmou.

Segundo Lobo, os dois dias de palestras foram 
trabalhados para mostrar a importância da área e 
dos profissionais de FM dentro das organizações. 

  Focado no valor do facility management, na 
gestão de empreendimentos e na busca por 
resultados, o 13º Congresso INFRA,  
que aconteceu este mês no Centro  
de Convenções Frei Caneca,  
em São Paulo, reuniu cerca de  
520 profissionais da área

13º Congresso INFRA 2016 São Paulo | por Alexandre Raith
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“Precisamos continuar buscando bons 
resultados para manter nossos empre-
gos e manter vivas as empresas que nos 
contratam”, destacou que a visibilidade 
do gestor depende de um esforço con-
junto dos profissionais, através de pla-
nejamento e olhar sistêmico sobre os 
desafios da área. “Ensinar e aprender 
é um exercício diário, pois não dá para 
medir experiência e conhecimento. É 
preciso trabalhar junto e para o mesmo 
lado, para nos tornarmos visíveis.”

A Editora da revista INFRA ainda 
sugeriu uma mudança no modo de se 
trabalhar, a fim de tirar o FM da invi-
sibilidade. “Entenda o que realmente 
sua empresa entrega, descubra um 
grande problema que ninguém nunca 
resolveu e que está impactando dire-
tamente nos objetivos da área, con-
siga aliados, conquiste seu time, lute 
bravamente por um projeto que, ao fi-
nal, seja irretocável e que tenha a sua 
assinatura”, concluiu Léa Lobo.

Em seguida, o Presidente de mesa 
lembrou que a distinção está no posicio-
namento assumido dentro da empresa, 
por isso os facilities devem estar acima 
das demandas para sair do invisível. 
“Acompanhe os avanços tecnológicos, 
seja estratégico e abuse da criatividade. 
Conhecimento é o nosso patrimônio”, 
afirmou Gessé Campos Camargo.

Além do ciclo de palestras, o 13º 
Congresso INFRA contou com outros 
dois eventos paralelos: o Fórum Empre-
sarial e a Trilha Acadêmica em Geren-
ciamento do Ambiente Construído. Os 
participantes também puderam confe-
rir os serviços e produtos oferecidos por 
30 expositores na 5ª Expo Facility.

Leia a seguir um resumo do con-
teúdo das palestras proferidas no 13º 
Congresso INFRA:
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FM ESTRATÉGICO
Promover a imagem da mar-
ca, melhorar a produtividade 
e conter custos, através de 
um alinhamento com o core 
business da empresa, são os 
objetivos que um facility ma-
nager deve alcançar para ser 
visto como estratégico, na 
opinião de Ferrari. Para isso, o 
profissional deve redesenhar 
a estrutura da área e ensinar 
os clientes interno ou externo 
a pedir apoio. A palestrante 
apresentou uma pesquisa que 
indicou as atitudes que impe-
dem o gestor de se tornar um 
FM estratégico, como a má 
distribuição do tempo nas ta-
refas e a falta de dedicação no 
planejamento. Segundo a Exe-
cutiva da RICS, organização 
criada para manter a excelên-
cia das normas internacionais 
das atividades que compõem 
o mercado de real estate, o 
trabalho do FM impacta em 
seis áreas de ação: busca por 
talento, identificação de opor-
tunidades, sustentabilidade, 
tecnologia, ética e liderança. 
“O cenário de cortes exige 
mais eficiência do facility. 
Profissionalize-se para agir e 
pensar de modo estratégico.”

PROFISSÃO FACILITY
A Executiva do Google afirmou 
que o gestor deve identificar as 
prioridades para conseguir li-
dar com os desafios que a car-
reira exige. “As empresas criam 
os cargos, mas as pessoas 
também criam ao mostrar as 
estratégias da profissão.” Para 
isso, Franke recomendou aos 
profissionais a constante par-
ticipação em congressos, para 
acompanhar a velocidade da 
informação. Ela comentou a 
construção de sua carreira e 
as vantagens de trabalhar em 
uma empresa do segmento 
de tecnologia. “O ritmo é alu-
cinante, mas tenho recursos e 
ferramentas para gestão que 
outras companhias não têm. 
Esses benefícios facilitam a 
administração das áreas”, de-
clarou. Franke contou que, 
no Google, o setor de facility 
management é dividido em 
pilares: portfólio, que traba-
lha com uma previsão de dez 
anos, financeiro e gestão ope-
racional, sendo que a opera-
ção dos empreendimentos da 
companhia é conduzida por 
administradoras terceirizadas. 
A Executiva ainda organiza seu 
tempo para se reciclar e parti-
cipar da diretoria da CoreNet 
Global - Chapter Brazil.

PROFISSÃO FACILITY
Em sua palestra, a Executiva da 
área de seguros ressaltou que 
o facility tem de ser da área es-
tratégica da companhia para 
priorizar projetos. “Temos a 
missão de criar processos para 
deixar os departamentos fluin-
do de forma estável. E sempre 
com paixão e motivação, a fim 
de conseguir lidar com diver-
sas áreas e pessoas”, afirmou 
Gabriella Marques. Ela disse 
que a construção de sua car-
reira, através da passagem em 
diversas empresas, permitiu 
agregar valor e trazer o novo. 
Hoje, a profissional tem horá-
rios definidos na agenda para 
focar em tarefas estratégicas, 
já que comanda uma equipe 
de 49 pessoas. “Devemos ter 
capacidade para lidar com o 
caos. Planejamento resulta 
em execução que gera resul-
tados.” Marques indicou a par-
ticipação em associações que 
reúnam profissionais do setor. 
“Estudem temas focados na 
área de facility management e 
acompanhem os mercados e 
os eventos daqui e do exterior”, 
aconselhou a palestrante, que 
também faz parte da diretoria 
da CoreNet Global.

PROFISSÃO FACILITY
Na opinião do Executivo da 
Johnson & Johnson, o papel 
do facility é o de ajudar no 
sucesso do trabalho, devido à 
diversidade de gerenciamento 
de diversas áreas. Ele afirmou 
que dedica 70% de seu tempo 
em estratégia de transações 
imobiliárias, através de um 
planejamento para os próxi-
mos sete anos, sobretudo nes-
te momento de crise política e 
econômica. “A empresa está 
investindo em sites de outros 
países devido ao câmbio, à fal-
ta de capacitação de mão de 
obra e aos problemas econô-
micos.” Já o dia a dia da ope-
ração dos empreendimentos 
da companhia é administra-
do por gestoras terceirizadas. 
Durante o painel sobre a pro-
fissão de FM, Fusaro lembrou 
a importância de se dedicar 
à construção da carreira, que 
deve ser focada em processos, 
gerenciamento e conhecimen-
to. “Participar de uma associa-
ção, por exemplo, é um inves-
timento. É uma oportunidade 
de trocar informações e abrir a 
mente para oportunidades do 
mercado”, opinou o Executivo.

Marcia Ferrari, Head of 
Development Latin America 
da Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS)

Amalia Franke, Regional 
Facilities Manager Latin 
America do Google

Gabriella Marques, 
Brazil Head of Corporate 
Real Estate, Facilities & 
Procurement da Zurich

Renato Fusaro, Latin 
America Real Estate & 
Planning Director da 
Johnson & Johnson

13º Congresso INFRA 2016 São Paulo 
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HOME OFFICE: 
FLEXIBILIDADE, 
CONECTIVIDADE E 
IMPLICAÇÕES JURÍDICAS
A advogada atentou para as 
peculiaridades do contrato de 
trabalho de colaboradores que 
exercem tarefas marcadas pela 
mobilidade, para evitar futu-
ros problemas judiciais. Como 

CORPORATE REAL 
ESTATE & OPERAÇÕES 
EM COMPLEXO 
INDUSTRIAL
O Executivo apresentou os 
desafios e as estratégias para 
gerenciar todos os complexos 
industriais da Unilever, so-
bretudo porque a companhia 
adota os mesmos parceiros em 

Vanessa Cristina Ziggiatti 
Padula, Coordenadora da 
área trabalhista do PK Pinhão 
e Koiffman Advogados

Fernando Gorguet, 
Workplace Services 
Delivery Director – Latin 
America da Unilever

as leis não acompanharam a 
era da internet, o FM tem de 
se preocupar com a gestão da 
equipe que trabalha a maior 
parte do tempo fora da empre-
sa. “A regulamentação não se 
distingue daquele empregado 
que está fora do escritório, não 
importa onde ele esteja, pois 
está sob controle e supervisão 
da atividade”, explica Vanessa 
Padula. Ela ressaltou que este 
princípio se aplica ao empre-
gado com vinculação jurídica 
com a organização, diferen-
temente dos prestadores de 
serviço. Desta forma, funcioná-
rios que trabalham em sistema 
home office ou externos têm os 
mesmos direitos que o traba-
lhador presencial. A advogada 
recomendou estabelecer crité-
rios nos contratos, como o ho-
rário de trabalho e a permissão 
para horas extras, para orientar 
e disciplinar o colaborador.

todo mundo. “Foi criada uma 
plataforma de transformação 
global de gerenciamento de 
facilidades. Na América Latina, 
o objetivo era o de consolidar 
os serviços de mais de 700 for-
necedores, com mais padro-
nização e eficiência de custo. 
Mas cada país tem uma cul-
tura. Esse é o desafio do FM.” 
Para isso, Gorguet implantou 
um novo modelo de operação 
para a área de workplace. Em 
regiões onde não opera, o for-
necedor trabalha remotamen-
te. Além desse desafio, o pales-
trante destaca a diversidade 
cultural, a falta de capacitação 
de mão de obra e de expertise 
no negócio e a instabilidade 
político-econômica. Na busca 
por eficiência, a equipe de FM 
da Unilever visita as fábricas 
para levantar o custo de cada 
site para, em seguida, estipular 
as novas diretrizes.
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EDIFICAÇÕES 
CORPORATIVAS – O 
DESAFIO DE GERIR 
DIFERENTES SITES 
NO BRASIL E NA 
AMÉRICA LATINA
Tiago Angelo Alves mostrou as 
vantagens de alugar espaços e 
serviços temporários, especia-
lidade da empresa que dispõe 
no Brasil de salas comerciais 
em 46 prédios, equipados com 
6,8 mil estações de trabalho. Se-
gundo o Executivo, é uma forma 
de driblar alguns dos desafios 
da gestão de facilidade, como 
os problemas de ocupação e 
renovação dos sites e contin-
gência dos sistemas. “São fato-
res que afetam o desempenho 
do facility management e que 
precisam de investimento, pois 
o setor de real estate demanda 
longos contratos. Por isso, os 
espaços flexíveis aumentam o 
lucro e minimizam os riscos.” 
Alves apresentou o resultado 
de uma pesquisa realizada com 
2,5 mil Executivos brasileiros. O 
estudo apontou que 60% dos 
entrevistados trabalham pelo 
menos dois dias por semana 
fora do escritório, e que 70% 
das empresas estão aumentan-
do o número de funcionários 
em trabalho remoto. “Esses nú-
meros indicam a viabilidade do 
aluguel de espaços flexíveis.”

WORKPLACE
Maria Paula Villarreal Zajar 
apresentou pesquisas que 
indicam como pensar o novo 
espaço de trabalho nos dias 
de hoje, definido por ela como 
a “era das ideias”, em que as 
organizações são mais hori-
zontais. “A tecnologia móvel 
permite mais mobilidade, 
mas ainda há escritórios pro-
jetados como se o trabalho 
acontecesse apenas em esta-
ções fixas ou temporárias, que 
estão frequentemente vazias.” 
De acordo com dados expos-
tos pela palestrante, 60% das 
mesas individuais e 77% das 
salas privativas estão deso-
cupadas em algum momento 
do dia. “A subutilização deve 
ser estudada, se pensarmos 
no valor do m2. A partir dessa 
afirmação, a palestrante exi-
biu o conceito de living office, 
que são ferramentas para os 
funcionários serem mais valo-
rizados e, com isso, mais pro-
dutivos. Para isso, os espaços 
devem motivar e inspirar os 
colaboradores, a fim de que 
talentos queiram permanecer 
na empresa. Na opinião de 
Zajar, pessoas engajadas são 
mais comprometidas.

Tiago Angelo Alves,  
Chief Operation 
Officer da Regus

Maria Paula Villarreal 
Zajar, Product Manager 
para América Latina e 
Caribe da Herman Miller

TECHNOLOGY: FACILITY 
MANAGEMENT E 
INTERNET DAS COISAS
O Engenheiro iniciou a pales-
tra apresentando a trajetória 
dos primeiros pesquisadores 
cujos estudos  influenciaram 
na tecnologia de hoje, defini-
da por ele como um processo 
artificial da evolução humana. 
Segundo Marcelo Knörich Zuf-
fo, a relação entre a máquina 
e o homem é simbiótica e 
vantajosa. Por isso, o facility 
management tem de utilizar 
a tecnologia para a gestão de 
ativos, energia, água, entre 
outras responsabilidades do 
gerenciamento patrimonial e 
predial. “Existem sistemas in-
teligentes que são primordiais 
para a operação, que poupam 
tempo, custo e pessoal. O 
computador pode representar 
o modelo físico de gerencia-
mento.” O Professor da Poli/
USP apresentou a arquitetura 
e os projetos de equipamen-
tos tecnológicos em desenvol-
vimento, como Data Centers, e 
aconselhou os participantes a 
cuidar atentamente da segu-
rança digital das companhias. 
Zuffo lembrou também que a 
tecnologia trouxe uma nova 
dinâmica social ao interferir 
na privacidade das pessoas.

GESTÃO DE FM 
EM AMBIENTES 
EDUCACIONAIS
Responsável pela gestão dos 
empreendimentos da FMU, 
em São Paulo, João De Lucca 
afirmou que planeja os indica-
dores de real estate através da 
relação entre prédios locados 
e números de estudantes. O 
objetivo é o de avaliar os es-
paços quanto à melhor utiliza-
ção e proporcionar a perfeita 
experiência ao aluno. “A área 
de planejamento mostra que 
tradição, qualidade, infraes-
trutura e locação são os indi-
cativos de valor da marca. É 
um trabalho de plano diretor.” 
O palestrante apresentou os 
números que gerencia na dire-
ção de operações da universi-
dade. São 120 mil alunos que 
circulam por 50 prédios de 
estruturas e fluxos distintos. A 
equipe de FM recebe cinco mil 
ordens de serviço corretivas 
por mês, além de duas mil pre-
ventivas. O profissional aplica 
uma estratégia de gestão para 
potencializar a capacidade de 
ocupação dos edifícios nos 
diferentes turnos. À tarde, por 
exemplo, devido à ociosidade, 
salas são alugadas para even-
tos de empresas ou utilizadas 
para agrupamento de cursos.

Marcelo Knörich Zuffo, 
Coordenador do Centro 
Interdisciplinar em Tecnologias 
Interativas da Poli/USP

João De Lucca Souza, 
Diretor-executivo de 
Operações da FMU
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ARQUITETOS & 
FACILITIES: JUNTOS NA 
CONSTRUÇÃO DE UM 
WORKPLACE FUNCIONAL
CASE 1 – AUDI
O foco da apresentação foi o 
projeto da nova sede da Audi, 
que se transferiu de dois pavi-
mentos ocupados por mobiliá-
rio tradicional e sem sinergia 
para uma laje de 1,5 mil m2, 
com áreas comuns mais inte-
gradas e interativas. “A criação 
de um ambiente mais fluido 
permitiu um aumento da ocu-
pação de staff na ordem de 
30%. Além disso, montamos 
um espaço para eventos com 
168 lugares.” A obra, executada 
em 60 dias, pode ser acompa-
nhada pelo cliente através do 
site da empresa de arquitetu-
ra e por aplicativo de celular. 
Como o novo escritório está 
em um edifício com certifica-
ção Leed, a Informov se ali-
nhou às diretrizes de sustenta-
bilidade do condomínio. A Audi 
organizou ações motivacionais 
com visitas dos funcionários 
para apresentar o projeto e as 
futuras instalações. “Ao final, 
obtivemos mais integração, 
produtividade e dinamismo. O 
escritório virou referência da 
marca de automóveis em ou-
tros países”, informou o Diretor 
Murilo Toporcov.

CASE 2 – CARTÕES 
ALELO BENEFÍCIOS
O facility da Alelo contou que 
passou seis meses negocian-
do com a diretoria para pro-
jetar a nova sede da marca, 
que ocuparia oito andares de 
um novo edifício. Ele teve de 
administrar as demandas dos 
diretores das seis empresas do 
grupo, para alcançar um obje-
tivo comum. “Buscamos um 
maior aproveitamento ao cen-
tralizar os usos dos espaços. 
Para isso, criamos um grupo 
de funcionários para sugerir 
ideias na implantação do pro-
jeto. Com isso, conseguimos 
entender, por exemplo, a real 
necessidade do uso das salas 
de reunião”, afirmou o Execu-
tivo. Segundo Serpa, o maior 
desafio foi convencer a equipe 
de TI a confiar na nova concep-
ção do ambiente corporativo, 
projeto desenvolvido pelo 
escritório de Athié Wohnrath. 
Cada marca do grupo ocupa 
um pavimento. Os outros dois 
andares foram destinados a 
uma área comum, com recep-
ção, áreas de atendimento a 
fornecedores, salas de reunião 
e auditório. 

Murilo Laerte Toporcov, 
Diretor da Informov 
Engenharia + Arquitetura

Eduardo Serpa,  
Gerente de Facilities da Alelo

Carlos Videira, Product & 
Marketing Manager da Vitra

Alexandre Teixeira,  
Country Real Estate da ABB

TENDÊNCIAS: 
CITIZEN OFFICE
O Arquiteto palestrou sobre 
o conceito citizen office, que 
consiste no processo investi-
gativo de como o homem se 
relaciona com o espaço de tra-
balho. Esse espaço que pede 
hierarquias horizontais, deve 
ser projetado sob o ponto de 
vista do usuário, que se torna 
mais autônomo. Para Carlos 
Videira, a tecnologia da infor-
mação está mudando o am-
biente corporativo, mas ainda 
há uma demanda para locais 
reservados e privativos para 
a realização de determinadas 
tarefas. “O escritório é um mer-
cado de conhecimento.  O fun-
cionário tem potencial social e 
intelectual. Por isso, as empre-
sas precisam criar ambientes 
atrativos para captar e fazer 
com que os talentos queira 
permanecer.” Na opinião do 
Arquiteto, o projeto adequado 
influencia na motivação, no 
desempenho e na saúde dos 
empregados. “Além de ergo-
nomia, iluminação e conforto 
ambiental, deve contemplar 
a interação e a concentração 
qualitativa de pessoas, a fim 
de reduzir o metro quadrado 
de área,” sugeriu Videira.

CHANGE MANAGEMENT 
A PARTIR DE UM 
PROJETO INTEGRADO 
DE FACILITY, WORKPLACE 
E PLANEJAMENTO 
DE PORTFÓLIO
O Executivo apresentou os 
desafios e os resultados da 
mudança de um site de 13 
mil m2 para outro de 5,8 mil. 
Após medições de ocupação 
do escritório, a equipe da ABB 
identificou que poderia eco-
nomizar com menos espaço. 
“O grau de satisfação chegou 
a 89%, graças à preocupação 
com o workplace”, revelou 
Teixeira. No entanto, os frutos 
foram muito maiores: redução 
de 70% dos custos com ener-
gia, queda de 65% no número 
de contratos de serviços e di-
minuição de 250 vagas de es-
tacionamento com a inclusão 
de novas rotas de fretado. A 
equipe de FM conseguiu, ain-
da, baixar as impressões em 
60%. Em seguida, iniciou-se 
o planejamento do portfólio, 
que gerou a centralização dos 
aluguéis e serviços e a implan-
tação do sistema de gestão de 
documentos. O FM também 
se dedicou à construção de 
uma cozinha industrial e à re-
forma dos 2,2 mil m2 da planta 
industrial.



COMPLEXIDADE E 
PARADIGMAS NA 
GESTAO DE FACILITY 
EM AMBIENTES 
HOSPITALARES
“Todo mundo acha que hos-
pital é seguro, mas é parecido 
com um Data Center em rela-
ção a riscos”, afirmou Domeni-
co Caruso na abertura de sua 
palestra, que mostrou como a 
área de facility acompanhou a 
evolução hospitalar. O Geren-
te de Operações do HCor ad-
ministra as áreas de limpeza, 
resíduos, hospitalidade e se-
gurança patrimonial, além do 
estacionamento, lavanderia e 
refeições. “Temos de garantir 
uma estrutura de confiabilida-
de. O hospital não pode parar, 
pela saúde do paciente.” Caru-
so realiza a gestão de 55 mil m2 
de área, por onde circulam 2,3 
mil colaboradores e são rea-
lizados mensalmente 42 mil 
atendimentos no pronto so-
corro, 6,4 mil cirurgias e 9,6 mil 
internações. Além disso, são 
feitas e servidas 135 mil refei-
ções por equipe própria, assim 
como na lavagem de roupas. 
“Nem sempre o que se aplica 
em espaços industriais fun-
ciona em hospitais. Por isso, 
dispenso meu tempo para a 
análise e o planejamento dos 
processos.”

GESTÃO DE SHOPPING 
VOLTADO PARA A 
CLASSE “G” DE GENTE
O Empreendedor focou a pa-
lestra na prosperidade com 
equilíbrio social, por meio da 
capacitação. Elias Tergilene, 
que investe em shoppings 
populares em diversas cida-
des brasileiras, acredita que 
o camelô pode se tornar um 
futuro empresário. “A informa-
lidade é um estágio natural de 
qualquer grande empresa. A 
economia formal da indústria 
e de grandes marcas depende 
da informalidade.” O empre-
sário recomenda a participa-
ção de pessoas nas parceiras 
público-privadas, por isso cria 
associações de lojistas em 
seus centros de compras para 
estimular a operação em con-
junto. Além disso, criou a Fa-
vela Holding, na qual 60% dos 
lojistas e 100% dos funcioná-
rios são moradores da comu-
nidade, e a Fundação Doimo, 
que tem bancos, governos e 
ONGs como parceiros. Atual-
mente, está projetando um 
espaço para ser ocupado por 
pequenas lojas que venderão 
produtos oriundos da agricul-
tura familiar. “A missão é a de 
desenvolver o empreendedo-
rismo por meio do trabalho. 
A operação deve ser voltada 
para o ser humano.”

Domenico Caruso, Gerente 
de Operações do HCor

Elias Tergilene, fundador 
do Grupo UAI Shopping

CASE 2 – CARTÕES 
ALELO BENEFÍCIOS
O Arquiteto demonstrou como 
elaborar um projeto para adap-
tar e conectar seis empresas do 
mesmo grupo. Através das di-
ferentes identidades de cada 
uma delas, o profissional criou 
uma linguagem arquitetônica 
comum. “O conceito perma-
nece apesar da diferença de 
mobiliário e cores. A ideia foi 
estimular a colaboração, sem 
salas fechadas e somente com 
espaços colaborativos.” Os 
espaços foram ocupados por 
mesas individuais cercadas 
por áreas de apoio, e ganha-
ram ambientes de convivência 
para conversas informais de 
trabalho e troca de ideias. Se-
gundo Sérgio Athié, os resulta-
dos foram a sinergia e o ganho 
de escala, além da redução de 
custos. O Arquiteto ressaltou 
que, para o processo ser bem 
estruturado e ter uma gestão 
eficiente de fornecedores, é 
essencial a interação com o 
facility. O profissional teve de 
planejar quase 5 mil pontos 
de elétrica e outros 1,5 mil de 
rede, além de administrar 64 
fornecedores.

GESTÃO DE AMBIENTES 
CRÍTICOS/DATA CENTERS 
A tecnologia da informação 
desenvolve alianças, melhora 
a infraestrutura e promove a 
inovação nas companhias. A 
partir desta afirmação, o Enge-
nheiro Bruno Pagliaricci, Dire-
tor de Infraestrutura da Odata 
Colocation, expôs números 
que demonstram o potencial 
crescimento de dados em trá-
fego, devido ao aumento da 
conectividade e da transmissão 
de informações. “O desafio está 
em lidar com a heterogeneida-
de de tecnologias, administrar 
a segurança e a privacidade e 
atender a demanda de proces-
samento e armazenamento.” 
O palestrante sugeriu o Data 
Center como uma opção, por re-
unir um conjunto de dados em 
grandes volumes, com menores 
danos e custos. “Os riscos são 
iminentes, portanto, é neces-
sário prover de equipamentos 
que impeçam falhas, através da 
integração plena entre pessoas, 
processos e infraestrutura. Além 
de interação contínua com os 
fornecedores e operadores dos 
aparelhos.” O Engenheiro disse 
que existe uma tendência para 
a terceirização de TI e do uso 
de Data Centers em contêineres 
para locais específicos. “Cabe ao 
gestor se preparar para o futuro.” 

Sérgio Athié, Fundador 
da Athié I Wohnrath

Bruno Pagliaricci, Diretor de 
Tecnologia e Infraestrutura 
da Odata Colocation
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Lincoln Aragoni 
Gomes, Gerente de 
Facilities do Hospital 
Israelita Albert Einstein

O Hospital Albert 
Einstein está passando 
por um momento de 
mudanças, em que três 
gerências foram 
unificadas para criar de 
fato uma gerência de 
facilities. Então não tem 
como unificar isso e 
fazer uma boa gestão, 
sem planejar. E como foi 
dito no Congresso, 
“planejar é ser 
estratégico”. 
Acredito que o 
Congresso contribui 
para uma troca de 
conhecimento e 
experiências. Uma 
coisa muito importante 
que pude aprender é 
que precisamos estar 
alinhados ao core 
business da empresa. Eu 
acredito, inclusive, que o 
ano de crise foi um ano 
bom para o profissional 
de facilities, porque 
deu a oportunidade 
dele ser visto, já que 
houve a necessidade 
de reduzir custos, e o 
custo está no facility. 
Por isso, pude observar 
que esse também é um 
bom momento para se 
atrelar ao negócio, e 
isso é ser estratégico.

Ricardo Costa, 
Executivo Comercial, 
ABL Prime

Trabalho na 
implantação de projetos 
de condomínios 
comerciais horizontais e 
verticais em Goiânia e 
gostei muito da palestra 
“Edificações 
corporativas – o desafio 
de gerir diferentes sites 
no Brasil e na América 
Latina”, que falou sobre 
a gestão desses espaços. 
A ABL Prime atua na 
parte de full service, ou 
seja, na administração 
de shopping centers, 
empreendimentos 
fracionados entre 
outros, então, nessa 
palestra eu pude 
aprender mais sobre o 
sistema pay per use, que 
é uma novidade que 
estamos oferecendo em 
empreendimentos 
mixed use que 
administramos. De 
maneira geral, achei o 
evento maravilhoso, 
possibilitando a troca de 
informações e 
conhecimento entre 
profissionais de outras 
empresas e segmentos.

Vanessa Frutuoso, 
Gestora de Negócios 
da ACE Engenharia

O Congresso INFRA 
tem crescido a cada ano, 
tem inovado, sempre 
trazendo assuntos 
extremamente 
relevantes. Eu gostei da 
palestra “Home Office: 
flexibilidade, 
conectividade e 
implicações jurídicas” 
no sentido de alertar as 
empresas com relação 
aos cuidados que devem 
ser tomados, para que 
elas não tenham 
problemas futuros, e 
também alertar como os 
colaboradores devem se 
resguardar das políticas 
que estão sendo 
adotadas pelas 
empresas.

Acredito que a 
implantação do 
sistema home office 
nas empresas tem de 
vir acompanhado de 
uma política interna 
da área de RH de 
conscientização das 
equipes: tanto dos 
gerentes, como dos 
gerenciados, para que 
se tenha um controle 
efetivo e resguarde as 
garantias, da empresa 
e do colaborador.

Marcelo Grecco 
Ivanaskas, 
Coordenador de 
Infraestrutura da 
Azul Linhas Aéreas

Eu participo todos 
os anos do Congresso 
INFRA e sempre tenho a 
oportunidade de 
compartilhar 
experiências e levar 
conhecimento e ações 
práticas para a Azul. No 
Congresso eu posso me 
atualizar sobre as 
tendências de mercado, 
quais as ações que estão 
sendo tomadas e quais 
as necessidades do 
momento. Fator que 
contribui para que eu 
proponha mudanças e 
repasse o conhecimento 
para o colaborador, para 
que ele possa 
desenvolver um trabalho 
em perfeita sintonia com 
o resto da equipe. Além 
disso, o Congresso 
INFRA, por ser um local 
de fomento de 
informação, nos auxilia 
a lidar com nossas 
empresas parcerias, a 
entender melhor sobre 
custos, a implantação de 
sistemas, novas 
tecnologias, 
conhecimentos que são 
compartilhados com a 
empresa.

Anna Gabriela 
Magalhães, Assistente 
de Manutenção da 
Norsk Hydro Brasil

Essa é a primeira 
vez que participo do 
Congresso INFRA e achei 
interessante a palestra 
“Technology: facility 
management e internet 
das coisas”, em que o 
Professor Marcelo 
Knörich Zuffo 
apresentou a relação do 
homem com a internet, 
explicou desde o 
passado, as primeiras 
invenções até agora, a 
tendência para o futuro 
e como isso vai impactar 
no nosso dia a dia de 
trabalho. Fiquei também 
animada em ver que a 
Expo possui diversos 
estandes com 
fornecedores que não 
tenho contato no Rio de 
Janeiro, mas que me 
interessam para uma 
possível parceria, para 
implantar novos 
sistemas em nosso 
escritório. Aproveitei o 
dia para conseguir o 
máximo de informação 
para voltar no ano que 
vem, pois adorei o 
evento e fiquei 
realmente muito 
interessada em 
participar mais vezes.

ESPECIAL 13º Congresso INFRA | por Larissa Gregorutti
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Gilberto Freitas, 
Supervisor Executivo 
de Facilties da TV 
Globo São Paulo

Esta é a quinta vez 
que participo do 
Congresso INFRA e o que 
mais me chamou a 
atenção nesses dois dias 
de evento foram as 
palestras voltadas para a 
arquitetura, com cases 
de inovação e a 
humanização criados 
para os novos 
ambientes, para que as 
pessoas se sintam mais 
confortáveis no 
ambiente de trabalho. 
Na TV Globo, a gente já 
aplicou algumas dessas 
ideias, mas algo que 
achei muito interessante 
e estou disposto a levar 
para a empresa é a 
retirada do cesto de 
cada estação de 
trabalho. Você investe 
milhões em uma 
arquitetura e fica com 
aquele cesto muito feio 
embaixo da mesa. Então 
esse é um projeto que 
vou levar para a TV 
Globo para tentar 
implantar o mais rápido 
possível, pois é um 
benefício muito bom 
para todos os nossos 
colaboradores.

Drayton Diniz, 
Gerente Sênior de 
Infraestrutura da 
Atento do Brasil

É a primeira vez que 
participo do Congresso 
INFRA e achei todas as 
palestras muito 
interessantes. Tendo em 
vista nosso modelo de 
negócios, aproveitei 
para conhecer um pouco 
mais os novos modelos 
de escritórios na 
palestra sobre 
arquitetura corporativa, 
também gostei bastante 
da “Technology: facility 
management e internet 
das coisas” que 
mencionou sobre Data 
Center e a que falou 
sobre tecnologia, em 
que o palestrante deu 
um overview 
diferenciado do nosso 
dia a dia, apresentando 
o que a tecnologia pode 
nos ofertar para prestar 
um serviço melhor no 
futuro. O Congresso me 
proporciona networking 
com diversas pessoas e 
me abre a oportunidade 
de conhecer novos 
fornecedores e as suas 
tecnologias.

Joelson da Rosa, 
Gerente da Divisão 
de Infraestrutura 
Predial da Copel 
(Companhia 
Paranaense 
de Energia)

Esta é minha 
terceira participação no 
evento, sempre com o 
objetivo de buscar 
conhecimento, novas 
tecnologias e novidades 
do mercado sobre 
facilities e networking. 
Todos os temas 
abordados pelos 
congressistas foram 
muito bons. Mas o que 
mais me chamou a 
atenção foi a palestra 
“Home Office: 
flexibilidade, 
conectividade e 
implicações jurídicas”, e 
a “Arquitetos & facilities: 
juntos na construção de 
um workplace 
funcional” cases “Audi” 
e da “Cartões Alelo de 
Benefícios”. O evento 
atendeu plenamente os 
objetivos. Nós da Copel 
estamos trabalhando 
para atender cada vez 
melhor nosso cliente 
interno, e o Congresso 
INFRA sempre contribui 
com informações que 
podemos aplicar para 
melhorar a 
infraestrutura de nosso 
edifício. 

Thiago Calou, 
Analista de 
Infraestrutura Sênior 
da Anglo American

Esta é a primeira vez 
que participo do 
Congresso INFRA em São 
Paulo, pois já participei 
em Belo Horizonte, 
então o evento foi 
novidade para mim. O 
que me chamou atenção 
foram as palestras sobre 
workplace, uma 
novidade do mercado 
que eu acho que pode 
ser implantada na Anglo. 
Além disso, a palestra 
“Change management a 
partir de um projeto 
integrado de facility, 
workplace e 
planejamento de 
portfólio – case ABB”, 
que mostrou o que eles 
estão fazendo de 
diferente através do 
sistema de automação, 
com sensores voltados 
não só para iluminação, 
mas também para o 
conforto ambiental, em 
sistemas de ar 
condicionado. Nossa 
maior dificuldade é 
convencer executivos a 
implantar esses 
sistemas. A partir do 
momento que a gente 
conseguir mensurar e 
estratificar valores, 
ficará mais fácil 
introduzir tudo isso na 
Anglo América também.

Felipe Henrique 
Pinheiro Moura, 
Coordenador de 
Infraestrutura da 
Caixa Seguradora em 
Brasília, e responsável 
pelo edifício sede 
da empresa

Vir ao Congresso 
INFRA é sempre um 
momento de conexão 
com o mercado, em que 
tenho a oportunidade de 
trocar aprendizados, e 
conversar com muitos 
colegas durante os dois 
dias do evento sobre 
experiências do que a 
gente já aplica e pode 
aplicar em nossos 
empreendimentos. Esta 
é a quarta vez que 
participo do Congresso 
INFRA, sendo que já 
estive também no 
evento do Rio de 
Janeiro. A palestra que 
mais me agradou e que 
considerei a mais 
completa foi a “Change 
management a partir de 
um projeto integrado de 
facility, workplace e 
planejamento de 
portfólio – case ABB”, 
que falou sobre back 
office e mencionou em 
detalhes como é feita a 
operação de facilities. 
Depois de um evento 
como esse eu saio 
motivado, com a certeza 
da importância do papel 
estratégico do FM para a 
organização.
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Ivana Garcia, do 
Departamento de 
Comunicação e 
Marketing da CBRE

A CB Richard Ellis guarda 
em sua bagagem muitos anos 
de experiência. Desde 1979 no 
Brasil, a empresa atua em 
todo território nacional por 
meio de departamentos 
especializados e equipados. 
Atendendo tanto investidores, 
incorporadores e construtoras, 
como ocupantes e 
proprietários em todas as 
fases de trabalho, inclusive na 
avaliação de imóveis. Diante 
disso, a companhia reconhece 
e apoia o evento da Infra. “Os 
cases apresentados tinham 
excelente conteúdo. Tudo 
muito organizado pela equipe, 
além da localização e espaço 
onde é realizado o evento. 
Acredito que isso também 
favoreça o sucesso. Como 
participantes, achamos 
bastante valioso para nossos 
clientes e colaboradores 
inscritos, e como 
patrocinadores acreditamos 
no sucesso comercial do 
evento”, destaca Ivana Garcia 
do Departamento de 
Comunicação e Marketing. 
www.cbre.com.b

Christian Mina, 
Diretor Sênior de 
Gerenciamento 
de Facilities. 

Como um importante 
player no segmento de 
facilities, a Cushman & 
Wakefield considera 
fundamental apoiar e fazer 
parte deste evento da 
INFRA. Para nós foi uma 
oportunidade para 
compartilhar experiências 
e novas tendências de 
mercado, estreitar contatos 
com clientes e agregar 
valor à cadeia de facilities. 
Na edição deste ano vale 
destacar o conteúdo de 
qualidade e a variedade de 
temas de interesse das 
palestras, ministradas por 
especialistas em suas áreas 
de atuação.” Christian 
Mina, Diretor Sênior de 
Gerenciamento de Facilities 
da Cushman & Wakefield.

Leonardo Cozac, 
Diretor da Conforlab

No mercado competitivo 
que enfrentamos nos dias de 
hoje, o grande diferencial é a 
qualidade, e isso a Conforlab 
tem de sobra. A empresa 
presta serviços de análise do 
ar, tratamento e análise de 
água, e higienização de dutos 
de ar condicionado. 
“Participar mais uma vez 
como patrocinadora do 
Congresso Infra é uma grande 
oportunidade para a 
Conforlab. Nossos principais 
clientes estiveram presentes 
no evento e comentaram a 
importância dessa iniciativa. 
As apresentações, os cases de 
sucesso, os profissionais 
envolvidos, o networking, os 
produtos e serviços expostos 
mostram a referência que a 
Infra é para o setor. Estaremos 
juntos no próximo ano”, 
antecipa Leonardo Cozac, 
Diretor da empresa.  
www.conforlab.com.br

Fernanda Mourão Lopes, 
do Departamento de 
Marketing da Flexform

A Flexform ficou muito 
satisfeita em participar mais 
um ano desse importante 
evento que tratou 
principalmente de tecnologia, 
sustentabilidade e inovação, 
conceitos que estão no DNA da 
nossa empresa e presentes em 
todo nosso portfólio de 
produtos, como a My Chair, 
sorteada aos participantes do 
evento. A My Chair é a primeira 
cadeira brasileira a receber o 
selo Greenguard de 
sustentabilidade nos 
processos e materiais e que 
tem a possibilidade de obter o 
selo LEED para os projetos 
Green Building”, ressalta 
Fernanda Lopes, do Marketing. 
A Flexform tem revolucionado 
o mercado de poltronas para 
escritório, desde sua 
fundação, em 1965, sendo 
precursora de novas 
tecnologias e sistemas 
patenteados como o rodízio 
de duplo-giro e dupla-roda. 
www.flexform.com.br
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Rogério Rodrigues 
Santos, Gerente de 
Marketing do Grupo GR

Consolidado no mercado, 
o Grupo GR foi criado em 
1992, hoje conta com milhares 
de colaboradores e atende 
mais de mil clientes em 13 
estados pelo Brasil, sendo 
referência nacional na 
implantação e operação de 
soluções de segurança e 
serviços para diversos tipos de 
clientes, como: condomínios 
(corporativos e residenciais), 
shopping centers, hospitais, 
indústrias, instituições de 
ensino e empresas de vários 
segmentos. “Participar de um 
evento tão importante como o 
13º Congresso INFRA e 5ª Expo 
INFRA é, para nós, de grande 
relevância. Sentimos muito 
honra por termos sido 
escolhidos como fornecedor, 
para o evento, dos serviços de 
segurança e controle de 
acesso, o que contribui de 
forma significativa para a 
exposição de nossa marca, 
ligando nossos serviços a um 
público seleto e exigente, o 
público dos gestores prediais 
e de facilidades”, comenta 
Rogério Rodrigues Santos, 
Gerente de Marketing.  
www.grupogr.com.br

Diogo Rafael Lombas, 
Diretor Comercial da 
Personal Service

A Personal Service, 
patrocinadora do 13º 
Congresso Infra, prestigiou o 
evento com sua diretoria, 
representada por Diogo Rafael 
Lombas, Ricardo Sant Anna 
Alves e Roberto Coletti. 
Contando com mais de 12 mil 
colaboradores e mais de 160 
clientes, a Personal Service 
está presente em 11 estados 
brasileiros atendendo desde 
1994 empresas nacionais e 
multinacionais, por meio de 
soluções em: Facilities; 
Manutenção Predial; Recursos 
Humanos; Mão de Obra 
Temporária; Limpeza e 
Conservação; e Engenharia. A 
utilização desses serviços 
possibilita ao cliente uma 
otimização de tempo e 
recursos, auxiliando o 
direcionamento de todas as 
suas atenções e esforços 
apenas para o seu core 
business. A excelência 
comprovada dessa plataforma 
de multisserviços 
proporcionou resultados 
importantes como a conquista 
de quatro certificações nas 
áreas de Qualidade, Saúde e 
Segurança Ocupacional, 
Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social.

Fernando Peiter, Diretor 
de Vendas e Marketing 
da Elevadores Otis

A Otis é considerada 
uma das maiores 
companhias do mundo em 
fabricação e prestação de 
serviços para produtos que 
movem pessoas, incluindo 
elevadores, escadas e 
esteiras rolantes. Fundada 
há 161 anos, pelo inventor 
do elevador de segurança, 
a Otis oferece produtos e 
serviços em mais de 200 
países e mantém uma 
grande parceria com a 
Infra. “Acreditamos que a 
troca de experiências e o 
aprimoramento do 
conhecimento são fatores 
importantes para a 
renovação das relações e a 
manutenção sustentável 
do mercado de Facility. 
Temos a satisfação de 
contribuir, oferecendo a 
modernização de 
elevadores para retrofit nos 
edifícios, com soluções 
inovadoras e diferenciadas, 
atendendo à demanda por 
inovação e 
sustentabilidade”, comenta 
Fernando Peiter, Diretor de 
Vendas e Marketing, 
Elevadores Otis Ltda.  
www.otis.com

Eduardo Guimarães, 
Gestor de Energia para 
Grandes Clientes da Prátil 
– empresa do Grupo Enel

O evento INFRA trouxe a 
oportunidade de aprendizado, 
compreensão mais aprofundada 
sobre o papel do Facility 
Manager (FM) dentro das 
organizações, assim como a 
expansão do network com 
diferentes prestadores de 
serviço. O desafio do FM em 
manter a operação em sintonia 
com as necessidades dos 
usuários, depende de uma 
cadeia complexa, passando 
desde a escolha da modalidade 
de contratação do prestador, até 
o contato direto com os usuárias 
para a soluções de necessidades 
do cotidiano. A escolha dos 
parceiros certos para cada 
aplicação é fator de sucesso 
para a entrega de altos padrões 
de qualidade”, ressalta Eduardo 
Guimarães, Gestor de Energia 
para Grandes Clientes. É nesse 
contexto que a Prátil – empresa 
do Grupo Enel - pode ajudar, 
provendo soluções em eficiência 
energética, que vão desde a 
consultoria especializada, 
passando pela elaboração de 
projetos e execução dos serviços 
em infraestrutura elétrica e 
geração de energia solar.

http://www.grupogr.com.br/
http://www.otis.com/
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Obrigado aos expositores por esta realização!

Expositores
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5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace | Por Camila Biajante

O QUE OS OLHOS NÃO VEEM, O FACILITY FAZ!

Elevadores funcionando, ar-condi-
cionado na temperatura correta, 

limpeza impecável, informações e da-
dos devidamente seguros e geração de 
grande economia para a empresa. Tudo 
acontecendo na mais perfeita ordem. 
Parece até mágica! Mas, neste caso, 
quem comanda o “espetáculo” é a área 
de facility management. Muitas vezes 
considerado invisível, o facility ainda 
não tem o reconhecimento que mere-
ce, pelo menos não no Brasil. Entretan-
to, o cenário está mudando, e a prova 
maior é o sucesso do 13º Congresso 
INFRA e a 5ª Expo INFRA Outsourcing & 
Workplace, maior encontro da América 
Latina em Gerenciamento de Serviços 
e Infraestrutura de Espaços Prediais e 
Corporativos.

O evento, ocorrido nos dias 3 e 4 de 
maio, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, em São Paulo, reuniu importantes 
gestores prediais e de facilidades, bem 
como empresas fornecedoras de produ-
tos e serviços para o setor. Mais de 520 
visitantes passaram pela Feira, número 
que surpreendeu e animou os exposito-
res, palestrantes e organizadores.

O mercado de facility management 
é um dos que mais terceirizam servi-
ços no Brasil e gera negócios na or-
dem de R$ 100 bilhões anuais no País. 
“O profissional só se torna invisível se 
fizer sempre a mesma coisa. Por isso 
a necessidade de se atualizar e fazer 
algo diferente. Temos muito orgulho 
de poder contribuir com a transforma-
ção e o crescimento em que área têm 
passado”, afirma Léa Lobo, Diretora de 
Redação da revista INFRA e Presidente 
do comitê organizador dos Congressos 

INFRA, realizados anualmente em seis 
capitais brasileiras.

De acordo com o Diretor da Interfa-
ce FM Consulting, Gessé Campos Ca-
margo, é extremamente enriquecedor 
que, paralelamente às palestras, acon-
teça a Expo Infra, pois “o visitante que 
passa por um estande e troca informa-
ções com o expositor, aprende muito 
mais”, comenta. O Prof. Dr. Moacyr da 

Graça, Coordenador do MBA/USP de 
Gerenciamento de Facilidades da Poli/
USP concorda e ressalta: “O que mais 
chamou a atenção é que, em plena cri-
se econômica, o evento lotou. A pers-
pectiva de que as coisas vão melhorar e 
é preciso estar preparado, com certeza 
são fatores motivantes.” Os depoimen-
tos que você confere a seguir, endos-
sam essa premissa!
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ACS
A ACS desenvolve e fabrica sistemas para gestão e controle 
de energia elétrica e utilidades que contribuem para as 
empresas otimizarem o uso de energia, reduzirem custos e 
diminuírem seu impacto no meio ambiente. Atende hoje mais 
de cinco mil clientes no Brasil e na América do Sul. A solução 
Follow Energy, plataforma de gerenciamento e controle de 
energia via internet, administra atualmente mais de quatro 
milhões de kW em empresas de todos os segmentos do 
mercado. “Essa ferramenta tem o objetivo de proporcionar 
grande redução de custos para os clientes. Atualmente 
cerca de 3.500 companhias já a utilizam”, ressalta Alexander 
Dabkiewicz, Gerente Geral de Vendas. www.acs.ind.br

ALLIA HIGIENE
A novíssima Allia traz um inovador modelo de negócio, contando 
com a sólida experiência no mercado e conectando o que há de 

mais moderno no mundo da higiene e limpeza profissional. Com 
abrangência nacional e logística otimizada, a empresa integra 
os melhores distribuidores independentes de cada região em 
uma organização colaborativa de classe mundial, oferecendo 

uma gama completa de soluções e serviços customizados e 
agregados (diagnóstico, implementação, treinamento, instalação 

e manutenção) de uma única fonte, adaptado às necessidades 
dos clientes. “Nesta edição do evento houve uma participação 

importante dos tomadores de serviço. Outro ponto de destaque 
foi o Fórum Empresarial, onde percebemos uma grande vontade 

do segmento de mover-se de maneira inovadora para alcançar 
soluções mais modernas. Além disso, percebemos que o perfil 

do público está alinhado com a missão da nossa empresa”, 
destaca o Executivo Cesar Gesteira. www.alliahigiene.com.br

ARCHIBUS
Archibus é a solução líder no mercado de gerenciamento 
de property e facilities – representada no Brasil pela eFM 
América Latina – empresa de consultoria com grande expertise 
no projeto e gestão de processos relacionados à gestão de 
propriedades e instalações com projetos em toda a América 
Latina. Na opinião do Gerente Alessandro Marchetti, “a crise 
pode ser encarada de maneira positiva, no sentido que 
proporciona ao mercado de facilities, investir em construções 
com prazo de duração e de grande valor patrimonial. 
Gerenciamos hospitais, aeroportos, shopping centers, portos, 
etc. Atuamos desde o projeto de um patrimônio, passando 
pelo gerenciamento das construções, projetando os serviços 
necessários para as estruturas funcionarem, gerenciando os 
serviços e a propriedade durante o ciclo de vida dela”, explica 
Marchetti. http://www.archibus.com; http://www.efmnet.it
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ASTREIN
Com mais de 25 anos de experiência, a Astrein atua no 
desenvolvimento de software, treinamento e serviços nas áreas 
de central de cadastro, gestão de manutenção e facilities, e 
inspeção de obras. Em relação a este último item a empresa 
lançou o software SnagR, que permite realizar a inspeção de 
qualidade in loco de atividades relacionadas ao projeto/obra, 
capturando, registrando e atualizando defeitos on-site, utilizando 
dispositivos móveis. Permite gravar e consultar todas as plantas/
desenhos, gerar relatórios de não conformidades para uma 
empresa subcontratada, entre diversos outros recursos. “Temos 
mais de 70 obras utilizando o software e temos tido uma grande 
procura”, afirma Marcelo Ávila Fernandes, Diretor-Presidente. 
E o outro software de destaque é voltado para facilities. Ele 
vem acompanhado também com módulos para utilização por 
meio de dispositivos móveis, como tablets, smartphones e 
internet (nuvem)”, explica Fernandes. www.astrein.com.br

ATHIÉ WOHNRATH
Visualizar um projeto antes mesmo de iniciar as obras. Será possível? 

Com os óculos 3D disponibilizados no estande da Athié | Wohnrath 
foi possível sim! A novidade atraiu centenas de visitantes e permitiu 

ao usuário sentir-se dentro do projeto corporativo. Uma experiência 
bastante realística e facilitadora, caso ocorra alterações. Considerado 

o maior escritório de arquitetura corporativa da América Latina, 
a empresa atua em diferentes unidades de negócio – Arquitetura, 

Construtora, Tecnologia e Turnkey.  “É um prazer imenso patrocinar e 
participar do Congresso e da Expo Infra. Temos presença permanente 

todos os anos. Nós reconhecemos muito a importância do facility, pois 
é ele quem vai cuidar do espaço depois que entregarmos o projeto. 

Eu percebo a cada edição um número maior de participantes e mais 
comprometimento. Acho que o perfil do público pode ser ampliado, 

pois abrange uma grande área de atuação, não só de arquitetura, mas 
também empresários de diferentes segmentos, que tem interesse em 
ver as novidades do setor”, pontua Athié. www.athiewohnrath.com.br

BIÓPOLIS 
“Solucionar problemas de pragas urbanas de forma inovadora”. 
Essa é a proposta da Biópolis, empresa especializada 
no assunto e que oferece soluções sob medida por meio 
do Sistema Biópolis de Eco Controle de Pragas Urbanas, 
desenvolvido para atender a diferentes necessidades: 
ambientes de saúde, escritórios, aeroportos, escolas, 
rodoviárias, condomínios etc. Os benefícios para os clientes 
são inúmeros: segurança jurídica, operacional, financeira; 
institucional; de saúde; de produtividade; de sustentabilidade; 
de suporte e assessoria; e de qualidade de vida. “Fizemos 
muito networking durante os dois dias de evento, o que 
gerou, o fortalecimento da nossa marca”, avalia o Diretor 
Técnico e Biólogo Randy Baldresca. www.biopolis.com.br

http://www.astrein.com.br/
http://www.athiewohnrath.com.br/
http://www.biopolis.com.br/
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5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace 

BUNZL
A Bunzl é um grupo internacional fundado em 1854, com sede 
em Londres. É um dos líderes mundiais especializados na 
distribuição de produtos para higiene e limpeza, healthcare, 
EPI(s), food service, redistribuição, entre outros. São 15 mil 
colaboradores, presente em 29 países, receita de US$ 10,1 
bilhões em 2014 e está entre as cem maiores empresas listadas 
na bolsa de Londres. “Estamos lançando uma linha nova de 
produtos inovadores que geram redução de consumo para 
os clientes e no impacto ambiental, e melhor produtividade 
na equipe de limpeza para empresas de facilities. O evento 
é bastante focado no nosso segmento. O retorno é ótimo, 
fechamos um bom negócio hoje e os custos com a feira 
praticamente já foram pagos”, conta Fabio Cavalcanti, 
Gerente de Vendas na Bunzl. www.bunzlchs.com.br

CRB PROFISSIONAL
A CRB Profissional conta com uma completa linha para higiene 

e limpeza, tendo como diferencial produtos químicos com 
o Selo Green Cleaning e os dosadores mais econômicos do 

mercado. As saboneteiras, toalheiros e dispensers podem ser 
instalados em comodato, sem qualquer custo de manutenção 

ou reposição. O que facilita muito para algumas empresas 
na hora da contratação. Quem visitou o estande da empresa 
na 5ª Expo pôde conhecer um pouco mais sobre a trajetória, 

cases e portfólio de produtos. “Por ser a primeira vez que 
participamos, ficamos muito contentes com o público 

frequentador. É o tipo de público que queremos alcançar”, 
ressalta Ronaldo Azevedo, Diretor Comercial. Para Jean 

Caruso, Diretor Financeiro, “a principal intenção da CRB é fixar 
a marca no mercado de facilities. “Com certeza no próximo 

ano estaremos aqui”, revela. www.crbprofissional.com.br

EMAC 
“Fizemos bons contatos e fomos surpreendidos pelo 
alto número de pessoas que participaram da feira”, 
avalia o Engenheiro e Diretor Comercial Alan Carvalho 
Pousa. A Emac firmou parceria, desde 2013, com o Grupo 
Engie, e é hoje uma das maiores do Brasil especializada 
em: Engenharia de Manutenção, Eficiência Energética, 
Gerenciamento e Operação de Instalações Prediais e 
Industriais, entre outras. “Explicamos para todos os visitantes 
que passavam no nosso estande, como funcionam nossos 
produtos; o suporte e treinamento de nossos técnicos; 
e como funcionam nossos contratos de manutenção. 
Mostramos que não somos apenas mais uma empresa 
no mercado. Por isso, é importante ressaltar esta parceria 
com o Grupo Engie”, analisa Pousa. www.emac.com.br
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FLORA ÉVORA
Os números impressionam: são cerca de 18.000 m² de estufas 
para plantio e recuperação de plantas; 2.800.000 m² de áreas 
ajardinadas e 50.000 m² de área produtiva. Isso só para citar alguns 
destaques da Flora Évora Paisagismo. Fundada em 1986, com o 
nome de Évora Paisagismo, depois transformada na atual Flora 
Évora Paisagismo, a empresa faz locação, venda e conservação de 
vasos ornamentais para diversas edificações, como condomínios, 
shoppings, magazines e escritórios. Além disso, realiza 
manutenção e cuidado com pragas urbanas e possui expertise 
em paisagismo, jardim vertical e jardinagem. “Assim como no 
ano anterior, continuamos tendo grande procura pelos telhados 
verdes e jardins verticais. Participar da feira é muito importante 
para a nossa empresa, pois atingimos um público bem objetivo”, 
enfatiza o Executivo Adriano Tavares. www.floraevora.com.br

FM2C 
Após um extenso estudo nacional na área de facilities, 

experientes líderes do setor de prestação de serviços se 
associaram a sólidos investidores para compor uma nova 
empresa. Nasceu assim, em maio de 2014, a FM2C, e com 

apenas dois anos, já superou as expectativas do mercado. 
“Tivemos uma excelente aceitação e um crescimento 

exponencial neste ano. Iremos fechar 2016 com faturamento 
próximo a R$ 50 milhões. Na 5ª Expo INFRA conseguimos fazer 
bastante contatos e participar das palestras; percebemos que 

as empresas estão se realinhando, pensando diferente com 
relação a área de facilities. As companhias estão buscando 

não o menor custo, mas sim o melhor custo”, ressalta 
Alexandre Rovaris, Gerente Comercial. www.fm2c.com.br

GRAN COFFEE 
Com mais de quatro mil máquinas instaladas em cerca 
de mil empresas de diversos tamanhos e segmentos, e 
fornecimento que já ultrapassa três milhões de doses 
de bebidas quentes por mês e 50 mil snacks, lanches e 
refrigerantes, a Gran Coffee se consolidou no mercado 
e hoje, valoriza cada vez mais a parceria com o setor de 
facilities. A variedade de modelos existentes permite a 
implantação de serviços personalizados, adequados 
aos mais variados ramos de atividade. “Para nós é muito 
importante participar dessa terceira edição. Aqui está o 
nosso público-alvo. Atualmente, o facility é o profissional que 
especifica os nossos produtos nas empresas, mas também 
tem o poder de compra. Costumamos dizer que o mailing 
da Infra é 100% utilizável pela nossa companhia”, comemora 
André Barros, Gerente de Vendas. www.grancoffe.com.br

http://www.floraevora.com.br/
http://www.fm/
http://c.com.br/
http://www.grancoffe.com.br/
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5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace 

GRUPO BRASANITAS
Patrocinador do 1º Congresso realizado pela Infra, o Grupo 
Brasanitas, composto por quatro empresas: Brasanitas Limpeza 
e Conservação, Praxxis Controle de Pragas, Infralink Manutenção 
e Serviços e Brasanitas Hospitalar, possui abrangência nacional e 
mais de 28 mil colaboradores. Durante todos esses anos, o facility 
ganhou destaque, como avalia Gauthama Nassif, Gerente Comercial 
Unidade de Negócios e Marketing. “Seja para reduzir custos, seja 
para uma sinergia ou para desenvolver processos mais estruturados, 
o facility é mais do que necessário em qualquer empresa.” E se 
antigamente o balde e a vassoura eram indispensáveis na limpeza, 
por exemplo, hoje é possível encontrar no Grupo Brasanitas, 
lavadoras que utilizam água ionizada como reagente químico – 
mais sustentáveis e econômicas. No caso das limpezas profundas, 
a empresa conta com plataformas articuladas, equipamentos 
totalmente biodegradáveis e produtos à base de óleos vegetais que 
não agridem o meio ambiente. www.grupobrasanitas.com.br

HEBROM
O Grupo Hebrom® é constituído por profissionais altamente 

qualificados na prestação de serviços terceirizados, como: controlador 
de acesso, recepcionista, limpeza e conservação, limpeza pós-obra 

residencial e empresarial, sistema pay per use, supervisão, consultoria 
e treinamento. Nossa prestação de serviços se apresenta em alto 
nível de Qualidade, Eficiência e Segurança para nossos clientes e 

parceiros. Para o Diretor Marcelo Spinoza foi muito bom ser parceiro 
na 5ª. Expo INFRA, já que foi a empresa responsável por cuidar de 

toda a limpeza do espaço onde o evento foi realizado. Spinoza reforça 
que em 2015, a empresa cresceu 35% e já no primeiro mês de 2016, 

cresceu 4%. Como conseguiu esse feito? Primeiro pelo método de 
trabalho, depois por ter uma empresa enxuta.“Com esse modelo 

atendo as demandas de clientes que naturalmente pedem preços 
competitivos, sem perder a qualidade do serviço, que é implantado e 
operacionalizado por profissionais preparados para isso”, orgulha-se 

o Diretor da Hebrom Facilitys Service. www.hebromfacilitys.com.br

HERMAN MILLER
O trabalho mudou, mas a maioria dos escritórios ainda não! Com 
design inspirador, tecnologias inventivas e serviços estratégicos, a 
Herman Miller é uma empresa inovadora, reconhecida em mobiliário 
contemporâneo de interiores, soluções para ambientes de saúde, 
tecnologias e serviços relacionados. Ganhadores do National Design 

Award do Museu Cooper-Hewitt, o design da empresa 
pode ser encontrado em coleções permanentes 
de museus no mundo todo. “Realizamos muita 
pesquisa para desenvolver nossos produtos. Nosso 
objetivo é quebrar paradigmas e o espaço de trabalho 
faz parte do nosso DNA. Nós vemos no mercado 
diferentes audiências, e uma delas é o facilities. 
Então este evento é uma grande oportunidade para 
nos aproximarmos dessas pessoas”, afirma Carla 
Barbosa, Head of Marketing. www.hermanmiller.com
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HONEYWELL
A Honeywell E&ES (Environmental & Energy Solutions) é líder 
mundial em instrumentos para sistema de ar condicionado (HVAC) 
e sistemas de gerenciamento de edifícios (BMS). Na feira apresentou 
termostatos, válvulas de controle e balanceamento, sensores, 
atuadores, variadores de frequência, hidrômetros e medidores de 
energia, além das marcas Alerton e Honeywell para soluções para 
automação predial (BMS). “Buscamos sempre construir um mundo 
mais produtivo, inovador, seguro, confortável e energeticamente 
eficiente”, ressalta o Diretor Ernesto Ghini. E completa: “Identificamos 
uma carência de informação sobre automação predial por parte 
dos gestores de facilities, e com este cenário fechamos essa 
parceria com a INFRA, tendo como objetivo demonstrar as melhores 
práticas e tecnologias da solução e, acima de tudo, dar suporte aos 
profissionais a buscarem o máximo de retorno do investimento, o 
que pode ser traduzido em produtividade predial e principalmente 
economia de energia”, conclui Ghini. www.honyeywell.com

HOPE SERVIÇOS
Com mais de 25 anos de atuação no mercado, a Hope Serviços 

apresentou soluções complementares e integradas de Outsourcing, 
Facilities e Segurança Patrimonial, por meio de serviços integrados 
em limpeza e conservação, manutenção e segurança, empregando 

mais de nove mil colaboradores. A empresa disponibiliza 
equipamentos e tecnologia de ponta. Destaque para a moderna 

ferramenta de gestão das equipes, onde é possível gerenciar 
rotas e controlar a produtividade durante a obra. Esse recurso 
é exclusivo e pode ser customizado para as necessidades dos 

clientes, disponibilizando relatórios e permitindo a visibilidade 
dos resultados operacionais em tempo real. Segundo o Diretor 

de Operações Paulo Beltrami, “as empresas estão mudando e 
deixando para trás a forma tradicional de trabalho para propor 

novidades, novas tecnologias, a fim de proporcionar preços 
mais competitivos”, acredita. www.hopeservicos.com.br

IMC SASTE
Especializada na prestação de serviços de construção e 
engenharia, a IMC Saste possui abrangência nacional e 
unidades de negócio especializadas nas áreas de Facilities, 
Logística, Manutenção Industrial, Construção e Montagem, 
e Suporte à Gestão. Ao todo, a empresa possui mais de 600 
funcionários empregados nos contratos de facilities em todo 
o Brasil, considerando somente as áreas de manutenção (civil, 
elétrica e mecânica), limpeza predial e manutenção de áreas 
verdes. Nesses mais de 25 anos de atuação, a companhia já 
vivenciou diversos cenários econômicos, e diante da situação 
atual que o País enfrenta, se surpreendeu com a quantidade 
de visitantes. “Fiquei bastante surpreso com o número de 
pessoas e a motivação de todos no evento para que algo de 
novo fosse feito. Nossa área de facilities tem conquistado 
novos clientes e firmado grandes parcerias”, diz Sergio Vinicius 
Salomão, Diretor Comercial. www.imcsaste.com.br

http://www.honyeywell.com/
http://www.hopeservicos.com.br/
http://www.imcsaste.com.br/
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5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace 

INFORMOV
Do projeto arquitetônico à entrega das instalações em condições 
de pleno funcionamento, já com o imóvel mobiliado, tudo em um 
único contrato e em tempo recorde. Graças ao conceito turnkey, a 
Informov Engenharia + Arquitetura, pioneira nesse negócio e há 24 
anos atuando, têm conquistado cada vez mais clientes. “Estamos em 
constante mudança, em busca de novidades. E este ano trouxemos 
de volta um estande menos comercial e mais de relacionamento. 
Antes tínhamos TVs com projetos, mas isso não “conversava” com o 
público. Resolvemos investir, desde o ano passado, em um café, com 
uma novidade: no final do dia, oferecemos chopp. Isso proporciona 
nosso relacionamento tanto com clientes já existentes quanto com 
os prospects. Afinal, atualmente a tendência é ambientes de trabalho 
colaborativos, compartilhados, e resolvemos fazer um estande assim. 
Também este ano trouxemos o óculos 3D, onde é possível fazer uma 
imersão de realidade aumentada e verificar, em 360 graus, como ficará 
o projeto”, destaca o Diretor Murilo Toporcov. www.informov.com.br

JOHN RICHARD
O mundo globalizado e dinâmico exige respostas rápidas, 

econômicas e criativas. Muitas empresas buscam na 
locação de móveis a solução para as suas necessidades: 

uma adequação do layout corporativo; expansões ou 
contrações na empresa; ou projetos temporários. A John 
Richard, maior empresa de locação de móveis do Brasil, 

tem estrutura completa em diversos estados, e atende 
todo território nacional. “Nós participamos desde o 1º 

evento. É uma honra e um prazer prestigiar a feira. Vemos 
nitidamente o crescimento da importância do facility no 
País. As empresas estão atribuindo cada vez mais força e 

poder de decisão para este profissional. E continuamos 
comprando móveis novos e de qualidade”, ressalta o 

Proprietário John Paz. www.johnrichard.com.br

KNAUF AMF
A Knauf AMF é uma empresa alemã especializada na fabricação de 
forros e revestimentos acústicos. A companhia atua em mais de 90 
países e está presente desde 2001 no Brasil, onde é líder de mercado, 
graças à sua ampla rede de distribuidores, estoque permanente e 
equipe técnica altamente capacitada. A empresa oferece produtos 
com coeficientes de absorção acústica que chegam a αw = 1.00, 
índice que corresponde ao máximo que qualquer material pode 
proporcionar em termos de absorção sonora. O forro da Knauf 
AMF permite transformar escritórios, salas de reuniões, corredores, 
salas de aula, auditórios e cinemas em ambientes com reduzido 
nível de ruído. “Nós temos uma ampla linha de produtos que pode 
variar de acordo com a estética, performance acústica e espessura. 
Nosso objetivo é divulgar nossa marca para os facilities e a Feira 
é o lugar ideal”, explica a Arquiteta Paula Epíscopo Omizzolo, 
Gerente de Desenvolvimento de Mercado. www.knaufamf.com.br
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P R E S E N Ç A  E  L I D E R A N Ç A  G L O B A I S ,  M A S  C O M  A T U A Ç Ã O  L O C A L

www.otis.com 0800 704 87 83
Centro de Atendimento ao Cliente

Contate-nos e agende uma vistoria técnica gratuita!

Desempenho
Possibilitamos a máxima 
produtividade, garantindo que 
seu equipamento esteja 
funcionando com maxima 
eficiência.

Garantia de peças originais

Equipe técnica especializada

Manutenção, conservação e modernização

eService - Acompanhamento 24h online 
dos equipamentos

Centro de atendimento ao cliente 24h por 
dia, 7 dias por semana

REM - Monitoramento Remoto*

* Sob consulta: de acordo com a avaliação técnica 
e modelo do equipamento.

SERVICE

Elevadores    Escadas    Esteiras Rolantes

http://www.otis.com/
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5ª Expo INFRA Outsourcing & Workplace 

MEGA
Sua empresa está pronta para o amanhã? Se ainda não estiver, 
a Mega Sistemas Corporativos ajuda você a se preparar! “A 
minha visão é de que o Congresso Infra é altamente focado, 
com palestras que despertam interesse e agregam valor. 
Consumidores ou fornecedores devem marcar presença. A 
Mega Sistemas é uma empresa que oferece soluções de gestão 
para o segmento de serviços e, participar do evento é algo 
obrigatório em nossa agenda. A primeira participação nossa 
foi no ano passado e tivemos resultados positivos, envolvendo 
parcerias, vendas e muito networking de qualidade. O mesmo 
era esperado em 2016 e fomos novamente surpreendidos. 
Nós nos veremos nos próximos eventos”, revela o Gerente 
de Marketing, Bruno Scaravelli. www.mega.com.br

METROLL
Fundada em 2008, a Metroll conta com um portfólio de mais 

de duas mil obras entregues, totalizando mais de 1,8 milhões 
de m² já gerenciados em todo o País para grandes empresas 

nacionais e multinacionais. Os serviços prestados incluem desde 
a elaboração e gerenciamento de projetos, aquisições, obras à 

manutenção predial. A empresa possui uma equipe multidisciplinar 
experiente, composta de engenheiros, arquitetos e administradores, 

especialistas na disciplina de Gerenciamento de Projetos. “É a 
primeira vez que participamos como expositores e tivemos uma 

experiência muito boa. Recebemos grandes empresas e até mesmo 
clientes atuais. Sugiro, nas próximas edições, aumentar ainda mais 

a interatividade do público com os estandes. Os visitantes que 
participam são tomadores de decisões e isso para nós é excelente. 

Ano que vem, provavelmente, participaremos novamente com 
um estande maior, com outra localização e proposta”, avalia 

Andréa Pelosi, Gestora de Negócios. www.metroll.com.br

OPTIMUS
Participando pelo 3º ano da Expo Infra, a Optimus Facilities 
Management, uma empresa de desenvolvimento de software 
com foco no mercado de facilities, que utiliza tecnologia 
inovadora e eficiente, permitindo completa gestão sobre 
todos os serviços e equipes, se mostrou bastante satisfeita 
com os avanços que têm ocorrido a cada ano. “Acredito 
que diminuir o número de dias da Feira foi uma decisão 
acertada, pois nem sempre é possível para as pessoas de 
fora da cidade se afastarem por tanto tempo. Sinto que 
o público é bastante questionador, participativo e, para 
nós, tem sido sensacional”, conta Adriano Silvestre, Diretor 
Executivo. O grande destaque da empresa continua sendo 
a solução 100% web: o Optimus Facilities Management 
System, com o qual é possível fazer a manutenção predial 
ou industrial a partir de um QRCode. www.osci.com.br
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RL HIGIENE
Soluções de limpeza mais práticas e econômicas, com produtos 
de simples utilização e muito eficientes. Com tradição e 
profissionalismo, a RL higiene se consolidou no mercado, tornando-
se também referência em práticas sustentáveis, com economia 
de água e outros recursos naturais, além de promover a saúde e 
o bem-estar das pessoas nos ambientes de trabalho. A empresa 
não podia ficar de fora desta edição. “Apoiamos o evento há muito 
tempo e tem sido uma grande fonte de inspiração. Temos uma gama 
de clientes que frequentam e por isso utilizamos o espaço para 
acolhê-los e trocarmos ideias. Eu confesso que nossa expectativa 
foi superada, pois pensávamos que haveria uma diminuição de 
visitantes e isso não aconteceu. A feira foi bem montada, com 
palestras excelentes e houve uma interação muito grande aqui 
no nosso estande. Estamos muito satisfeitos com os resultados”, 
comenta Rogério Vacaro, Diretor Comercial. www.rl.com.br

SMART UPS
Ao visitar o estande da SmartUPS Solutions, era possível esclarecer 
todas as dúvidas relativas a soluções em proteção de energia para 
Data Centers, salas de servidores e ambientes de missão crítica. A 
empresa também comercializa baterias seladas, transformadores 

e estabilizadores, executando toda a infraestrutura elétrica, 
dimensionamento de carga, serviços de instalação, manutenção 

corretiva e preventiva de no-breaks. “Percebemos que alguns 
profissionais da área de facilities não estão ligados à área de TI de 

suas empresas. Mas de alguma forma servem como um link para 
fazermos um contato futuro para prospect. Apresentamos nesta 

edição nosso sistema de ar quente para Data Center, onde criamos 
um corredor de contenção desse ar para que ele não se misture 

com o ar frio do Data Center e com isso percamos a eficiência da 
refrigeração do ambiente. Essa é uma solução integrada”, pontua 
o Gerente de Negócios Anibal Guimarães. www.smartups.com.br

STAY
Segundo, o Sócio-diretor da Stay, Paulo Henrique Campos: “A 
5ª Expo INFRA 2016 foi um sucesso! Esteve bem dinâmica e com 
boa diversidade de produtos e serviços. A Stay apresentou em 
seu estande, juntamente com a Flexform, a cadeira My Chair 
Parede, que sem dúvida foi um diferencial onde pudemos atrair os 
participantes do congresso e visitantes da exposição e fortalecer o 
nosso relacionamento junto ao cliente final”, destacou o Executivo. 
Inteligente, elegante e versátil a linha My Chair, do design Baldanzi 
& Novellie, possui ajustes intuitivos que oferecem o máximo 
conforto ao usuário, além de ser um modelo de ergonomia, 
beleza e sustentabilidade. É também a primeira cadeira brasileira 
a receber o selo Greenguard de sustentabilidade nos processos e 
materiais e que tem a possibilidade de obter o selo LEED para os 
projetos Green Building. A Flexform tem revolucionado o mercado 
de poltronas para escritório, desde sua fundação, em 1965, sendo 
precursora de novas tecnologias e sistemas patenteados como 
o rodízio de duplo-giro e dupla-roda.www.staycorp.com.br
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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-
cionado, elétrica, civil, hidráulica e telecomu-
nicações.

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

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

SÃO PAULO
(11) 5678-4848

RIO DE JANEIRO
(21) 2303-5252

BELO HORIZONTE
(31) 3653-4838

www.wechsel.com.br

http://www.wechsel.com.br/
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VIVANTE
Nascida em 2013 oriunda da Dalkia, marca francesa que operou no 
Brasil desde 1998. A Vivante herdou um forte DNA técnico da antiga 
companhia, e manteve em seu time os principais executivos para 
manter e ampliar sua carteira de clientes. Atuante nas áreas de 
facilities, manutenção e gestão de utilidades, a Vivante tem o objetivo 
de se fortalecer cada vez mais no mercado. Soluções inovadoras são a 
palavra de ordem. Destaque para os equipamentos que fazem serviços 
pesados de até dez pessoas. Com eles é possível, por exemplo, fazer 
o enceramento de pisos, corrigindo poros (o que evita o acúmulo de 
sujeira e facilita a limpeza). São produtos que garantem a qualidade 
do serviço e uma redução no número de funcionários. “Encontramos 
aqui muitos clientes ativos e também prospects. Esse ano com 
certeza superou todas as minhas expectativas. Aqui dentro não tem 
crise. As empresas sempre vão precisar de manutenção, mensageria 
etc. Por mais que mude o escopo, sempre haverá mercado”, 
conclui Renata Dutra, Diretora Comercial. www.vivante.com.br

WECHSEL
“Para a Wechsel, participar desse evento é muito gratificante, 

porque sabemos da importância do facility na cadeia produtiva 
e do grau de compromisso que a INFRA tem com o segmento 

e as melhores práticas de governança no setor”, afirma o 
Presidente Willian Braga. Fundada em 2002, a Wechsel surgiu 
a partir da forte demanda em manutenção especializada em 

sistemas de ar condicionado. Hoje, é uma das principais e 
mais completas empresas do mercado, prestando também 
os serviços integrados de manutenção elétrica, hidráulica e 

civil há mais de 40 empresas no Brasil. Mais uma vez parceira 
do evento, a Wechsel apostou na interação entre visitantes e 

congressistas. “Interagimos em nosso estande, demonstrando 
as ferramentas que utilizamos e os processos e procedimentos 

(nosso diferencial) que temos desenvolvido junto aos nossos 
clientes e mercado”, pontua Braga. www.wechsel.com.br

WPS
Especializada em produtos de automação de estacionamentos, 
a WPS oferece soluções completas para controle de acesso. 
Desde terminais de entrada e saída até soluções com TAGs e 
reconhecimento de placas. No quesito pagamento, além do 
tradicional caixa assistido, a WPS fornece soluções automatizadas. 
A EPA (Estação de Pagamento Automatizado), por exemplo, possui 
uma tecnologia de reaproveitamento do dinheiro como troco. 
Outro destaque é o aplicativo para celular da WPS que permite 
o pagamento do ticket do estacionamento. Segundo Ricardo 
Hornos, Gerente Regional de Vendas, a oportunidade de mostrar os 
lançamentos para os potenciais clientes e consolidar a marca são 
fatores decisivos para participar da Expo Infra. “A cada ano vemos 
aumentar a qualificação das palestras e dos expositores. Percebi que 
nessa edição havia um público ainda mais específico, empresários 
e diretores que realmente decidem. Saímos daqui com reuniões 
agendadas e bastante otimistas”, comemora. www.wpsbrasil.com
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“Quando nós contratamos a Athié, eles tinham 
um grande desafio, não era apenas uma 
mudança física. Precisávamos implementar, 
com os mesmos padrões globais, um novo 
conceito de administração de pessoas. Esse 
desafio foi totalmente cumprido”.

Juarez Lopes de Araújo, Presidente da Deloitte Brasil 
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O BOM FRUTO DAS AFLIÇÕES
  A partir das principais queixas do setor, o Fórum Empresarial é lançado 

no 13° Congresso Infra SP para promover o compartilhamento das 
angústias, experiências, ideias e possíveis soluções 

Das angústias ouvidas pelo merca-
do, tanto de contratantes quanto 

de contratados, nos mais de 30 even-
tos realizados anualmente pela revista 
INFRA Brasil afora, foi criado o Fórum 
Empresarial, cuja primeira edição foi 
realizada no dia 4 de maio, como pro-
gramação paralela do Congresso INFRA 
SP, realizado nos dias 3 e 4 de maio, no 
Centro de Convenções Frei Caneca.  

A proposta, como disse a Gestora de 
Conteúdo e Diretora de Redação da re-
vista INFRA, Léa Lobo, é colocar uma re-
flexão para repensarmos a organização, 
não olhando para o mercado, mas para 
dentro dela mesma. Estamos dispostos 
a fazer diferente? “Ainda há empresas 
que querem entrega de carga de traba-
lho e não de resultado”, como disse a 
Consultora, palestrante e Escritora Vâ-

nia Ferrari, “temos de deixar um pouco 
a teoria do crescer e multiplicar para 
crescer e transformar”. Assim, Lobo 
abriu as apresentações, convidando a 
todos para uma conversa franca que 
servisse de adubo de um ambiente fér-
til, lucrativo e, porque não, mais feliz.

Engenheiro Civil, Mestre em Engenha-
ria Urbana e de Construções Civis, Doutor 
em Engenharia Urbana e de Construções 
Civis e Professor da Poli/USP, Moacyr 
Eduardo Alves da Graça deu início à 
programação com o tema “Desenvolvi-
mento e inovação em empresas de servi-
ços”, que levou uma reflexão crítica acer-
ca da atuação das empresas do setor de 
serviços e as possíveis alternativas para 
resolução de problemas. 

Fórum Empresarial INFRA | por Paula Caires
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Para ele, o ponto central está na con-
fiança, tanto de cima para baixo, quanto 
de baixo para cima. “Um dos objetivos es-
tratégicos do setor é manter-se no clien-
te o maior tempo possível, com contra-
tos longos. E isso acaba se tornando um 
“casamento”, um relacionamento que 
precisa ter confiança como base”, ressal-
tou. O caminho é conhecer formalmente 
o cliente e a cultura de onde se trabalha, 
bem como aprimorar o planejamento 
e alinhar os conceitos desde o primeiro 
contato até a entrega final e pós. 

De acordo com o Professor, as em-
presas terceirizam com o objetivo de 
reduzir custos, aumentar receita ou 
realizar competências que ela não tem 
e que demandariam muito tempo para 
serem desenvolvidas. Por outro lado, 
elas não terceirizam atividades estra-
tégicas, que fazem parte do core busi-
ness, ou por medo da perda de controle 
e até por proteção à propriedade inte-
lectual. No fundo, conceitos ligados à 
perda de confiança.

O Professor ainda explicou os hard & 
soft services, pontuando tratarem-se de 
conceitos de uma visão tradicionalista, 
bem como o entendimento do facility ma-
nagement sob as visões europeia e ame-
ricana, e as diferentes modalidades de 
contratação. Como tendência, destacou 

a certificação de bem-estar e hand print. 
Ao final, o recado foi buscar excelên-

cia sempre e sempre, oferecendo qua-
lidade, não somente técnica, porque o 
resultado do facility é obra com plateia: 
“Foque nos processos e nas funções para 
gerar eficiência. Não vire commodity, 
seja uma consultoria. Para isso, catequi-
zar o cliente com conteúdo é essencial, 
pois precisamos conciliar tomador e 
prestador de serviço. Estejam atentos 
ao futuro, o mercado demanda cada vez 
mais e muitas novidades estão chegan-
do. Vai mudar tudo de novo”, alertou.

Já Mariane Pinhão, Sócia-fundado-
ra do PK Advogados, com 25 anos de ex-
periência em direito societário, fusões e 
aquisições, e planejamento sucessório, 
apresentou alguns pontos da comple-
xidade que envolve o tema “Fusões e 
aquisições e planejamento sucessório”, 
com o objetivo de abordar se as empre-
sas estão preparadas para as oportuni-
dades da crise, que cria uma demanda 
do mercado por aquisições e fusões, 
bem como trazer um olhar diferente 
sobre a importância do planejamento 
familiar e sucessório empresarial.

A especialista explicou os diferentes 
tipos de aquisições e fusões – investi-
mento em que o proprietário permanece 
como controlador ou como sócio minori-

tário, venda total, parcial, com cash in e/
ou cash out e modelos mistos –, além de 
ter alertado o público sobre a importân-
cia do longo trabalho preparatório para 
quem pretende enfrentar um processo 
desses, até para valorizar a empresa. 

Por falar em valor, a distância entre 
expectativa e realidade também foi le-
vada à palestra, bem como os aspectos 
sensíveis e os principais riscos que cer-
cam esses tipos de operações.

Ao discursar sobre planejamento 
patrimonial e sucessório, Mariane co-
meça desmitificando a palavra “suces-
são”: “No empresariado brasileiro falar 
em ‘sucessão é falar da morte do em-
presário. E não é. Significa apenas que-
rer que seu negócio permaneça vivo e 
que se mantenha os laços familiares, 
esse sim, o maior ganho”.

INSIGHTS PARA A MUDANÇA E 
CONSEQUENTEMENTE MELHORIAS

Na segunda parte do Fórum foi reali-
zada uma plenária, formada por quatro 
profissionais atuantes no setor, com o 
objetivo de debater o negócio de for-
ma diferente, trazendo insights a partir 
de suas experiências e conhecimen-
tos. São profissionais inovadores, mas 
como destacou Lobo, que trabalham 
com coisas muito antigas e essenciais: 

Moacyr Eduardo Alves da Graça Mariane Pinhão Philippe Enaud
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honradez e alma. Conheça a seguir 
cada um deles e um pouco de suas 
abordagens no evento:

Philippe Enaud, Empresário, exer-
ceu os cargos de Engenheiro de Negó-
cios e Diretor da Atividade de Ilumina-
ção Pública do Grupo Esys-Montenay, 
cuja divisão de energia recebeu o nome 
Dalkia, em 1998. Posteriormente, atuou 
na direção internacional do grupo Dal-
kia, responsável pela America Latina 
como Diretor Geral. Após oito anos no 
Brasil, ficou seis anos fora, voltando em 
2012 com a missão de cuidar do pro-
cesso de venda da empresa. Articulou a 
participação do fundo de AXXON Group 
Private Equity na compra, e o sucesso 
da operação deu origem à Vivante, que 
atua nas áreas de facilities, manuten-
ção e gestão de utilidades, com 5.600 
colaboradores. 

Como Fundador e CEO da empresa 
desde 2013, Enaud começa sua apre-
sentação abordando a necessidade de 
se preparar para trabalhar com fundos 
de investimento, que tem características 
bem particulares. Para contextualizar, 
ele falou sobre o atual cenário nacional, 
alertando não se tratar apenas de uma 
crise política, mas também econômica, 
comparando o momento do Brasil ao 
que foi vivido pela Espanha anos atrás.

Como essa crise vai durar bastan-
te tempo, segundo ele, é preciso agir 
para superar o momento por meio da 
competência e estar preparado para 
as oportunidades, como o interesse de 
fundos de investimento no mercado, 
tendo ciência que compartilhar o poder 
significa gerir egos. 

A partir de sua experiência, ele elen-
cou os pontos indispensáveis para o 
sucesso de uma operação de aquisição, 
como a necessidade de uma grande 
auditoria, o risco da otimização fiscal, 
a importância de não se esquecer do 
dia a dia, apesar do turbilhão de coisas 
a serem tratadas a respeito do proces-
so em si, além da necessidade de um 
coach profissional.

Hélio Cerqueira Junior, com mais 
de 40 anos de carreira, o empresário 
foi um dos precursores da atividade 
de estacionamentos no Brasil, sendo 
responsável pela abertura de cerca de 
três mil garagens. 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 da venda da 
Estapar, passou a atuar no mercado 
imobiliário, constituindo e presidindo 
a incorporadora Tempo Real Negócios 
Imobiliários. Agora, volta ao merca-

do de estacionamento com a Estarte 
– Parking Facilities, por sentir que há 
uma incompetência generalizada so-
bre o que é estacionamento, a começar 
pela incapacidade de entender que se 
trata de um meio, não de uma ativida-
de principal.

“Há exploradores e empresas fi-
nanceiras atuando no mercado de es-
tacionamento. Nas grandes plantas, 
elas sabem cobrar, receber e prestar 
contas, mas não entendem como har-
monizar os interesses dentro de uma 
unidade patrimonial”, afirmou ele. Cer-
queira Junior resgatou a história do 
estacionamento em São Paulo, desde 
a década de 1960, com o aumento da 
frota, as políticas públicas urbanis-
tas, o esvaziamento da região central, 
que deu início à decadência atual, até 
a realidade do momento, em que o 
aumento da taxa de desemprego e a 
diminuição do ritmo do consumo afe-
tam diretamente o negócio. Para ele, o 
caminho é focar no cliente e enfrentar 
os desafios, apostando na qualidade e 
na harmonia, reconhecendo novas de-
mandas, surpreendendo e inovando, 
propondo mais experiência e menos 
materialismo, impactando positiva-
mente na sociedade e trabalhando na 
fidelização da marca.

Fórum Empresarial INFRA 

Hélio Cerqueira Junior Ricardo Vacaro Murilo Sampaio
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Ricardo Vacaro, Engenheiro, Dire-
tor Geral da RL Higiene, Ex-presidente e 
atual membro do Conselho Deliberativo 
do Instituto Akatu pelo Consumo Cons-
ciente, foi Fundador e Presidente da 
ADPL (Associação Nacional dos Distri-
buidores de Produtos de Higiene e Lim-
peza), entidade que mais tarde se tor-
nou a Abralimp (Associação Brasileira 
do Mercado de Limpeza e Profissional), 
onde atuou como Vice-presidente e Di-
retor de Relações Institucionais. Com 
sua experiência no associativismo, criou 
uma proposta inovadora de negócio: 
uma plataforma global de distribuição 
de produtos de higiene e limpeza, para 
atender com eficiência contas e clientes 
com demandas de abrangência nacio-
nal, sem perder a responsabilidade e o 
cuidado de um atendimento local.

A ideia surgiu ao perceber que era o 
momento de se fazer escolhas, pois se 
não havia intenção de vender os negó-
cios, também não se poderia deixá-los 
pequenos. A partir de um modelo ame-
ricano, no qual fez imersão por dois 
anos, ele criou a Allia, com o objetivo 
de trazer a proposta para a América do 
Sul. São quatro empresas associadas, 
que geograficamente cobrem 49% do 
PIB nacional, com 19 mil clientes ati-
vos, levando uma proposta de valor 
aos diferentes públicos: aos clientes fi-
nais, soluções completas com serviços 
agregados, padronização de produtos e 
processos, e redução de custos. Para os 
fornecedores, um novo canal de saída, 
acesso a novos mercados, redução de 
custos, entre outros, para os distribui-
dores, acesso a novos mercados e seg-
mentos, economia em escala, bench 
market, inovação e marca de identida-
de nacional e internacional, além dos 
benefícios aos associados. 

Murilo Sampaio, Doutor em Admi-
nistração de Empresas pela Universi-
dade Mackenzie, Mestre em Adminis-
tração de Empresas pela Universidade 
Federal da Bahia e Engenheiro Mecâ-
nico pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, é Autor dos livros Deus 
não é brasileiro, nem o petróleo é nos-
so e Diagnosticando a empresa viva. 
Integrou durante 12 anos o movimento 
baiano pela Qualidade (PQB) e integrou 
o Conselho das Partes Interessadas do 
Movimento Brasileiro da Competitivi-
dade (MBC) por dois anos. Atualmente, 
Sampaio é Conselheiro da FM2C.

A tão falada inovação foi o foco de 
Sampaio, que a defende, inclusive, 
como item a ser incluído nos contratos 
de serviços. Sua apresentação come-
çou com uma abordagem conceitual 
acerca do termo. Tendo como base a 
teoria evolucionista, ele afirmou: “So-
mos todos filhos da inovação, que de-
pois se transforma em conhecimento, 
que se refere a verdades provadas, ou 
seja, repetição do que já existe”. Dessa 
forma, ele aponta que o problema é 
cultural, pois a sociedade preconiza o 
existente e prioriza a repetição do que 
já está estabelecido e comprovado. “A 
cultura não é do risco, e inovação é ris-
co”, destaca. A crítica se estende até à 
academia, que tem a função de prover 
a ‘formatura’ dos profissionais, quando 
deveria ser um movimento de ‘abertu-
ra’. “Sabemos que temos de fazer dife-
rente, mas não nos estruturamos para 
isso”, acrescenta. Para ele, a inovação 
em contrato é uma forma de obrigar 
os envolvidos a buscá-la, uma forma 
de fazer frente à força da cultura e dos 
processos já estabelecidos, colocan-
do-a, também, como estratégia dentro 
da rotina.

Conte com a completa gestão e execução da 
IMC Saste Facilities para sua manutenção 
preditiva, preventiva e corretiva, além de gestão 
simplificada e integração de áreas, com todos os 
processos seguindo, claro, as normas de segurança. 
Tudo isso com o principal: redução de custos. 
Podemos oferecer tanto porque dispomos de alta 
expertise e soluções customizadas, 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;
• Conservação e limpeza;
• Monitoramento e controle de acesso;
• Alterações de layout.

NOSSOS SERVIÇOS 
EM FACILITIES 
IRÃO SIMPLIFICAR 
SUA VIDA.

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

Empresa certificada ISO 9001  |  ISO 14001  |  OHSAS18001

http://www.imcsaste.com.br/
http://imcsaste.com.br/
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O ENCONTRO ENTRE DOIS 
MUNDOS E UM OBJETIVO

  Pela primeira vez, programação do Congresso Infra SP 
inclui evento dedicado a aproximar teoria e prática, em 
prol do aprimoramento do universo de facilities

Trilha Acadêmica em Gerenciamento do Ambiente Construído | por Paula Caires

O Congresso Infra SP, realizado nos 
dias 3 e 4 de maio, no Centro de Con-
venções Frei Caneca, inovou mais uma 
vez. Em sua 13ª edição, ele trouxe uma 
proposta para preencher a lacuna exis-
tente entre empresa e academia, prática 
e teoria: a trilha acadêmica em geren-
ciamento de ambiente construído. Com 
vagas limitadas a 60, todas preenchidas, 
o evento paralelo ao Congresso trouxe 
12 trabalhos acadêmicos desenvolvidos 
em centros educacionais de reconheci-
da competência. Com alto potencial de 
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AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO 
DE SISTEMAS PREDIAIS DE 
ÁGUA NÃO POTÁVEL
Por meio de quatro estudos de casos, Cas-
tilho alertou para os perigos do reapro-
veitamento de água. Em cada caso, seis 
categorias foram avaliadas: fonte de água, 
sistema de tratamento, itens de instalação, 
pontos de utilização, operação e percep-
ção dos usuários. 

Todos os sistemas analisados estavam 
com o desempenho inferior ao adequado. 
Em sua maioria, as instalações não tinham 
padronização, não havia controle de ade-
quabilidade dos sistemas e nem análise 
laboratorial. Falta de capacitação técnica 
e de legislação clara são os fatores princi-
pais para os cenários encontrados. 

Houve até um caso em que foram encon-
trados coliformes fecais em água que es-
tava sendo utilizada na irrigação de uma 
horta coletiva. “Quando comecei a pes-
quisa não imaginei que os riscos seriam 
tão grandes. O reaproveitamento de água 
é importante, mas ele deve ser feito com 
cuidado e responsabilidade. Infelizmen-
te, temos carência de informações, pois 
as normas trazem orientações falhas. No 
caso da água onde foram encontrados os 
coliformes fecais, por exemplo, todas as 
normas eram atendidas”, destaca. 

Carolina de Paula de Castilho, 
Arquiteta formada pela FAU-USP 
e Sócia-proprietária do Studio 4C. 
Mestre em Ciências pela Escola 
Politécnica da USP e com MBA em 
Gestão de Projetos, Processos de 
Negócio e Tecnologia do IPT-USP. 

SATISFAÇÃO DE USUÁRIOS E 
EXIGÊNCIAS DE SERVIBILIDADE 
EM ESCRITÓRIOS
Garantir segurança a um custo competiti-
vo, adequado aos negócios, com qualida-
de acima do esperado e deixar a lembran-
ça de uma experiência positiva. A chave 
para isso? Inovação! Não a tão procurada 
grande ideia, mas no sentido de, aos pou-
cos, ir resolvendo os problemas.

O desafio de gerenciar um novo prédio que 
alocaria o mix de culturas de 600 pessoas 
vindas de três estados diferentes ficou, li-
teralmente, maior: a taxa de ocupação au-
mentou em 100%. O caminho foi conhecer 
bem o público e suas percepções, além de 
compreender o edifício e suas limitações. 
Foram aplicadas e cruzadas duas meto-
dologias – a Avaliação de Pós-ocupação 
(APO) e apurada por meio de 18 critérios e 
normatizada pela ASTM que traz o concei-
to de servibilidade. 

Com uma amostra de 583 pessoas foi tra-
çado o perfil do usuário, que trazia a opi-
nião acerca de 18 itens da servibilidade em 
relação aos aspectos prediais. Paralela-
mente, foi mapeada a opinião do gerente 
da propriedade. No comparativo, foi possí-
vel identificar os gaps para se ter mais as-
sertividade, com impacto direto no índice 
de satisfação. De 7,43 no primeiro ano, ele 
foi para 8,18 no segundo e 8,55 no terceiro. 
E o trabalho continua rumo à meta de 9.

Fernando Arcos Del Castilho Bado, 
Gerente de Infraestrutura da Cosan/
Raizen, com MBA em gerenciamento 
de facilidades pela USP

aplicabilidade e temas relevantes para o 
setor, os trabalhos, assim como a maior 
parte da significativa produção de co-
nhecimento da academia, são pouco 
conhecidos pela comunidade. Na verda-
de, eram! 

Confira a seguir os principais pon-
tos de cada estudo, sob a coordena-
ção do Prof. Dr. Moacyr Eduardo Al-
ves da Graça e do Prof. M. Eng. Milton 
Jungman, e sinta-se convidado a fazer 
parte desse encontro promissor entre 
teoria e prática!  
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COMISSIONAMENTO E 
GARANTIA DE QUALIDADE 
EM GERENCIAMENTO 
DE FACILIDADES
Em sua apresentação, Christianne dos 
Santos Figueiredo Ishida quebrou um pou-
co o senso comum a respeito do conceito 
“comissionamento”. “Ele começou na in-
dústria naval em 1960 nos Estados Unidos, 
veio à tona em 1999, com a sustentabili-
dade, com os processos LEED, mas aqui 
ainda é utilizado erroneamente”. Segundo 
ela, o termo se refere a um processo cria-
do para atender os requisitos de projeto 
do proprietário, documentar as fases de 
ciclo de vida do edifício, capacitar os pro-
fissionais de operação e manutenção, com 
o objetivo de evitar as falhas, diminuir os 
desperdícios e o trabalho, e melhorar a 
qualidade, o desempenho e a sustentabili-
dade do edifício. “O processo de comissio-
namento se inicia no começo do ciclo de 
vida da edificação e acaba um ano depois 
do edifício em funcionamento”, afirmou 
ela, alertando também para a necessidade 
da documentação em cada etapa e a im-
portância da diferença entre comissiona-
mento e teste de funcionamento.

Christianne dos Santos Figueiredo 
Ishida, Mestre na área de Engenharia 
de Construção Civil e Urbana pela 
Escola Politécnica/USP e graduada em 
Engenharia Civil pelo Centro Universitário 
do Instituto Mauá de Tecnologia. Tem 
experiência nas áreas de manutenção 
predial e organização de eventos

SISTEMAS DE 
GERENCIAMENTO DE 
FACILIDADES CORPORATIVAS
Depois de 18 anos atuando internamente 
como gestor de facilities, há um ano, An-
tonio Carlos Rodrigues Lopes atua exter-
namente no mesmo cliente, o que ele vê 
como tendência do setor, já que as empre-
sas buscam se concentrar em seu core bu-
siness, delegando as atividades de suporte 
a terceiros. Dentro ou fora, no entanto, para 
ele, o sistema de gerenciamento de faci-
lidades corporativas tem a obrigação de 
estar muito próximo do cliente para identi-
ficação da demanda e desenho adequado 
das soluções de seus problemas ou situa-
ções. 

O profissional ainda elenca como pontos 
importantes o gerenciamento de equipe, 
com criação de políticas, regras, proce-
dimentos e indicadores específicos para 
cada atividade; aplicação de métodos; 
divulgação de resultados; preocupação 
com a satisfação dos clientes, no que o 
relacionamento é fundamental; profissio-
nalização; organização de processos; co-
nhecimento da cultura organizacional e 
do ambiente em que atua; e o assumir do 
papel de liderança.

Lopes destaca, no entanto, que tais pontos 
são apenas referências, pois não há certo 
nem errado. O ideal é criar a metodologia 
de acordo com o ambiente em que se atua.

Antonio Carlos Rodrigues Lopes, 
Arquiteto com MBAs em Gestão de 
Negócios e Facilities, atuou na editora 
Abril de 1997 a 2015 na gestão de 
Facilities e desde 2015 é Gerente Técnico 
de operações na própria editora, 
agora como executivo da Manserv

AUTOAVALIAÇÃO DE 
SISTEMAS GERENCIAIS DE 
FACILIDADES HOSPITALARES
A complexidade da missão do Facility Ma-
nagement tem no setor hospitalar um dos 
seus exemplos mais ilustrativos. São diver-
sos processos que ocorrem paralelamente 
para dar apoio ao core business e atendi-
mento aos clientes internos e externos, 24 
horas por dia. Para estruturar o trabalho 
de forma sistemática, tendo efetividade e 
confiabilidade, metodologia é indispensá-
vel. Na busca por métodos de avaliação de 
desempenho e ao se deparar com a carên-
cia de referências bibliográficas para tal, 
Jucilene constatou que as metodologias 
de certificações são um rico material para 
o gerenciamento de facilidades, apesar de 
só 4,61% dos hospitais do Brasil adota-
rem essas práticas que já são consagradas 
mundialmente.

O estudo traz aprendizados, ferramentas 
de diagnósticos, roteiros e indicadores em 
diferentes categorias. O objetivo é criar 
mecanismos para que o gestor analise os 
processos relevantes, identifique os pon-
tos que requerem mais atenção, estabe-
leça planos de melhorias e acompanhe os 
resultados por meio do Sistema Gerencial 
de Facilidades Hospitalares (BSC).

Jucilene Batista Mota, Gerente Técnica 
no Hospital Estadual Vila Alpina, 
SECONCI – OSS, com dez anos de 
experiência na gestão dos serviços de 
hotelaria hospitalar, desenvolvimento 
do programa de gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde e 
gestão de contratos. Tem MBA em 
gerenciamento de facilidades pela 
Universidade de São Paulo e é pós-
graduada em Hotelaria Hospitalar 
pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 
– Hospital Israelita Albert Einstein
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VALOR AGREGADO 
EM OPERAÇÕES DE 
GERENCIAMENTO 
DE FACILIDADES
Valor agregado do Gestor de Facilities é a 
contribuição percebida pelo consumidor 
dos diferentes serviços de facilidades para 
a organização em termos de benefícios em 
comparação com os custos e riscos ine-
rentes aos mesmos. Com essa explicação, 
Eduardo Pens abriu sua apresentação. Para 
ele, por ser uma área de suporte, a gestão de 
facilities contribui para o desempenho dos 
negócios como um todo, mas não necessa-
riamente de forma financeira. Ela pode ser 
tangível ou mais ligada ao relacionamento, 
que tem baixa tangibilidade, mas ainda as-
sim é bastante valiosa. No entanto, o valor 
agregado não se resume aos benefícios, 
mas também à comparação desses aos sa-
crifícios exigidos de quem toma o serviço. 

De forma didática, ele ainda elencou os três 
eixos principais para se estruturar um servi-
ço com valor agregado: alinhamento com 
a necessidade do core business; o conhe-
cimento acerca da experiência do usuário, 
e a mensuração e comunicação dos resul-
tados. “Esse é um passo além, que merece 
atenção – planejar de que forma essas en-
tregas serão mensuradas e apresentadas 
para cada público”.

Eduardo Pens Alves, Gerente de 
Operações Sênior da Cushman & 
Wakefield, formado em Turismo e com 
especialização em Gerenciamento 
de Facilidades pela USP. Desenvolveu 
sua carreira no mercado hoteleiro 
de luxo e hoje suporta operações 
de facilidades de empresas 
multinacionais, especialmente no 
segmento financeiro e de tecnologia

FM & CRE COMPETÊNCIAS 
ESTRATÉGICAS FUTURAS
Para falar de futuro, Vasquinho trouxe uma 
análise do passado, apresentando uma linha 
cronológica do facility management e do CRE 
desde 1990, concluindo que o trabalho ficou 
mais integrado, mais sofisticado e com grande 
complexidade. “São 45 atividades, divididas 
em oito grupos; mas ainda podemos mais. 
Observando o ciclo de vida do Real Estate 
percebemos que não só na inovação, mas em 
desenvolvimento e planejamento há muitas 
possibilidades de atuação”, acredita ele. 

Para aproveitar as oportunidades, com base 
em estudos internacionais ele elencou dez 
competências: gerenciar dados e informa-
ções; gerenciar a qualidade – há uma possibi-
lidade de ganho de 30% a 40% de represen-
tatividade no negócio com aplicação do Six 
Sigma. Desde 1960, a gestão da qualidade é 
muito difundida na área industrial, mas pou-
co aplicada na área de serviços. Gerenciar per-
formances, riscos e tecnologia, procurement/
contratos, pois mesmo nos grandes, segundo 
ele, o setor está muito longe do desejável; 
atrair e reter talentos; gerir energia e sustenta-
bilidade; focar em space plan, pois já se fala 
em vitalidade do espaço de trabalho, que é a 
junção do espaço colaborativo com o espaço 
que promove o engajamento, o bem estar e 
a produtividade. Para encerrar, o profissional 
apontou dicas de como dar início ao processo 
de desenvolvimento de tais competências. 

Marco Antonio Martins Vasquinho, 
Engenheiro com especialização 
em Manutenção de Edificações e 
Edifícios Inteligentes pelo FDTE – Poli/
USP, com MBA em Conhecimento, 
Tecnologia e Inovação pela FIA/
FEA e Especialização em Liderança 
e Inovação pelo IMD - Suíça). Tem a 
designação MCR (Master Corporate 
Real Estate) pela CoreNet Global
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ESTRATÉGIA PARA 
SOBREVIVÊNCIA EM 
TEMPOS DE CRISE
Para Sergio Faria, o cenário de 2015 não 
ajuda, mas crise na área é o tempo todo. 
Com uma visão realista, mas prática, ele 
enxerga a crise como um labirinto: o im-
portante é que há uma saída.

O paradoxo dos próximos anos é que quem 
vai gerar resultado não são as pessoas que 
trazem o dinheiro, o resultado estará nas 
mãos de quem gasta. Por meio de exem-
plos, ele mostra que reduzir custo pode ser 
cinco vezes mais efetivo do que aumentar 
receita. “Então é com a gente!”, afirma.

Metade dos custos é aluguel e depreciação 
que são muito difíceis de serem reduzidos. 
A redução em utilidade tem margem baixa, 
de 2% a 5%, então, onde se pode efetiva-
mente reduzir custos é em manutenção, 
reparos e melhorias, mas equilibrando o 
impacto dessa redução. 

Por outro lado, ele destaca a “janela de 
oportunidade”. “Em alguns casos, a estra-
tégia pode ser não economizar, pois o Bra-
sil não vai acabar e quem puder aproveitar 
a hora para investir vai estar mais prepara-
do para o futuro, principalmente em casos 
de empresas internacionais”. Ao final, um 
tom otimista e convidativo: “Temos papel 
fundamental e podemos fazer a diferença!”

Sergio Faria, profissional com mais 
de 25 anos de experiência na gestão 
de imóveis corporativos. Candidato à 
designação MCR (Master Corporate Real 
Estate) pela CoreNet Global, é Diretor de 
Global Real Estate para a América Latina 
e Canadá da Hewlett Packard Enterprise, 
sendo responsável por uma carteira de 
300 mil m2, distribuídos em 12 países

ASSUNTOS REGULATÓRIOS 
E CREM/FM
Clóvis Giacomozzi Porto abordou os as-
suntos regulatórios tanto antes da edi-
ficação quanto depois, quando o gestor 
efetivamente assume o empreendimento, 
destacando a importância e as peculiari-
dades de cada item abordado. 

O processo envolve diversas etapas docu-
mentais para que se possa começar uma 
construção, como o Alvará de Execução de 
Edificação Nova da prefeitura para execu-
ção de obras, que leva de 12 a 24 meses 
para ser emitido, até outras permissões ne-
cessárias, como o alvará de movimentação 
de terra e de demolição; alvarás do Corpo 
de Bombeiros, da Engenharia de Tráfego, 
da Agência Nacional de Aviação (Anac), 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
da Vigilância Sanitária, além de avaliações 
e autorizações relacionadas ao meio am-
biente foram outros exemplos citados.

O profissional chamou atenção para alguns 
pontos, como a gravidade de se remover 
uma árvore – considerado crime inafiançá-
vel pela legislação, as normas e legislações 
a respeito de ventilação e ar condicionado, a 
manutenção contínua na parte elétrica, en-
tre outros. “E a cada dia novas atribuições e 
responsabilidades acabam sendo inseridas, 
mas temos que enxergá-las como oportuni-
dade de agregar conhecimento para um dia 
se ter todas as correspondências necessá-
rias para voar mais alto”, conclui.

Clóvis Giacomozzi Porto, Engenheiro 
Mecatrônico pela Universidade 
Paulista, pós-graduado em Gestão 
de Projetos e com MBA em Gestão 
de Negócios. É candidato à 
designação MCR (Master Corporate 
Real Estate) pela CoreNet Global

ÉTICA E TRANSPARÊNCIA NA 
GESTÃO CONDOMINIAL
Rosely Benevides de Oliveira Schwartz 
começou sua apresentação trazendo a 
origem da palavra ética e algumas defini-
ções. Para ela, a ética está relacionada a 
comportamento, ação, valores morais e 
caráter. É a busca do bem, que deveria ser 
a base de toda ação, pois é ela que diferen-
cia o homem de todos os outros animais.

Os dois temas tão em voga pelo momen-
to político e empresarial vivido pelo Brasil 
foram trazidos para a realidade da gestão 
condominial de forma prática e didática. 
Além de abordar a percepção internacio-
nal de tais conceitos, por meio de pesquisa 
realizada em 2014, Rosely mostrou alguns 
pontos básicos que merecem atenção 
para uma gestão transparente em condo-
mínio, como ter o escopo pré-aprovado 
para licitações e contratações, realizar 
obras e rateios apenas após aprovação 
em assembleia, pagamentos de despesas 
mediante comprovantes, contratos forma-
lizados e notas fiscais, ter pastas acessíveis 
com todos esses documentos, demonstra-
tivos financeiros aquedados à realidade 
do condomínio e contratação de auditoria 
externa mensal indicada pelo conselho 
para análise dos demonstrativos. 

Rosely Benevides de Oliveira Schwartz, 
Contabilista com MBA pela USP em 
gerenciamento de facilidades. Autora 
do livro Revolucionando o condomínio, 
é atualmente Coordenadora e 
Docente do Curso de Administração 
de Condomínios e Síndico Profissional 
da EPD (Escola Paulista de Direito)
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GERENCIAMENTO 
DE WORKPLACE
Amalia apresentou algumas das soluções 
de workplace criadas ou utilizadas pelo 
Google, como estratégia de diferenciação 
e de posicionamento de marca. 

O usuário é visto como parte principal e 
final. Todo o trabalho é feito, tendo como 
meta uma taxa de 90% de satisfação, que 
atualmente está em 97% e continua sendo 
monitorada mensalmente.

A alimentação é um pilar dessa cultura. 
“Quando as pessoas se reúnem em torno 
de uma refeição é difícil elas brigarem. Elas 
baixam a guarda, se reconhecem e muitas 
vezes resolvem problemas. Por isso, defi-
nimos um modelo de franquia, o Google 
Food. Hoje são 150 cafés no mundo”. 

Apesar do alto investimento, Amalia des-
taca os diversos serviços disponibilizados 
para os usuários sem custo por parte da 
empresa, como serviços de estética e cui-
dados pessoais, área fitness, programas de 
esporte por inciativas dos próprios funcio-
nários, serviços de coach e conciérge para 
viagem pessoal etc. 

E agora um pouco desse universo começa a 
ser compartilhado com a comunidade. São 
os programas abertos, como o blog que pu-
blica muitos dos aprendizados e ideias utili-
zados internamente, a exemplo dos treina-
mentos sobre trabalhar com a diversidade 
disponíveis para o público em geral.

Amalia Franke, Regional Facilities 
Manager Latin America do 
Google, gerencia a expansão e o 
crescimento das operações na região. 
Administradora de Empresas pela 
Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), possui MBA Executivo 
pelo Ibmec Business School e obteve 
a designação MCR (Master Corporate 
Real Estate) pela CoreNet Global 

CORPORATE REAL ESTATE 
– FORMAÇÃO E DESAFIOS 
DO PROFISSIONAL
Santos apresentou uma perspectiva oti-
mista para o profissional de Corporate 
Real Estate, destacando suas diversas atri-
buições, bem como o aumento de respon-
sabilidades, com novo foco em planeja-
mento e resultado. Saindo do patamar de 
área de apoio para a estratégica, com uma 
visão sob os recursos, tecnologia, multi-
disciplinaridade, economia, eficiência na 
ocupação de espaço e autonomia.

Gerenciamento de ativos corporativos, 
contratos imobiliários, projetos de riscos, 
operações, entre outras áreas de conhe-
cimentos foram apontadas, sem esquecer 
os desafios: conhecimento e atualização. 
“Mas hoje há entidades e associações que 
promovem por meio de encontros, net-
working e cursos de especialização para 
formação especifica”, pondera, destacan-
do que o maior desafio, no entanto, é a 
globalização.

Wagner Ferreira dos Santos, Gerente 
de Negócios Imobiliários na BVEP 
(Banco Votorantim Empreendimentos 
e Participações), graduado em 
Engenharia Elétrica com MBA em 
Gestão Empresarial e Gerenciamento de 
Ativos Imobiliários Corporativos, tendo 
obtido a designação MCR (Master of 
Corporate Real Estate), entre outros 
títulos. Possui ampla experiência no 
segmento imobiliário, onde atuou em 
empresas como JLL e Grupo WTorre
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MERCADO DETERMINA: A CRISE VAI PASSAR
  Durante o Summit Imobiliário Brasil 2016 uma voz se fez ecoar: o setor vai se recuperar

Summit Imobiliário Brasil 2016 | por Marco Barone

Quais os caminhos para o mercado 
imobiliário nos próximos anos? 

Para responder essa e muitas outras 
perguntas, especialistas nacionais e 
estrangeiros se reuniram no que já é 
considerado o maior encontro de líde-
res do setor na América Latina, o Sum-
mit Brasil Imobiliário 2016. Com o tema 
“As ideias de quem mora no futuro”, o 
evento promovido pelo jornal Estadão 
e pelo Secovi-SP – O Sindicato da Ha-
bitação, aconteceu no dia 12 de abril, 
no Grand Hyatt Hotel, em São Paulo, e 
reuniu mais de 500 participantes, entre 
executivos das maiores empresas do 
Brasil e do mundo, especialistas, agen-
tes do mercado, empresários, investi-
dores, representante do Poder Público, 
jornalistas, entre outros.

Mais do que um fórum de discus-
são, o encontro, que chegou à segun-
da edição, teve como objetivo debater 
o momento e refletir sobre o futuro de 
um dos principais setores de nossa eco-
nomia. Em seus mais diversos painéis, 
uma constatação foi uníssona: não é 
hora de ficar parado, mas sim de procu-
rar caminhos. A crise vai passar e todos 
têm de estar preparados, independen-
temente do segmento em que se atua.

O evento foi aberto por Kenneth Ca-
plan, Senior Managing Director e Global 
Chief Investment Officer da Blackstone 
Real Estate Group, maior fundo imobi-
liário do mundo e grande investidor em 
Real Estate no Brasil, onde atua desde 
2012. Prova da aposta no Brasil, o em-
presário, um dos dois keynote speakers 
do evento, anunciou que deve abrir 

escritório no País ainda este ano. Em 
sua palestra, Caplan afirmou que o Bra-
sil tem muitos desafios, econômicos e 
políticos, mas esse tipo de ambiente 
gera oportunidades: “O Brasil vive um 
ambiente interessante e nos incentiva 
a investir. Se observarmos uma boa 
oportunidade, vamos investir”, garan-
tiu, confidenciando que o grupo não vai 
esperar que o País apresente melhores 
condições para que investimento se-
jam feitos.

MELHORES CONDIÇÕES
O primeiro painel do Summit, cujo 

tema foi “O olhar do investidor inter-
nacional” e reuniu Arthur D’Hauteville, 
Sócio da Haritz Capital; Daniel Cher-
man, Presidente da Tishman Speyer no 
Brasil; e Roberto Perroni, CEO da Brook-
field Brazil, corroborou com o que Ca-
plan disse em sua apresentação. Mais 
do que entender como o investidor 

internacional vê o mercado imobiliário 
brasileiro e se ainda há interesse em se 
investir por aqui, um dos objetivos foi 
mostrar que a desvalorização do real, 
as melhorias das condições econômi-
cas na Europa e nos Estados Unidos e o 
olhar sempre atentos dos países asiáti-
cos, sem dúvida, fazem com que o Bra-
sil volte a ser atrativo para quem quer 
investir no País.

Para Cherman, o Brasil nunca sairá 
da bússola de investidor global. Esse in-
vestidor já está acostumado a lidar com 
ambientes e momentos adversos, como 
os que os EUA, China e principalmente 
Europa passaram e a crise do mercado 
brasileiro não assusta. Ele destacou 
que há diversas oportunidades em to-
dos os grandes centros urbanos e em 
regiões próximas, como Belo Horizonte 
e Brasília. Rio de Janeiro e São Paulo 
podem apresentar mais dificuldades, 
mas sempre despertam interesse.
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Perroni defendeu que o Poder Públi-
co deve criar condições para que o mer-
cado tenha condições de gerar novos 
tipos de empreendimento, como bairros 
planejados, por exemplo, sem resistên-
cia entre prefeituras e grandes empreen-
dedores. Por fim, D’Hauteville assegurou 
que o Brasil tem sua atratividade au-
mentada pela expectativa de que o pior 
já passou e que a crise está perto do fim. 
“Novas possibilidades estão a caminho”.

CERTEZA DE RETOMADA
No segundo painel, “Onde está o 

mercado?”, André Freitas, Diretor da 
Área de Fundos Imobiliários do Credit 
Suisse Hedging-Griffo; Gilberto Duarte, 
Presidente da Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip); Marcos Lopes, Diretor-
-presidente da Lopes Consultoria de 
Imóveis; e Rodrigo Luna, Sócio-diretor 
da Plano & Plano e Presidente do Capítu-
lo Brasileiro da Federação Internacional 
das Profissões Imobiliárias (Fiabci-Brasil) 
debateram quais e onde estão as novas 
vertentes e soluções para o mercado. 

A certeza de retomada foi discurso 
único entre os debatedores. De acordo 
com Freitas o cenário para os fundos 
imobiliários é promissor para um futuro 
breve. “Com a tendência de juros mais 
baixos, os ganhos com fundos tendem 
a ser maiores. Agora é o momento de 
entrada em fundos imobiliários”, vati-
cinou. Duarte acredita que as quedas 
na concessão de crédito com recursos 
da poupança, que vem caindo nos úl-
timos anos, deve apresentar um ponto 
de equilíbrio também com a redução 
dos juros, por meio da retração da taxa 
Selic. Assim, é de se esperar uma com-
petição sadia entre as duas formas de 
financiamento.

Lopes se disse otimista, mas realista 
com o mercado, por ser um corretor de 
imóveis. Segundo ele, comparado a ou-
tros países, o Brasil tem muito a avançar 
(e crescer), principalmente na questão 
da concessão de crédito a compradores 
de imóveis. Para Luna, os juros sempre 
foram – e ainda são – o grande entre-
ve do setor e isso não faz distinção de 
classe, seja para uma unidade do Minha 
Casa, Minha Vida a uma de alto padrão. 

O segundo keynote speaker do 
evento, Armínio Fraga, Sócio-fundador 
da Gávea Investimentos, falou aos pre-
sentes logo após almoço. O convidado, 
que já foi Presidente do Banco Central 
do Brasil, comparou o mercado imobi-
liário com o de ações, pois, para ele, os 
dois são muito parecidos quando apre-
sentam opções de pouca rentabilidade, 
mas com boa demanda, e principalmen-
te por terem possibilidades de evolução 
e perspectiva de ganho quando a eco-
nomia apresentar recuperação. “Pode 
até demorar um pouco, mas o mercado 
terá um alívio e se recuperará”, garantiu. 

SÃO PAULO AINDA TEM JEITO
O terceiro painel do evento, já na 

parte da tarde, foi dividido em quatro te-
mas. No primeiro, “Plano Diretor de São 
Paulo”, foram discutidos os desafios e as 
oportunidades com a legislação recen-
temente aprovada na cidade. Participa-
ram Claudio Bernardes, Presidente do 
Conselho Consultivo do Secovi-SP; Fer-
nando de Mello Franco, Secretário Mu-
nicipal de Desenvolvimento Urbano de 
São Paulo; Marcelo Manhães, Presidente 
da Comissão de Direito Urbanístico da 
OAB/SP; e Rodrigo Garcia, Secretário de 
Estado da Habitação de São Paulo.

Para os convidados, as novas leis ur-
banísticas – o Plano Diretor e a Lei de 

Zoneamento da cidade de São Paulo – 
terão a força de abrir caminho para que 
sejam feitas parcerias público-privadas, 
com maior participação do mercado na 
produção de moradias populares e, 
mais, devem fazer com que o ano en-
cerre com mais 20 mil novos postos de 
trabalho no setor. Bernardes diz que 
cabe aos empresários do setor se de-
bruçar sobre todas as leis aprovadas, 
conhecer bem cada uma delas e fazer 
o melhor uso possível para o mercado.

Coube ao Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Urbano explicar como 
o novo zoneamento funcionará em al-
gumas regiões da capital, como a aveni-
da Indianópolis, na Zona Sul. Conforme 
ele, há diversas possibilidades, desde 
a criação ou não de comércio nas zo-
nas corredores (ZCOR), manutenção de 
áreas estritamente residenciais ou mis-
tas. “Podemos fazer ensaios de novas ti-
pologias. Isso foi aprovado em algumas 
zonas corredores e vamos testar.”

Manhães explicou que “plano di-
retor” e “zoneamento” são leis com-
plementares e que cada uma tem sua 
função específica. Mas, segundo ele, é 
muito importante que haja uma coe-
xistência harmoniosa entre elas. Foi 
Rodrigo Garcia, Secretário estadual de 
Habitação, que destacou que o novo 
regimento urbanístico da cidade privi-
legiará as PPPs. Segundo ele, será pos-
sível, por exemplo, erguer prédios em 
cima de estações do Metrô, como Brás, 
Bresser e Belém, na Zona Leste. Como 
isso não está mais somente no campo 
das ideias, até o fim do ano dois novos 
projetos serão colocados em prática: a 
PPP do Metrô e a PPP da Região Metro-
politana, que revitalizará gleba de 2,7 
milhões de metros quadrados entre 
Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba.
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O CAMINHO É O INTERIOR?
Com o tema “Soluções urbanas: In-

teriorização”, o segundo painel da tar-
de reuniu Flávio Amary, Presidente do 
Secovi-SP; João Victor Araújo, Presiden-
te da BrDU Urbanismo; Marcelo Willer, 
Diretor-presidente da Alphaville Urba-
nismo; e Teotônio Rezende, Diretor de 
Habitação da Caixa Econômica Federal, 
para discutir o crescimento das cidades, 
como o mercado pode transformar mu-
danças em oportunidades e a atração 
de investimentos no interior do País.

Para o Presidente do Secovi, em 
estudo da entidade, mostrou-se que o 
mercado imobiliário no interior é me-
nos volátil do que nas grandes capitais 
e que a retração econômica é menor 
nessas regiões. Raciocínio complemen-
tado por João Victor Araújo, da BrDU 
Urbanismo, sediada em Goiânia. “São 
poucos moradores, o que pode limitar 
o volume de negócios, mas não estag-
nar. No entanto, são mercados que, em 
momentos de crise como o que o Brasil 
tem passado, pela força do agronegó-
cio, pela questão do câmbio e do preço 
das commodities, não sentem da mes-
ma forma os impactos negativos.”

Willer defendeu o mesmo raciocí-
nio, ampliando o eixo de pensamento. 
Segundo ele, há disponibilidade de 
grandes áreas fora do eixo Sudeste, 
como o Centro-Oeste e o Nordeste, que 
passam por grande desenvolvimento e 
fazem crescer o mercado de loteamen-
to. Mesmo com recessão, o impacto da 
crise ocorre de forma diferenciada nas 
diversas regiões do País. 

O representante da Caixa disse que 
a instituição espera elevar a carteira de 
financiamentos em torno de 12% ain-
da este ano. Passa por isso a queda de 
juros, diminuição na inadimplência e 

investimentos institucionais. Claro que 
esse quadro efetivamente tem íntima 
relação com todos os cenários positi-
vos apontados e caminhos que o mer-
cado – e os compradores – procura.

IMÓVEL TOUCH
No terceiro painel, “Negócios na era 

digital”, de Ado Fonseca, CEO do Mo-
ving Imóveis; Brian Requarth, CEO do 
VivaReal; e Eduardo Schaeffer, CEO do 
Zap Imóveis, três dos mais importantes 
players desse nicho, debateram como 
a análise e a comercialização de dados 
por empresas de internet podem movi-
mentar o setor. Segundo eles, o investi-
mento na contratação de econometris-
tas e estatísticos para transformar em 
conteúdo os dados gerados pelas pla-
taformas será um caminho para driblar 
a crise, pois essas informações podem 
ser uma nova linha de produto para o 
setor. O chamado Big Data, que é o fluxo 
de informações geradas, armazenadas e 
analisadas a partir o tráfego de internet.

De acordo com Fonseca, é funda-
mental ir onde o cliente está e, hoje, 
com todas as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicação (TICs) à disposição, 
é possível fazer isso com a ponta dos 
dedos. O Moving é um aplicativo que, 
além de mostrar o imóvel, seus dados, 
preço, região, permite que o interessa-
do explore todo o entorno e suas in-
fraestruturas. O VivaReal também vai 

pelo mesmo caminho, com duas equi-
pes de tecnologia dedicadas ao levan-
tamento de informações. O site não co-
mercializa dados, mas oferece modelos 
de negócios tendo o Big Data como fun-
damento. Segundo Requarth, um ban-
co de dados correto é muito importante 
sobre e para o setor imobiliário. 

O Presidente do Zap Imóveis disse 
que a empresa tem uma equipe de 15 
pessoas exclusivamente para tocar o 
departamento de inteligência batizado 
de DataZap.

NOVOS RUMOS, NOVAS 
POSSIBILIDADES 

No quarto tema dessa parte, foram 
debatidos os “Novos rumos” do setor 
e apresentados cases de quem soube 
identificar oportunidades dentro de 
novas tendências do mercado. Nesse 
painel participaram Alexandre Lafer, 
Sócio-Fundador da Vitacon; Ana Aurie-
mo, Diretora Comercial de Planejamen-
to e Mídia da JHSF Shoppings; e Walter 
Torre Jr., Presidente do Conselho de 
Administração na WTorre S.A., e mos-
traram as possibilidades de inovação 
dentro do mercado.

No tocante a novas propostas para 
o setor, Lafer destacou a questão do “fi-
nanciamento coletivo” (crowdfunding, 
em inglês), e lembrou uma campanha 
da empresa feita pela internet que arre-
cadou R$ 1,3 milhão para um empreen-
dimento na Vila Olímpia, em São Paulo. 
Segundo ele, esse valor foi pouco mais 
de 5% do montante para erguer o prédio, 
mas serviu para testar uma modalidade 
que ele acredita. Esse tema também foi 
abordado no último painel do evento.

Auriemo falou da aposta da empre-
sa em outlets pelo País, um mercado 
emergente, segundo ela. A empresa, 

  Podemos fazer ensaios 
de novas tipologias. Isso 
foi aprovado em algumas 
zonas corredores e vamos 
testar. 

   Fernando de Mello Franco , Secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento Urbano de SP
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que construiu e administra o Shopping 
Cidade Jardim, em São Paulo, inaugu-
rou o Catarina Fashion Outlet, em São 
Roque (SP) como uma aposta em um 
momento em que a economia não per-
mitia riscos. “Ousamos e estamos bem 
com o empreendimento”, afirmou.

Mais que uma construtora, Torre Jr. 
garantiu que sua empresa tem um foco 
forte no entretenimento. Dois dos últi-
mos empreendimentos da WTorre mos-
tram bem isso: O Allianz Parque, estádio 
do Palmeiras, e o Teatro Santander. Em 
ambos, a empresa, além da construção, 
tem contratos de gestão, que lhe dão 
o direito de explorar os espaços para 
shows e eventos: “Devemos encontrar 
novos formatos de criar receitas.”

PARA O JOVEM, PARA O IDOSO, 
PARA UM NOVO MERCADO

No último debate do Summit, “Ten-
dência: as novas maneiras de morar”, 
Alexandre Kalache, Presidente do Centro 
Internacional de Longevidade no Brasil; 
Andrew Morrison, do Tiny House Move-
ment; Antônio Setin, Presidente da Setin 
Incorporadora; e Sumara Osório, Diretora 
de Estratégia e Inovação da agência Y&R 
Brasil mostraram como temas diversos, 
entre os quais valorização de espaços 
menores, terceirização de serviços, estilo 
de vida dos jovens e envelhecimento da 
população podem impactar o setor.

Um mercado que não pode ser dei-
xado de lado, ainda mais com a cada vez 
maior expectativa de vida da população, 
é o da chamada “terceira idade”. “A po-
pulação está envelhecendo e é preciso 
pensar nesse público”, defendeu Kala-
che. Segundo ele, vamos viver em média 
30 anos a mais que nossos avós e tere-
mos um grande potencial de compra, 
que precisa ser mais bem analisado.

Apesar de não ser um produto que 
já tenha uma grane oferta no Brasil, os 
imóveis menores já representam sua 
demanda por aqui. Morrison, principal 
divulgador do Tiny House Moviment 
(“movimento de casas minúsculas”, em 
tradução livre), garantiu que a procura 
por espaços menores é cada vez maior 
nas novas gerações. “São pessoas que 
não estão dispostas a percorrer longas 
distâncias de casa para o trabalho, nem 
comprometer o orçamento com finan-
ciamento imobiliário.” Ele mesmo mora 
no Oregon, nos Estados Unidos, em uma 
casa de 19 m2 com sua mulher e dois fi-
lhos adolescentes e esse é um movimen-
to que cresce bastante naquele país.

Setin reforçou esse pensamento. Se-
gundo ele, não há razões que o mercado 
só olhe para imóveis com grandes espa-
ços físicos, ainda mais em cidades onde 
se prioriza a vida a céu aberto e onde, 
cada vez mais, buscam-se soluções mais 
econômicas e eficientes. De 2011 a 2015, 
a Setin lançou sete empreendimentos 
na região do Centro de São Paulo, cujas 
unidades variam de 18 m² a 22 m² e com 
imenso sucesso de vendas.

Para ratificar esse pensamento de novi-
dades para as novas gerações, Osório, que 
é uma Especialista em hábitos de consumo 
dos Millennials, ou Geração Y (jovens entre 
18 e 35 anos), é necessário que o mercado 
imobiliário aprenda a trabalhar com esse 
novo cliente. Um público que representa 
grande desafio às empresas e como fazê-
-los serem compradores no futuro, pois, 
hoje, mais da metade nem pensa em com-
prar um carro, quanto mais um imóvel.

O sucesso da segunda edição do Sum-
mit Imobiliário Brasil foi enorme, levando 
um público maior que a primeira. Isso, se-
gundo o Estadão e o Secovi, já garantem o 
Summit Imobiliário Brasil 2017.
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PRINCIPAIS ASPECTOS LEGAIS EM FM

  Mais do que gerenciar 
a operação de 
infraestruturas, conheça 
quais as principais 
normas que englobam o 
universo de facilities

LEGISLAÇÃO | por Larissa Gregorutti

Assumir responsabilidades no exercer 
de uma atividade é uma obrigação 

comum a todo profissional, independen-
te da sua área de atuação. Mas quando a 
responsabilidade civil recai sob o facility 
e implica, por exemplo, reparar e/ou in-
denizar eventuais danos causados a ou-
trem por uma atividade mal executada, 
é notório que o profissional precisa estar 

preparado para assumir o gerenciamento 
de toda a operação de serviços e produ-
tos relacionados à infraestrutura predial. 
Afinal, quando seu cliente é o consumi-
dor interno, que tem um perfil exigente, 
que reclama seus direitos no momento 
em que se sente prejudicado, é preciso 
conhecer bem algumas das principais 
normas que estão ao redor do universo 
de facility, para manter o controle, a con-
fiabilidade e o desempenho de todos os 
sistemas operacionais da edificação.

Ao longo das edições mensais da Re-
vista INFRA procuramos dialogar sobre 
quais as principais atividades que o fa-
cility precisa conhecer para exercer sua 
função com máxima eficiência e perfor-
mance. E por reconhecer a importância 
desse compartilhar de experiências, 
reunimos desta vez algumas das princi-
pais normas que fazem parte da sua ro-
tina de trabalho. Normas que o facility 
precisa conhecer na ponta da língua.

MANUTENÇÃO E DESEMPENHO
Segundo o Engenheiro Civil Marcio 

de Almeida Pernambuco, Conselhei-
ro do CREA-SP (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de 
São Paulo)  e Coordenador da Comis-
são de Relações Públicas, “As edifica-
ções apresentam uma característica 
que as diferenciam de outros produ-
tos: elas são construídas para atender 
a seus usuários durante muitos anos, 
e ao longo desse tempo de serviço de-
vem possuir condições adequadas ao 
uso a que se destinam, resistindo aos 
agentes que alterem suas propriedades 
técnicas iniciais”.
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Nesse sentido, o Engenheiro afir-
ma que as principais normas técnicas 
que o facility deve conhecer para me-
lhor gerenciar a infraestrutura de seus 
edifícios, são as normas da ABNT NBR 
14037:2011 e NBR 5674:2012, que apre-
sentam diretrizes para elaboração dos 
manuais de uso e operação e estabele-
cem o sistema de gestão de manuten-
ção da edificação, e a NBR 15575:2013 
que apresenta níveis de desempenho, 
sugestões de prazos de garantias, e que 
destaca a importância do correto uso e 
manutenção do imóvel.

Além disso, é responsabilidade dos 
construtores e/ou incorporadores ela-
borar o manual atendendo às normas ci-
tadas, e informar os prazos de garantias, 
apresentar sugestão para o sistema de 
gestão de manutenção, informar como 
será realizado o atendimento ao cliente 
e prestar o serviço de assistência técnica 

aos usuários e síndicos de edificações.
“Com o tempo de uso, a edificação 

pode perder sua resistência devido a 
uma utilização não apropriada e em 
inconformidade com o projeto, ocasio-
nando a incidência de patologias, que, 
se não forem tratadas, podem acarretar 
no comprometimento de toda a estru-
tura da construção”, destaca. Todavia, 

vale acrescentar que o mau uso ou a 
falta de manutenção do edifício, pode 
excluir a responsabilidade do constru-
tor em cumprir a garantia e a reparação 
dos vícios ou defeitos da obra, conforme 
previsto no manual de uso elaborado 
pela construtora e/ou incorporadora.

Além disso, com as edificações 
cada vez mais complexas e modernas, 
o aprimoramento constante por parte 
dos profissionais de gestão, operação 
e manutenção em prol de preservar o 
tempo de vida útil do edifício se tornou 
mais do que uma necessidade, agora é 
uma exigência.

“As edificações têm de estar atuali-
zadas tecnicamente para não perderem 
valor de mercado, nem oferecerem ris-
cos à segurança das pessoas. Aí é que 
entra a importância do profissional de 
facilities. É através do Gerenciamento 
de Facilidades que se cria um proces-
so de gestão integrada abrangente em 
várias disciplinas para garantir a fun-
cionalidade do ambiente construído, 
integrando pessoas, prédios, processos 
e tecnologias, buscando preservar a 
função dos sistemas, identificando os 
modos de falhas e suas consequências. 
Simplesmente não dá para continuar-
mos com amadorismo na manutenção 
de edifícios”, finaliza o Engenheiro.

GARANTIAS DE SEGURANÇA 
DURANTE AS REFORMAS

Norma de extrema importância que 
surgiu para conscientizar os proprie-
tários quanto às responsabilidades 
existentes nas obras das edificações 
e garantir a segurança da edificação e 
dos usuários, durante e após a sua exe-
cução, a NBR 16280:2014 estabelece di-
retrizes sobre a gestão de reformas em 
edifícios.

  Com o tempo de 
uso, a edificação 
pode perder sua 
resistência devido a 
uma utilização não 
apropriada e em 
inconformidade com 
o projeto 

  Marcio de Almeida Pernambuco , CREA-SP

Engenheiro Civil 
Marcio de Almeida 

Pernambuco, 
Conselheiro do 

CREA-SP (Conselho 
Regional de 

Engenharia e 
Agronomia do 

Estado de São Paulo)
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Devido aos sérios acidentes que 
aconteceram no País pela ausência da 
NBR 16280, como o caso do Edifício 
Liberdade, que desabou no dia 25 de 
janeiro de 2012, no Centro do Rio de 
Janeiro, reformas e construções rea-
lizadas por proprietários passaram a 
exigir um plano de reforma elaborado 
por profissional habilitado, apresen-
tando a descrição de impactos nos 
sistemas, subsistemas, equipamentos 
e afins da edificação e a comunicação 
formal deste plano ao responsável le-
gal do condomínio antes do início da 
obra, contendo a descrição dos servi-
ços a serem executados. 

Dentre as garantias de segurança 
que a norma estabelece, autoriza que 
o síndico interfira no andamento da 
obra, seja proibindo a entrada de pres-
tadores de serviços ou de materiais de 

  …reformas e 
construções 
realizadas por 
proprietários 
passaram a exigir 
um plano de 
reforma elaborado 
por profissional 
habilitado 

Felipe Melo, 
Diretor Financeiro 
e Coordenador do 
Comitê Técnico 
da Associação 
Brasileira de 
Sprinklers (ABSpk)
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reforma ou tomando as ações legais 
necessárias, caso o projeto de reforma 
apresente condições de risco eminente 
para a edificação, seu entorno ou seus 
usuários.

Rua do Orfanato, 1491 - Mooca - SP | Tel.: 11 4976.2383 | contato@startdobrasil.com.br | www.startdobrasil.com.br

• Limpeza, Asseio e Conservação
• Controle de Acesso
• Recepção
•  Administração de Garagens

e Estacionamentos
• Limpeza pós obra

Serviços
• Limpeza de vidros
• Pintura
• Aplicação de textura
• Restauração
• Impermeabilização
• Recuperação estrutural

Fachadas

Consulte orçamento sem compromisso.

Soluções em 
terceirização, com 

planejamento 
diferenciado e 

de acordo com a 
necessidade de 

cada cliente.

Nossa missão é oferecer conforto ambiental 
aos nossos clientes através de serviços 
e� cientes e de qualidade na terceirização dos 
serviços. Fazemos da limpeza empresarial um 
verdadeiro compromisso com a qualidade. 
Garantimos e� cácia para nossos clientes, 
atuando em diversas áreas como bancos, 
indústrias, escritórios, colégios, condomínios, 
obras de grande porte entre outros.

mailto:contato@startdobrasil.com.br
http://www.startdobrasil.com.br/
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Autorização mais que necessária, 
tendo em vista que o síndico é respon-
sável civil e criminal por tudo o que 
acontece no edifício, segundo o art. 
1.348 do Código Civil.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Fundamental para a segurança dos 

usuários, os sistemas de prevenção e 
combate a incêndio devem ser prio-
rizados em locais de grande concen-
tração pública, como os ambientes 
corporativos. E quem dita as regras de 
Segurança Contra Incêndio (SCI) para 
sua aplicação são as legislações es-
taduais, segundo Felipe Melo, Diretor 
Financeiro e Coordenador do Comitê 
Técnico da Associação Brasileira de 
Sprinklers (ABSpk). 

“Cada estado possui a sua lei, não 
tem nada unificado no Brasil, porém 
o Decreto n. 56.819/2011 do Estado de 
São Paulo é o que existe de mais avan-
çado em termo de legislação. Regula-
mentação seguida por vários estados 
do País, possui 44 Instruções Técnicas 
(ITs), que dizem como executar as me-
didas estabelecidas pelo decreto”, in-
forma Melo.

Ele explica que para qualquer edi-
ficação ser liberada para uso, é pre-
ciso receber o Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros (AVCB). A edifi-
cação, todavia, deve passar anterior-
mente pelo crivo de um profissional 
que conhece as medidas de segu-
rança contra incêndio, que avalia as 
diversas medidas existentes no edifí-
cio, passivas e ativas, e informa quais 
as adequações será preciso realizar, 
sendo que edificações menores que 
750 m² possuem menos exigências 
ou de acordo com o risco que ela é 
enquadrada.

“O profissional de facility precisa 
conhecer essas normas, porque den-
tre as medidas de segurança, além 
das que são ativas, como sprinklers, 
hidrantes, extintores etc., existem tam-
bém as medidas que são próprias da 
construção. Nesse sentido, é preciso 
observar, por exemplo, as saídas de 
emergências, e dimensionar o tama-
nho e a quantidade correta de portas 
para o encaminhamento da rota de 
fuga. É preciso prever também o iso-
lamento de uma área para outra com 
a compartimentação, para evitar que 
o incêndio se propague facilmente de 
um ambiente para outro. Nas escadas 
dos edifícios também existem parâme-
tros a serem observados. Porque como 
são itens construtivos, se não houver 
o devido cuidado, depois de pronto, o 
profissional de incêndio ou do corpo 
de bombeiros pode verificar alguma 
coisa errada, e a adequação pode le-
var mais tempo e ser mais onerosa”, 
conclui o Diretor.

ACESSIBILIDADE NOS EDIFÍCIOS
O direito de ir e vir é uma garantia 

assegurada pela Constituição Fede-
ral em seu art. 5º, XV, e algumas das 
normas que asseguram esse direito é 
a NBR 9050:2004, que estabelece pa-
râmetros técnicos para que projeto, 
construção, instalação e adaptação 
de edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos obedeçam às 
condições de acessibilidade, e a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência n. 13.146/2015, que ratifica 
as garantias de acessibilidade previs-
tas no Decreto Federal n. 5.296/2004, 
destinado a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercí-
cio dos direitos e das liberdades fun-
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damentais por pessoa com deficiên-
cia, visando a sua inclusão social e 
sua cidadania.

Um fator importante para deixar um 
edifício acessível, todavia, segundo a 
Resolução n. 51/2013 do Conselho de 
Arquitetura de Urbanismo (CAU/SP), é 
buscar por orientação de um arquiteto 
responsável para planejar soluções de 
acessibilidade. Além disso, prédios no-
vos devem apresentar essas soluções 
desde a fase do projeto, para aprova-
ção da Prefeitura e a obtenção do alva-
rá de construção.

Algumas regras de construção pre-
vistas no DF n. 5.296/2004, são bem cla-
ras sobre a implementação de desenho 
universal na prática projetual, confor-
me seus artigos:

“Art. 10. A concepção e a implantação 
dos projetos arquitetônicos e urbanísti-
cos devem atender aos princípios do de-
senho universal, tendo como referências 
básicas as normas técnicas de acessibi-
lidade da ABNT, a legislação específica e 
as regras contidas neste Decreto.”
“Art. 11. A construção, reforma ou am-
pliação de edificações de uso público 
ou coletivo, ou a mudança de desti-
nação para estes tipos de edificação, 
deverão ser executadas de modo que 
sejam ou se tornem acessíveis à pessoa 
portadora de deficiência ou com mobi-
lidade reduzida.”
“Art. 13. (...)
§ 1º  Para concessão de alvará de fun-

cionamento ou sua renovação para 
qualquer atividade, devem ser ob-

servadas e certificadas as regras 
de acessibilidade previstas neste 
Decreto e nas normas técnicas de 
acessibilidade da ABNT.

§ 2º  Para emissão de carta de ‘habite-
-se’ ou habilitação equivalente e 
para sua renovação, quando esta 
tiver sido emitida anteriormente 
às exigências de acessibilidade 
contidas na legislação específica, 
devem ser observadas e certifi-
cadas as regras de acessibilida-
de previstas neste Decreto e nas 
normas técnicas de acessibilida-
de da ABNT.”

Nesse sentido, vale destacar que o 
cumprimento das normas de acessibi-
lidade em ambientes construídos é o 
que possibilita o acesso e o uso da edi-
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ficação por qualquer pessoa, seja ela 
portadora de deficiência ou com mobi-
lidade reduzida.

Segundo Silvana Cambiaghi, mem-
bro do Grupo de Trabalho de Acessi-
bilidade do CAU/SP, uma das funções 
do Conselho é disciplinar as questões 
éticas da prática profissional da Arqui-
tetura e Urbanismo no Brasil e, portan-
to, o cumprimento das regras de aces-
sibilidade pelos profissionais, uma vez 
que em atendimento ao § 2º do art. 11, 

do DF n. 5.296, desde 2004, consta nos 
Registros de Responsabilidade Técnica 
(RRT) e ARTs , a seguinte declaração 
para os arquitetos e engenheiros: “De-
claro que estou cumprindo as regras 
de acessibilidade previstas nas normas 
técnicas da ABNT, na legislação especí-
fica e no DF n. 5.296/2004.”

Porém, muitos profissionais ainda 
desconhecem o teor desta declaração, 
e não atestar ou atestar sem realmente 
ter sido considerada as Normas Téc-

nicas de Acessibilidade em um proje-
to ou obra se constitui uma falta ética 
profissional. Por isso a importância do 
profissional de facility em conhecer tais 
normas e contratar um profissional ca-
pacitado para aplicá-las e deixar o am-
biente acessível.

Para finalizar, vale dizer que existem 
diversas outras normas que estabele-
cem diretrizes sobre a infraestrutura de 
edifícios, seus equipamentos e a manu-
tenção de seus sistemas. Aqui citamos 
apenas algumas que consideramos es-
senciais para a segurança e o conforto 
do usuário, porém recomendamos que 
não deixem de acompanhar as edições 
mensais da Revista INFRA, pois sempre 
haverá uma novidade do setor compar-
tilhada com você.

  não atestar ou atestar sem realmente ter sido considerada 
as Normas Técnicas de Acessibilidade em um projeto ou 
obra se constitui uma falta ética profissional 

  Silvana Cambiaghi , CAU/SP

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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MAIS QUE CONFORTO, PROCESSO
  Novo sistema de 

refrigeração implantado 
na sede do Grupo 
Fleury em São Paulo 
visa dentre as inúmeras 
vantagens, suportar o 
crescimento da empresa 
não só presente, mas 
também futuro

CLIMATIZAÇÃO | por Larissa Gregorutti

Com uma unidade que vem expan-
dido ao longo de seus 16 anos de 

existência, a sede do Grupo Fleury em 
São Paulo recém-implantou um novo 
sistema de refrigeração que além de 
trazer benefícios ao meio ambiente, di-
minui significantemente o consumo de 
energia elétrica da unidade.

E essa mudança se deu justamente 
após a última intervenção de expansão 
da planta ser concluída, com um cresci-
mento em termos de consumo de água 
gelada  para climatizar o prédio de 15% 
a 20% em relação ao que se consumia 
anteriormente, por incrementos de car-
ga térmica, de novos equipamentos e 
novos processos internos.

Após o retrofit, a necessidade de 
modernizar equipamentos de infraes-
trutura em busca de uma melhor per-
formance se tornou evidente. Com a 
mesma idade do prédio, os equipamen-
tos utilizados anteriormente para ge-
rar água gelada estavam obsoletos em 
termos de eficiência e capacidade, pois 
consomem muita energia elétrica para 
gerar o insumo, e são três vezes maiores 
que o atual sistema implantado.

Sistema de refrigeração 
que além de trazer 
benefícios ao meio 
ambiente, diminui 

significantemente o 
consumo de energia 

elétrica da unidade Fleury
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  …nossos equipamentos 
estavam no limite 
da capacidade e o 
consumo de energia era 
absurdamente alto 

  Clóvis Giacomozzi Porto , Grupo Fleury

“Neste momento nos deparamos 
com esse problema: não tínhamos 
mais espaço. Além disso, nossos equi-
pamentos estavam no limite da ca-
pacidade e o consumo de energia era 
absurdamente alto, isso nos fez olhar 
para o mercado e buscar uma solução 
que fosse viável financeiramente e pu-
desse suportar, não só a renovação da 
tecnologia existente, mas também o 
crescimento atual e futuro de curto-
-médio prazo da planta” afirmou Clóvis 
Giacomozzi Porto, Gerente Sênior de 
Manutenção, Facilities e Regulatório do 
Grupo Fleury, na sede do Grupo Fleury.

Outro aspecto importante era vol-
tar a ter redundância no sistema. Com 
o crescimento da necessidade de ar 
condicionado na planta, o sistema 

passou a não ter mais redundância, 
então em caso de falha dos equipa-
mentos de água, toda a planta ficaria 
sem ar condicionado, impactando a 
operação do site.

“E por motivos como esses, surgiu a 
ideia do projeto, sendo que após uma 
licitação de mercado em busca de par-
ceiros em tecnologia que satisfizesse 
as nossas necessidades, optamos pela 

tecnologia do chiller por absorção, que 
utiliza o mesmo conceito de uma cal-
deira: tem um queimador e através de 
fogo, por uma reação química, gera o 
frio”, informa Porto. 

E esse sistema apresentou diversas 
vantagens:
1)  Não utiliza o gás refrigerante Freon, 

que ataca a camada de ozônio, 
constituindo-se em um sistema eco-
logicamente correto. Além disso, 
não tem custo ao longo da vida útil, 
porque, segundo o Facility, o Freon é 
um fluido que pode vazar no decor-
rer do tempo caso o equipamento 
apresente falhas, fator que prejudica 
a camada de ozônio e tem um custo 
elevado para repor o gás dentro do 
equipamento.

Com uma estrutura corporativa diferenciada, 
que prioriza a inovação e a conança, 
conhecemos a casa do cliente para oferecer 
soluções e serviços sob-medida.

ENTREGAR INOVANDO

Conheça nosso portfólio de serviços com 
soluções customizadas para sua empresa.

MANUTENÇÃO
Civil
Elétrica
Mecânica
Hidráulica
Refrigeração
Ar-condicionado
Operação e manutenção E.T.E / E.T.A

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Limpeza Predial
Limpeza Industrial
Gestão e manutenção de áreas verdes

ATIVIDADE DE APOIO
Mensageira
Recepção
Portaria
Gestão de terceiros

MANUTENÇÃO
Civil
Elétrica
Mecânica
Hidráulica
Refrigeração
Ar-condicionado

CONSTRUINDO UMA NOVA 
CULTURA DE SERVIÇOS NO 

SETOR DE FACILITIES. www.fm2c.com.br

Agende uma visita
(19) 3758-3030

http://www.fm2c.com.br/
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2)  Seu consumo de energia é pratica-
mente zero. O atual sistema precisa 
de energia apenas para um compu-
tador que comanda o equipamen-
to, então o consumo elétrico dele é 
98% menor do que os equipamen-
tos utilizados anteriormente no 
empreendimento, que agora estão 
apenas de backup.

3)  O que faz este novo equipamento 
funcionar é o gás natural. Porto ex-
plica que a matriz de gás natural é 
mais barata que a de energia elé-
trica, apresentando uma economia 
de quase 50% do custo operacional. 
Além do mais, a equipe responsável 
pelo projeto no Fleury conseguiu uma 
parceria de mercado com a própria 
Comgás, que ajudou financeiramen-
te em troca de um contrato de longo 
prazo de fornecimento de gás natural.
Então, além de apresentar vanta-

gem para ambas as partes parceiras, 

é um projeto viável para o Fleury por 
apresentar um payback de 2.9 anos e 
por suportar o crescimento do site, por 
sua capacidade de resfriamento de 400 
TR, que é o quanto ele gera de frio.

Rodrigo Vieira, Coordenador de Ma-
nutenção e Facilities do Grupo Fleury, 
comenta que “Antes a sede do Fleury 
utilizava três equipamentos de resfria-
mento, hoje utiliza só um com capa-
cidade superior. Além disso, o equi-
pamento tem uma fonte de energia 
diversificada, com uma redundância 
elétrica que funciona. Nós fizemos um 
estudo durante a implantação des-
se projeto, e visualizamos que no ano 
inteiro, enquanto houve apenas 40 
minutos de falta do fornecimento de 
gás pela Comgás em São Paulo, houve 
muitas horas de falta de energia. Com 
os meus equipamentos elétricos, se eu 
tiver de rodar no gerador na falta de 
energia, em um dia eu gasto facilmen-

te R$ 10 mil reais de diesel. Os equipa-
mentos anteriores utilizavam 40% da 
demanda elétrica do prédio.  Por isso, 
o atual sistema de refrigeração solucio-
nou diversos problemas”, afirma. 

Vieira também acrescenta que no 
caso da sede da Fleury, o funciona-
mento do ar condicionado não é con-
forto, e sim processo. Ele comenta que 
este site é também a Matriz Técnica 
Administrativa do Grupo Fleury, onde 
está localizado o laboratório central.

“Sem ar condicionado, o impacto 
pode ser significativo, e com a insta-
lação desse novo sistema de refrige-
ração com a tecnologia do chiller por 
absorção, nós conseguimos suportar o 
crescimento da empresa, não só atual, 
mas também futuro. Além disso, o pro-
jeto que já está em funcionamento há 
mais de três meses tem payback, ele se 
pagará e é ecologicamente mais ade-
quado”,  finaliza.

Clóvis Giacomozzi 
Porto, Gerente 
Sênior de 
Manutenção, 
Facilities e 
Regulatório e 
Rodrigo Vieira, 
Coordenador 
de Manutenção 
e Facilities do 
Grupo Fleury

Di
vu

lg
aç

ão



contato@rvgestao.com.br                         rvgestao.com.brrvgestao

O padrão e a qualidade 
são os mesmos.
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COMPROMETIMENTO E PRODUTIVIDADE
  Profissionais de Facilities apresentam cases das operações que lideram em suas empresas

EVENTOS | por Larissa Gregorutti

Promovendo o compartilhar de ex-
periências através do FM Debate, a 

Associação Brasileira de Facilities (Abra-
fac) junto ao Mulheres de Facilities reu-
niu no dia 12 de abril, no auditório da 
Gocil Segurança e Serviços em São Pau-
lo, profissionais de Facilities que dialo-
garam sob uma mesma visão: “Produti-
vidade em operações de facilities”.

John Paz, Sócio-diretor da John Ri-
chard, aluguel de móveis, compartilhou 
o porquê considera mais vantajoso 
para as empresas alugar bens móveis 
ou imóveis do que comprar. Segundo o 
Executivo, antigamente uma empresa 
considerava motivo de orgulho afirmar 
que sua sede era própria. Todavia, com 
as mudanças de mercado, o indivíduo 
passou a ser mais valorizado e o dinhei-
ro que antes era investido em objeto, 
passou a ser melhor aplicado em talen-
to profissional.

Gabriella 
Marques 
(Zurich),  
Aline Silva 
Lima (Hospital 
São Cristóvão) 
e John Paz 
(John Richard)

“O imóvel próprio, a frota própria 
ou o computador próprio não ajudam 
a empresa a crescer. O que promove o 
crescimento da empresa são os recur-
sos investidos em pessoas e no core 
business”, destaca.

Nos EUA, por exemplo, das 500 
maiores empresas do país, 80% alu-
gam seus móveis. Isso comprova nova-
mente a tendência da valorização do 
indivíduo, pois ao alugar um bem, con-
trata-se um serviço de melhor qualida-
de, há a otimização do tempo, de cus-
tos e a possibilidade de expansão da 
empresa. “No meu negócio, por exem-
plo, a vantagem da locação de móveis 
é que eu monto e desmonto quando o 
contratante quiser. Se a empresa cres-
ceu, basta pedir mais móveis, se ela di-
minuiu, basta devolver a mobília. Não 
há razão nenhuma em ter uma mesa 
desocupada”, conclui.

O case apresentado por Aline Silva 
Lima, Gerente de Hotelaria Hospitalar 
no Hospital São Cristóvão, teve como 
tema “A gestão do fluxo do paciente 
como estratégia institucional e a im-
portância da Tecnologia da Informação 
no processo”. Segundo Lima, o setor de 
facilities do hospital é conhecido como 
Núcleo de Hospitalidade por se tratar 
de um setor que atende 100% às neces-
sidades dos clientes.

Todavia, a estratégia da gestão do 
fluxo do paciente começou a ser implan-
tada quando a área de hotelaria perce-
beu que sempre olhou para o leito de 
uma forma vazia, quando era necessário 
entender o leito como ponto estratégico 
e fundamental para melhor gerenciá-lo.

Nesse sentido, a área de hotelaria 
hospitalar, que é a união de todos os 
serviços de apoio, passou a olhar o pa-
ciente e o caminho que ele faz desde 
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sua chegada até a saída do hospital. E a 
Tecnologia da Informação (TI) foi funda-
mental nesse processo de mudança de 
cultura da instituição, gerando painéis 
de controles com as regras de negócios.

O processo teve como objetivo usar 
a capacidade máxima instalada de leito, 
monitorando o início do primeiro aten-
dimento do paciente, até o tempo que o 
médico determinou para a alta. “Então 
quando o paciente chega no pronto so-
corro e o médico faz o diagnóstico, ele já 
vai para o sistema com a previsibilidade 
de saída. E aí com essa previsibilidade, 
a área de hotelaria atua para suprir as 
necessidades seguintes da internação.”

Por fim, o case apresentado por Ga-
briella Marques, Country Head of Cor-
porate Real Estate, Facilities & Procure-
ment da Zurich Seguros, mostrou que 
apesar da área de FM ainda estar asso-
ciada ao back office e ser considerada 
uma área de despesa, e não como uma 
ferramenta de apoio na redução de 
custos da empresa, ela atuou sob essa 
visão buscando uma mudança de pa-
radigma. Levando facilites para dentro 

da decisão estratégica da companhia, 
saindo dos bastidores.

“Quando eu entrei na Zurich Segu-
ros, com dois meses de atuação, o fa-
cility ganhou atenção dentro da com-
panhia, por isso decidiram que fazia 
sentido englobar todas as outras ativi-
dades de compras, sourcing e pesquisa 
de mercado para Facilities, ficando a 
área conhecida como Global Business 
Services (GBS). Ou seja, tudo o que não 
é relacionado ao core business da em-
presa, está dentro do GBS.”

Então com um budget cada vez me-
nor e o aumento dos custos operacio-
nais, o desafio era reduzir despesas e 
realizar significantes mudanças neste 
novo cenário.

Por isso, consolidou a carteira, e trou-
xe as despesas de todas as filiais e plan-
tas para serem gerenciadas em um local 
só, otimizando desta forma seu portfólio.

“Eu tinha o desafio de apresentar sa-
vings em um período de dois a seis meses. 
E como a Zurich possui 49 filiais aqui no 
Brasil só de escritórios, a gente revisou o 
que eu tinha de consumo em energia elé-

trica, custo de condomínio, água, segu-
rança, limpeza, manutenção preventiva e 
corretiva e mobiliário. Também fizemos a 
gestão de ativos, e decidimos vender tudo 
para começar a trabalhar com locação e a 
gestão desses contratos.”

Depois de mapear a empresa e ter 
todas as informações em mãos, o pró-
ximo desafio foi conscientizar a impor-
tância deste trabalho para atingir resul-
tados de redução esperado. Era preciso 
o comprometimento do cliente, por 
isso o trabalho de conscientização foi 
muito forte, transferindo um pouco da 
responsabilidade para o cliente.

Nesse case, os números foram vali-
dados pela matriz da Zurich na Suíça e 
apresentaram o resultado de R$ 1,3 mi-
lhões em redução de gastos em um ano 
de companhia.

“Nesse sentido, a mensagem final 
que deixo é que realizar um trabalho vol-
tado para pessoas, convencendo e mos-
trando como facilities pode ficar à fren-
te, com um pouco de comprometimento 
a gente consegue chegar a resultados 
astronômicos”, finaliza Marques.

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 | Telefones: (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

http://www.hebromfacilitys.com.br/
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CENTRO DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO DA 
SAINT-GOBAIN É INAUGURADO EM CAPIVARI/SP

  Primeiro centro transversal P & D do Hemisfério Sul, tem um investimento 
de R$ 55 milhões e está preparado para receber a certificação LEED

INDÚSTRIA | por Larissa Gregorutti

Mesmo com o Brasil enfrentando 
um período de crise política e 

econômica sem precedentes, a Saint-
-Gobain, multinacional de origem fran-
cesa que atua no mercado do habitat 
sustentável, vê neste cenário uma opor-
tunidade de crescimento e realiza no dia 
19 de abril a inauguração do seu centro 
transversal de Pesquisa & Desenvolvi-
mento no Brasil, o primeiro no Hemis-
fério Sul e oitavo do Grupo no mundo.

Ocupando uma área construída de 
três mil m², em um terreno de 40 mil 
m², a construção da unidade localizada 
na cidade de Capivari/SP contou com 
um investimento de R$ 55 milhões, ten-
do como foco acelerar a inovação dos 
negócios da companhia no Brasil e na 
América Latina, principalmente, com 
materiais de construção de alta perfor-
mance e aplicações industriais adapta-
dos às especificidades e necessidades 
dos mercados locais.

As pesquisas serão realizadas em 
colaboração com todas as atividades 
do Grupo na América do Sul e com ou-
tros polos científicos da companhia no 
mundo, tendo como objetivo abranger 
o desenvolvimento e o codesenvolvi-
mento de suas soluções, além do aper-
feiçoamento das linhas de produtos 
existentes.

Segundo Pierre-André de Chalen-
dar, CEO mundial do Grupo Saint-Go-
bain, que esteve presente no evento de 

inauguração do centro, “A Saint-Gobain 
está no Brasil há 80 anos e já passou 
por um período de mais abastança no 
País. Todavia, continuamos a acreditar 
no futuro do Brasil e no futuro da Saint-
-Gobain no Brasil, pois as crises, como 
disse, Thierry Fournier, Presidente da 
Saint-Gobain para o Brasil, Argentina e 
Chile, são oportunidades de desenvol-
vimento. E eu acredito que esse centro 
de Pesquisa & Desenvolvimento é um 
símbolo que mostra nossa confiança 
no Brasil, pois demonstra o compro-
metimento do Grupo com o mercado 
brasileiro em oferecer produtos de alta 
performance à indústria e as melhores 
soluções de construção para todos os 
tipos de edifícios, inovando perma-

nentemente, a fim de que sejam con-
fortáveis, econômicas e sustentáveis”, 
declara.

O centro inicia suas atividades com 
15 profissionais que trabalham em dois 
grandes grupos de pesquisa. O primeiro 
é focado em Ciência dos Materiais, com 
um laboratório analítico capaz de iden-
tificar a composição química do mate-
rial, sua estrutura, propriedades físicas 
etc. Já o segundo tem como objetivo a 
Física das Edificações, com a proposta 
de sistemas construtivos que contem-
plam estudos em eficiência energéti-
ca, impacto ambiental e conforto dos 
usuários, e que integram aspectos es-
pecíficos como disponibilidade de ma-
térias-primas, especificidades dos apli-
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Thierry Fournier, Pierre-André de 
Chalendar e Paul Houang celebram a 
inauguração plantando uma árvore 
no Centro de P&D da Saint-Gobain

cadores e instaladores, atendimento 
a normas técnicas e necessidades dos 
consumidores e do mercado. No labo-
ratório de sistemas construtivos, serão 
efetuados testes de comportamento ao 
choque térmico, determinação de re-
sistência mecânica e a fogo, ou imper-
meabilidade, atendendo às normas da 
Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT).

Projeto arquitetônico realizado pela 
Dávila Arquitetura, é o primeiro edifício 
da companhia no Brasil preparado para 
receber a certificação LEED. Além disso, 
suas instalações seguem os padrões 
mundiais de sustentabilidade e confor-
to da Saint-Gobain: CARE:4 e Multi-Con-
forto, padrões obtidos em razão do seu 
baixo consumo energético, conforto tér-
mico, acústico e de luminosidade, além 
do seu sistema de reutilização de água 
e gestão eficiente do canteiro de obras. 

Para atingir essas performances, Paul 
Houang, Diretor de Pesquisa e Desenvol-
vimento da companhia acrescenta que: 
“O centro P&D está localizado em Capi-
vari/SP, uma cidade bastante quente, 
por isso tivemos que isolar o prédio e 
condicionar o ar interno, primeiro, para 
o calor não entrar, e segundo, para o 
frio não sair. Então, toda a envoltória do 
prédio foi isolada com material Saint-
-Gobain: placas cimentícias de vidro, pla-
cas de vidro e placas de gesso; onde tem 
concreto, nós temos no meio uma placa 
de isopor; temos vidros duplos que dei-
xam a luz passar, porém que impedem o 
calor entrar; temos proteção no forro, na 
laje de concreto um isolamento de lã de 
vidro, e temos agora esse isolamento de 
forro de gesso. Então toda a envoltória 
é pensada em isolar o prédio do calor. 
Além disso, a iluminação é bastante efi-
ciente, com lâmpadas LED e fluorescen-
tes de baixo consumo, e o aparelho ar 
condicionado é de última geração, com 
melhores coeficientes de aproveitamen-
to energético, ou seja, toda a engenharia 
foi pensada para a economia de energia”.

Dentre os ambientes apresentados 
por pesquisadores da nova unidade 
em visita técnica, destacam-se o Es-
paço Sensorial, que se dedica a expo-
sição sensorial de todas as soluções 
construtivas da Saint-Gobain, onde 
visitantes deverão sentir de fato a per-
formance dos produtos e constatar, 
através de instrumentos, que houve 
uma redução do nível de ruído, uma 
absorção acústica, uma queda de 
temperatura etc.

Nesse ambiente, é possível conferir 
uma fachada de vidro eletrocrômico 
da SageGlass, tecnologia que permite 
o controle de transparência através de 
impulsos elétricos, possibilitando tan-
to o conforto visual como o controle 
da entrada do calor.

Já a área de escritórios, tem como 
evidencia os vidros duplos da Cebra-
ce, de alta seletividade, com argônio 
no meio, que permite passagem de 
luz visível, mas que ao mesmo tempo 
barra a entrada de calor e de radiação 
ultravioleta. Outro produto que mere-
ce destaque são os forros Placo Gypto-
nes , que colaboram para a acústica do 
ambiente, com uma tecnologia cha-
mada Activ, que contribui para a quali-
dade do ar dentro dos escritórios, pois 
tem a capacidade de degradar certas 
substancias químicas que podem ser 
nocivas aos seres humanos.

No Brasil, já existem diversos cen-
tros científicos ligados as suas ativi-
dades, como Weber, Isover, Brasilit e 
Saint-Gobain Abrasivos. Com a insta-
lação do novo centro, a ideia é unir e 
complementar os trabalhos individua-
lizados, sobretudo no que se refere às 
propostas de sistemas construtivos 
que agregam a utilização de produtos 
de diversas marcas da empresa.Di
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ÁGUA | por José Galizia Tundisi

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
HÍDRICOS, QUALIDADE E 
GOVERNANÇA DA ÁGUA: 
ANÁLISES ESTRATÉGICAS E 
PERSPECTIVAS PARA O BRASIL

Existem 37 milhões de km3 de 
água doce no planeta, dos quais qua-
se 70% estão em geleiras e icebergs. 
Cerca de oito milhões de km3 estão 
localizados em águas subterrâneas 
e somente 200 mil km3 em rios e la-
gos superficiais. A produção anual de 
água doce é devida à precipitação, 
um volume de 110 mil km3 por ano, de 
onde 70 mil km3 são evaporados e 40 
mil km3 são transformados em água 
de reposição, que recarrega os aquí-
feros, rios e lagos. Desses 40 mil km3, 
14 mil km3 são retidos pelos continen-
tes e os 26 mil km3 restantes escoam 
para os oceanos.

O consumo atual de água no mun-
do atinge 4.500 km3/ano, número que, 
à primeira vista, indica que há dispo-
nibilidade de água suficiente para 
atender à demanda humana em seus 
diferentes tipos de uso. No entanto, os 
recursos hídricos não são distribuídos 
uniformemente pelo planeta. A abun-
dância em algumas regiões é contras-
tada por escassez em outros locais.

Mesmo em países com maior dis-
ponibilidade de água per capita, há 
impactos de má distribuição e aces-
so desigual ao recurso, muitas vezes 

causados pela intensidade e diversifi-
cação das atividades humanas locais, 
os chamados usos-múltiplos, que vão 
além do consumo humano direto e 
dessedentação de animais, e dizem 
respeito ao uso dos recursos hídricos 
para as diversas atividades humanas, 
como irrigação, navegação, aquicul-
tura, hidroeletricidade, indústria, re-
creação e turismo, entre outros. 

A análise da situação nas principais 
regiões hidrográficas no mundo, assim 
como no Brasil, tem gerado alertas 
para o estabelecimento de novas po-

José Galizia Tundisi, 
Cientista brasileiro ligado à 
questão da água, membro 
da Academia Brasileira 
de Ciências e fundador do 
Instituto Internacional de 
Ecologia. Com iniciativa  
do Instituto Jatobás –  
www.institutojatobas.org.
br -, o resumo executivo 
do posicionamento e o 
documento completo  
estão disponíveis em  
www.tdtsustentabilidade.org.

http://www.institutojatobas.org/
http://www.tdtsustentabilidade.org/
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líticas e estratégias para a gestão dos 
recursos hídricos. É preciso estar aten-
to à vasta gama de ameaças à quanti-
dade, disponibilidade e qualidade da 
água, bem como aos seus impactos na 
saúde pública, na qualidade de vida 
e na economia, os quais aumentam a 
vulnerabilidade das populações. 

O relatório de 2007 do Intergover-
nmental Panel on Climate Change 
(IPCC) alerta para o fato de que “as 
mudanças climáticas deverão levar 
a uma intensificação do ciclo hidro-
lógico global e poderão ter impacto 
significativo nos recursos hídricos re-
gionais, afetando águas superficiais e 
subterrâneas, o suprimento domés-
tico, os usos industriais, a geração 
de hidroeletricidade, navegação, o 
funcionamento dos ecossistemas e a 
recreação em águas interiores”.

As recomendações sugeridas no 
documento de posicionamento en-
volvem ações para gestão e redução 
da demanda de água (a fim de com-
pensar os períodos de seca); prote-

ção e ampliação de áreas de pânta-
nos, alagados naturais, construção 
de áreas alagadas artificiais (para 
redução do efeito das enchentes); e 
incentivos para o reúso de água após 
o devido tratamento.

O aumento da demanda d’água 
pelo mundo veio acompanhado pelo 
aumento da contaminação das reser-
vas existentes, decorrente de causas 
multivariadas e severas, como polui-
ção do ar, contaminações por efluen-
tes industriais e domésticos e usos 
intensivos do solo. 

Além das diversas doenças tradi-
cionais de veiculação hídrica (a con-
taminação da água é a principal cau-
sa da mortalidade infantil no mundo, 
por exemplo), é de fundamental im-
portância se considerar, também, o 
aumento dos POPs – Poluentes Orgâ-
nicos Persistentes –, bem como pesti-
cidas, herbicidas, hormônios e outras 
substâncias dissipadas nas águas 
superficiais e subterrâneas. Em um 
período de 150 anos, a contaminação 
atingiu níveis elevados, inclusive com 
a presença de substâncias cujos efei-
tos sobre a saúde humana ainda são, 
em grande parte, desconhecidos. E, o 
que é pior, muitos desses componen-
tes não são retirados pelos métodos 
tradicionais de tratamento de água. 

De acordo com dados da Agên-
cia Nacional de Águas (ANA), a pre-
cipitação anual média no Brasil é de 
1.765 mm, com variações no território 
nacional entre 500 mm/ano (no Nor-
deste) a três mil mm/ano (na região 
amazônica). O consumo total de água 
é de 986,4 m3/s/km2. Propõe-se que o 
modelo nacional de gestão dos recur-

sos hídricos leve em consideração tal 
variabilidade hídrica.

No Brasil, grande parte dos proble-
mas da qualidade d’água vem da falta 
de saneamento básico. Somente 30% 
dos esgotos são tratados, impedindo 
o reúso e aumentando a deterioração 
dos recursos hídricos. Os problemas 
se agravam pela poluição química 
que adiciona metais pesados e subs-
tâncias tóxicas às águas das repre-
sas, rios e águas de abastecimento, 
tornando-as verdadeiras “sopas” de 
substâncias orgânicas e inorgânicas.

Quando as fontes e os mananciais 
de água mais próximos se deteriora-
ram, ao invés de investirmos em pes-
quisa e conhecimento científico para 
tratar, recuperar e reutilizar a água 
de fontes contaminadas, adotamos o 
método romano – trazer água de fon-
tes menos poluídas e, portanto, mais 
distantes, exigindo investimentos em 
energia e infraestrutura para trans-
porte de água.

A primeira recomendação, portan-
to, é para a conservação dos manan-
ciais e manutenção da qualidade da 
água natural. A “produção” de água, 
com qualidade adequada, está dire-
tamente ligada à cobertura vegetal. 
Por isso, recomenda-se a elaboração 
e execução de um projeto de megar-
reflorestamento no Brasil. Em segun-
do lugar, o tratamento de esgotos 
deve ser incentivado, desenvolvido 
e aplicado em todo o território na-
cional. Sem ele, o reúso da água fica 
comprometido – e essa é uma técnica 
fundamental da gestão, especialmen-
te em situações de estresse hídrico ou 
escassez.Di
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preservar a saúde da população. É 
importante reforçar, também, que a 
água não pode ser suficiente apenas 
para atender às necessidades huma-
nas, mas também para manter o fun-
cionamento dos ecossistemas. 

Sugere-se que o futuro da ques-
tão hídrica – distribuição, acesso, 
tratamento, reúso, oferta com quan-
tidade e qualidade adequadas para 
todos – será resolvido pela adoção de 
novo modelo de governança da água. 
Modelo esse que demanda visão inte-
grada, sistêmica e transversal, e que 
leve em consideração o bom funcio-
namento dos ecossistemas, a preser-
vação da saúde, o desenvolvimento 
econômico e a qualidade de vida. 

Nesse sentido, a recomendação é 
que a nova governança da água este-
ja amparada por dois pilares de igual 
peso e importância: qualidade e quan-
tidade. E que resolva três grandes de-
safios: i) aumentar a acessibilidade à 
quantidade adequada de água, com 
qualidade; ii) diminuir a vulnerabilida-
de das populações; e iii) regular, con-
trolar e reduzir a demanda. 

Gestão e engenharia de tratamen-
to da água deverão caminhar junto 
à preservação e recuperação de ma-
nanciais. Essas novas abordagens 
são tendência mundial e começam a 
ganhar força no Brasil, especialmente 
após a recente crise hídrica.

O gerenciamento integrado de 
bacias hidrográficas (CHIBH ) é o con-
ceito mais avançado na gestão de 
recursos hídricos e deve ser a base 
do desenvolvimento da governan-
ça da água nos próximos 30 anos. 
Ele abarca os aspectos quantitativos 

(para aumentar a disponibilidade) e 
qualitativos (para gerenciar melhor a 
qualidade), inerentes aos desafios de 
gestão de recursos hídricos. 

A legislação brasileira referente às 
águas – Política Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei n. 9.433/97, Lei das Águas) 
– é muito avançada e já está em linha 
com vários dos conceitos explicitados. A 
Lei das Águas tem como princípios: água 
como bem público e com valor econô-
mico; segurança para os usos múltiplos 
da água; prioridade para o abastecimen-
to público e dessedentação de animais 
(em casos de escassez); adoção da bacia 
hidrográfica como unidade de gestão 
territorial e de gestão dos recursos hídri-
cos; e garantia da participação da socie-
dade civil, dos usuários e dos diferentes 
níveis do poder público no processo de 
gestão participativa. 

A Lei também regulamenta o Sis-
tema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (SINGREH) e esta-
belece as bases para uma gestão des-
centralizada, remete o abastecimento 
público e o saneamento básico à res-
ponsabilidade dos municípios e enfa-
tiza a participação pública no proces-
so de governança. 

O desafio das próximas décadas, 
em todo o planeta, é o aperfeiçoamen-
to desse modelo, seu teste, o alcance 
de estágios de eficiência e, sobretudo, 
a sustentabilidade do sistema hídrico e 
ambiental. Para se avançar nesse cami-
nho, recomenda-se que tais práticas de 
gestão sejam introduzidas aos poucos, 
começando-se por bacias experimen-
tais, onde se possa testar as aborda-
gens de forma consistente, ajustá-las e 
demonstrar os resultados.

Em relação à falta de pesquisa cien-
tífica, reforça-se a necessidade de ha-
ver investimento municipal, estadual 
e federal para que a situação da qua-
lidade das águas, por todo o território 
nacional, torne-se conhecida e seja or-
ganizada de forma sistêmica. Deve-se 
monitorar a água que é distribuída à 
população para atestar sua qualidade; 
montar um banco de dados para as di-
ferentes bacias hidrográficas de abas-
tecimento e desenvolver um sistema 
eficiente e funcional de indicadores de 
qualidade, para amplo acesso. 

Um dos primeiros passos nesse 
sentido é analisar e conhecer os custos 
de recuperação de áreas degradadas 
e torná-las, novamente, mananciais 
de águas potáveis. A análise que deve 
ser acompanhada por estudos sobre 
os impactos econômicos decorrentes 
dos efeitos da contaminação da água 
na saúde humana. Alguns exemplos 
são: custo de internações referentes 
às doenças de veiculação hídrica; ho-
ras perdidas de trabalho e horas per-
didas de estudos nas escolas. Ainda, 
devem ser avaliados os efeitos diretos 
e indiretos nas economias das bacias 
hidrográficas, como, por exemplo, 
queda na produção agrícola e/ou in-
dustrial, redução no transporte hidro-
viário e impactos na empregabilidade 
e renda da população local. 

Além disso, a água não é adminis-
trada como um recurso estratégico 
– os investimentos no setor hídrico 
estão divorciados do gerenciamen-
to de recursos hídricos. É necessário 
atender à demanda com quantidade 
suficiente (50 litros por pessoa por 
dia) e com qualidade adequada para 
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REAL ESTATE

AS CONTURBAÇÕES NO REAL 
ESTATE DIANTE DA CONJUNTURA 
ECONÔMICA EM 2016

Na primeira reunião anual do Comi-
tê de Mercado do Núcleo de Real 

Estate da Escola Politécnica (NRE) te-
mos adotado como pauta o desempe-
nho macroeconômico projetado e seus 
impactos no ambiente do Real Estate.

Debatemos sobre impactos que a 
adoção de diferentes alternativas de 
ajuste pode provocar no Real Estate, 
seja pelas relações diretas de influên-
cia econômica ou pelo ambiente po-
lítico resultante dessas alternativas, 
mais favoráveis à retomada da con-
fiança e do investimento.

A EVOLUÇÃO DA DÍVIDA 
EM TRÊS CENÁRIOS

As projeções do Santander indi-
cam que, sem ajuste fiscal agressivo, 
a trajetória da dívida pública bruta 
poderá alcançar, ao final de 2018, o 
patamar de 88% do PIB. 

A leitura que o mercado vem fa-
zendo dessa trajetória da dívida é que 
resultará na insustentabilidade da 
solvência estatal no longo prazo.

Foram apresentadas e discutidas 
três estratégias distintas como alter-
nativas para formulação de políticas 
de governo para lidar com a evolução 
da dívida bruta.
i. A primeira hipótese se apoiaria 

em um ajuste fiscal focado priorita-
riamente no longo prazo, considera-

da como a proposição virtuosa, en-
volvendo a redução do gasto público 
com foco na contramão da estrutura 
do Estado e principalmente a refor-
ma da previdência, combinados com 
eventual aumento pontual de impos-
tos e contenção dos gastos com pro-
gramas sociais.
ii. Uma segunda hipótese estaria 

voltada para buscar o reequilíbrio 
das contas públicas e, portanto, da 
inversão da curva de crescimento da 
dívida, por meio da aceitação e do 
convívio da economia com índices 
mais elevados de inflação, chamada 
de hipótese disruptiva.
iii. A terceira hipótese de endere-

çamento do problema de evolução 
da dívida é a de manter uma gestão 
passiva diante do problema, que não 
reverte a curva de crescimento, mas 
antes tende a intensificá-la, porque se 
mantém o ambiente político e econô-
mico vigente, marcado por uma gran-
de aversão ao risco, que resulta em 
compressão da atividade econômica 
e redução da geração da receita para 
o setor público via impostos.

A opinião prevalente no Comitê 
é que esta é a única hipótese que a 
atual administração federal é capaz 
de perseguir, tendo em vista o nível 
de deterioração política e desarranjo 
organizacional a que se submeteu.

Núcleo de Real Estate 
da Escola Politécnica 
da Universidade de São 
Paulo – Departamento 
de Engenharia de 
Construção Civil



ALGUNS SINAIS PRESENTES 
NO AMBIENTE 

O desequilíbrio das contas públi-
cas aliado aos reajustes de preços 
administrados no ano passado origi-
nou, além de uma espiral inflacioná-
ria que obrigou o governo aumentar 
os juros e induzir uma recessão (re-
tração de 3,8% do PIB em 2015), uma 
instabilidade percebida pelos inves-
tidores internacionais que reposicio-
nou a taxa de câmbio para o patamar 
de R$ 4 por dólar.

No começo do corrente ano já se 
verificaram alguns tímidos sinais de 
resultados das ações adotadas com 
o intuito de reversão da tendência de 
crescimento da inflação e dar algum 
alento à atividade econômica. A infla-
ção de fevereiro foi inferior à de janei-
ro. A retração nas vendas do varejo já 
apresenta indícios de estabilização. 
As exportações se dinamizaram com 

o câmbio favorável, não somente no 
setor agrícola, mas também no de 
manufaturados.

Constata-se uma aceleração na 
contração de crédito, inclusive imobi-
liário, e a consequente redução do es-
toque de crédito em giro na economia.

Percebe-se também um ligeiro in-
cremento na inadimplência de pes-
soas físicas e jurídicas.

Na mesma linha de piora das con-
dições do ambiente econômico, a taxa 
de desemprego vem crescendo dois 
pontos percentuais por ano, aproxi-
mando-se velozmente dos 10%.

Essa contratação do produto de-
verá provocar a redução na taxa de in-
flação do atual patamar de 10% para 
algo como 7% a 8%, já em 2016, o que 
permitiria algum alívio na política 
monetária com redução dos juros ao 
final do ano e repercussões positivas 
na atividade econômica em 2017.

PROJEÇÃO DE JUROS E INFLAÇÃO
A curva de juros futuros desenha-

da pelo mercado configura, no pre-
sente, uma taxa de juros nominal de 
16% ao ano.

A manutenção das expectativas do 
mercado em relação à dinâmica da dí-
vida pública continuará a esvair a prin-
cipal fonte de funding para o setor de 
Real Estate residencial, a caderneta de 
poupança, tendo em vista a sua baixís-
sima competitividade de remuneração 
frente outras opções no mercado.

De todo modo, comentamos que 
ainda permanece o interesse dos ban-
cos em manter suas operações de 
crédito imobiliário, devido fundamen-
talmente à sua segurança e ao cross-
-selling delas derivado.

Evidencia-se a robustez para o banco 
da operação de crédito imobiliário des-
tinada ao comprador de imóveis o fato 
de que não obstante a inadimplência 
das pessoas físicas ter crescido ao longo 
de 2015, alcançando 4,3% em janeiro de 
2016. A inadimplência no setor de crédi-
to imobiliário não sofreu alterações sig-
nificativas, mantendo-se no patamar de 
2% a 2,2%, nesse mesmo período.

A despeito dessas características 
do tomador e do crédito imobiliário, a 
situação atual da economia não favo-
rece a expansão da demanda devido 
à falta de confiança disseminada nos 
consumidores.

Por outro lado, tendo em vista as pro-
moções e os descontos oferecidos na co-
mercialização dos estoques pelas incor-
poradoras, o encarecimento do crédito 
como forte barreira às vendas tem sido 
amenizado em algumas negociações.
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AINDA O CENÁRIO POLÍTICO
Desde a realização da reunião do 

Comitê em 25 de fevereiro, cujo rela-
to está aqui exposto, ocorreram fatos 
políticos que poderiam invalidar par-
te das nossas considerações sobre a 
evolução da conjuntura econômica e 
do Real Estate no Brasil.

De certo modo, admitimos que 
o mercado já “precificou” a ocor-
rência de perturbações no campo 
político, ou seja, as projeções para 
a evolução da dívida e suas reper-
cussões na economia continuam 
com os fundamentos válidos. O que 
se pode alterar conforme ocorra ou 
não até uma mudança de governo 
é a forma (custos econômicos e so-
ciais) e a velocidade com que um 
ajuste se imporá.

ALGUNS TÓPICOS SOBRE 
REAL ESTATE

Ao final sintetizamos topicamente 
alguns temas atuais do mercado de 
Real Estate brasileiro:
•  em 2015 verificou-se uma redução 

de 50% nos lançamentos de em-
preendimentos residenciais em 
São Paulo;

•  os juros médios para financiar a 
produção de empreendimentos re-
sidenciais para renda média estão 
no patamar de TR + 12% ao ano. Em-
preendimentos de outras tipologias 
têm taxas de financiamento atrela-
das ao CDI;

•  disseminou-se a visão de que as ven-
das dos estoques só se realizam com 
alarde de grandes descontos, o que, 
de certa forma, freia a demanda, 

diante da impossibilidade de com-
preender os movimentos de preços 
do mercado;

•  o desenquadramento de renda com 
o valor do financiamento nas vendas 
originadas pelos lançamentos, que 
agora geram as entregas, representa 
o maior fator de geração de distratos 
nessa conjuntura;

•  fustiga-se na mídia que os preços es-
tão em queda e que a tendência é a 
de intensificação da queda de preços;

•  a maior parte das empresas de Real 
Estate tem fôlego curto para sobrevi-
ver três anos ou mais de crise (a que 
estamos vivendo iniciou em 2014);

•  os impactos da crise são distintos 
em intensidade pelas variadas re-
giões e grandes cidades do País. As 
capitais do Nordeste têm sofrido 
mais do que São Paulo. No Rio de 
Janeiro, o encolhimento do setor de 
óleo e gás tem causado forte contra-
ção no mercado de Real Estate;

•  a economia de algumas regiões e 
cidades ligadas ao setor exportador, 
principalmente ao agronegócio, tem 
se beneficiado com a retomada da 
competitividade devido ao posicio-
namento do câmbio;

•  o câmbio tem favorecido o ingresso 
de recursos de investidores estran-
geiros no setor, focado mais expres-
sivamente em oportunidades em 
edifícios para renda;

•  estimativas apontam que os recursos 
do FGTS como fonte de funding para 
o programa Minha Casa Minha Vida 
são capazes de lhe sustentar mais 
cinco ou seis anos, desde que não 
sejam usados para outros fins.
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GESTÃO | por Marcus Vinicius Martins

TOMADA DE DECISÃO: 
COMO DESENVOLVER ESTA 
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA 
PARA A SOBREVIVÊNCIA

Em que pesem os inúmeros avan-
ços em áreas como a ciência, a 

administração e a tecnologia, desde a 
pré-história a tomada de decisão per-
siste como um grande desafio e como 
uma competência estratégica para a 
sobrevivência das pessoas. Das deci-
sões simples, como escolher o que co-
mer hoje, às mais complexas, como as 
estratégias empresariais ou de carrei-
ra para o futuro, as escolhas ocupam 
boa parte do nosso tempo e podem, a 
qualquer momento, mudar o rumo da 
nossa história. 

Observa-se que, ao longo dos 
anos, a necessidade de decidir 
tem sido contínua e gradativamen-
te transformada em um fenômeno 
mais frequente, mais complexo e, 
ao mesmo tempo, mais veloz e me-
nos tolerante aos erros. Estudos es-
timam que atualmente uma pessoa 
tome mais de setenta decisões por 
dia nas diversas áreas de sua vida. 
Paradoxalmente, ao invés de facilitar 
a busca pela solução, a expansão no 
universo de escolhas pode se tornar 
um novo problema: a ausência de 
um processo estruturado para iden-
tificar a melhor solução pode preju-
dicar a tomada de decisão ao gerar 
paralisia e procrastinação. 

Ao olhar para os desafios que nos 
esperam nos próximos anos, conclui-
-se que as habilidades relacionadas à 
resolução de problemas e à tomada 
de decisão ocupam lugar de desta-
que entre as competências que todo 
profissional precisará dominar até 
2020, segundo o relatório “O futuro 
do trabalho”, publicado pelo Fórum 
Econômico Mundial em 2016.

Neste sentido, observo que a com-
provada eficácia técnica dos modelos 
clássicos para tomada de decisão e 
solução de problemas pode não ser 
suficiente, uma vez que estes não 
consideram, de forma sistêmica, a in-
fluência dos fatores emocionais e da 
ética na sustentabilidade das esco-
lhas e na prevenção de problemas de 
toda ordem. 

Embora reconheça que não existe 
uma solução mágica para tomada de 
decisão, há anos estudo o assunto em 
busca de fundamentação científica, 
de boas práticas e, principalmente, 
de um método objetivo e prático que 
seja capaz de contribuir efetivamente 
para melhorias nos resultados para as 
organizações e para a qualidade de 
vida das pessoas.

Dentre os paradigmas que preci-
sam ser revistos em relação à tomada 
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de decisão, está a falsa e perigosa per-
cepção de que o tempo é o maior ini-
migo na busca pelas decisões efetivas. 
Embora seja, inquestionavelmente, 
uma variável que exerce forte influên-
cia nas decisões, a história mostra 
que o tempo assume papel secundá-
rio quando comparado às questões 
como valores, percepções e ética.

Ao contrário do que muitos pen-
sam, a capacidade de tomar decisões 
efetivas é uma competência que pode 
ser desenvolvida e aprimorada por 
meio de conhecimentos específicos, 
metodologia estruturada e atitude. 
A figura abaixo apresenta uma ferra-
menta que pode melhorar de forma 
rápida e sistêmica a qualidade das 
decisões, na medida em que leva-nos 
a “acertar o alvo”, atendendo simulta-
neamente a três critérios fundamen-
tais de ética e sustentabilidade das 
decisões: utilidade, direitos e justiça.

Na ausência de respostas positivas 
para os três questionamentos acima, 
o decisor deve buscar novas infor-
mações e, se necessário, reavaliar as 
alternativas para a solução, sob pena 
de colocar em risco a sustentabilida-
de da decisão e, consequentemente, 
a reputação e imagem da organiza-
ção que representa. 

Na prática, decidir não é tarefa sim-
ples e o conjunto de sensações que ex-
perimentamos diariamente diante das 
mais diversas decisões pode ser um 
indicativo da necessidade de investir 
no desenvolvimento dessa competên-
cia. A partir de estudos sobre a “Teoria 
do flow” – desenvolvida pelo notável 
psicólogo e professor Mihaly Csiks-
zentmihalyi –, cujo resultado pode ser 
consolidado no quadro acima, pode-
mos concluir que, de forma consciente 
ou inconsciente, tais sensações resul-
tam da nossa percepção em relação à 
magnitude do desafio versus o nosso 
nível de habilidade para enfrentá-los.

Em síntese, quando enfrentamos si-
tuações desafiadoras com alto nível de 

habilidade, as decisões são tomadas 
em estados de alerta, flow ou controle, 
agregando valor ao negócio e significa-
do àquilo que fazemos. Em contraparti-
da, as decisões que representam baixo 
nível de desafio são tomadas em esta-
dos de relaxamento, tédio ou apatia, 
agregando pouco valor e significado ao 
trabalho. Por sua vez, decisões desafia-
doras, quando enfrentadas sem as habi-
lidades e condições adequadas, levam 
ao estresse e à ansiedade, o que explica 
o vertiginoso crescimento dos casos de 
depressão, insônia e patologias psicoló-
gicas em parcela significativa dos execu-
tivos brasileiros nos últimos meses.

Por tudo isso, desenvolver habi-
lidades para tomar decisões efetivas 
e conviver de forma assertiva e resi-
liente com os resultados das escolhas 
torna-se fator decisivo para aqueles 
que buscam, de fato, alcançar o su-
cesso e a felicidade em um ambiente 
de desafios crescentes, caracterizado 
pelo dinamismo, alta complexidade, 
inovação e competitividade em busca 
da sobrevivência.

Adaptação da Teoria 
do Flow – Mihaly 
Csikszentmihalyi.

CRITÉRIOS DE ÉTICA E 
SUSTENTABILIDADE NAS DECISÕES

Critério da utilidade
Foco nos resultados

Preciso ou quero?
Por que?

Critério da justiça
Foco no equilíbrio  

de interesses
Devo?

Critério dos direitos
Foco na legalidade

Posso?

Ansiedade

Estresse

Alerta

Alto

Alto

Baixo

Relaxamento

Controle

TédioApatia

Flow
(Êxtase)

Nível de Habilidade

Ní
ve
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Tecnologia, produtos e serviços
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 1  Gestão de transportes
Sistema interativo, que acompa-
nha em tempo real a movimen-
tação do transporte oferecido 
aos funcionários de uma 
organização, o iTransport é um 
conjunto de soluções composto 
por aplicativos, tecnologias de 
geoprocessamento, navegação, 
rastreamento, monitoramento e 
controle de acesso. Com dispo-
sitivos embarcados e consultoria 
especializada, permitem planejar, 
controlar, auditar e manter oti-
mizado o serviço de transporte, 
proporcionando satisfação aos 
usuários e economia para a orga-
nização. www.itransport.com.br

 2  Carpetes corporativos
Uma exclusividade da MBM Brasil, 
a Forbo Flooring Systems, marca 
referência em design, sofistica-
ção e qualidade na produção 
de carpetes corporativos, trouxe 
para o País sua linha de carpetes 
em placas Tessera, que podem 
ser rapidamente adaptados às 
necessidades dos novos modelos 
de escritórios, concebidos e asso-
ciados às frequentes mudanças 
das corporações. A coleção Tesse-
ra reduz os impactos de investi-
mento na mudança dos projetos 
e apresenta linhas em cores que 
possibilitam grande flexibilidade 
ao design. www.mbmbrasil.com/

 3  Novas impressoras
Lançamento da HID Global, as 
duas impressoras de cartões 
personalizados de identidade da 
linha FARGO são produtos que 
permitem emissão sustentável e 
de baixo custo de cartões de iden-
tidades. A Direct-to-Card (DTC®) 
FARGO® DTC5500LMX é projeta-
da para atender as demandas 
de altos volumes para grandes 
agências do governo e univer-
sidades e a FARGO HDP5600 
oferece melhor a qualidade de 
impressão no mercado para 
varejistas e organizações focadas 
na imagem da marca e seguran-
ça visual. www.hidglobal.com

 4  Iluminação LED
A Conexled possui um dos mais 
modernos sistemas de ilumi-
nação em LED que podem ser 
utilizados em portos, armazéns, 
pátios, indústrias, comércio ou 
vias públicas. O projetor em LED 
da linha Indaiá Conexled, por 
exemplo, é apropriado para ilumi-
nação profissional em aplicações 
públicas, industriais e comerciais, 
e possui durabilidade de até vinte 
anos, permitindo alta uniformida-
de luminosa, reduzindo o ofusca-
mento e aumentando os índices 
de iluminação, além de estar de 
acordo com diretrizes da norma 
IES LM-80. www.conexled.com.br/

3

4
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93INFRA Outsourcing & Workplace

8

5

6

 5  Obras corporativas
Escritório especializado em 
obras corporativas, a Facility 
Arquitetura apresenta soluções 
de arquitetura, serviços e 
decoração, através de um 
sistema turnkey integrado, com 
todo o planejamento, prazos 
e gerenciamento firmados em 
um contrato único. Responsável 
pela elaboração de projetos, 
execução e gerenciamento 
de obras, é uma empresa que 
desenvolve e implanta projetos 
corporativos personalizados 
de acordo com a necessidade 
de cada cliente. www.
facilityarquitetura.com.br/

 6  Forros e revestimentos 
acústicos
Referência no mercado, a OWA 
Sonex Brasil produz placas e 
revestimentos acústicos Sonex 
e forros e revestimentos de 
madeira Nexacustic, além de 
disponibilizar um amplo port-
fólio de produtos importados 
da OWA Alemanha. Produtos 
com sistema de proteção contra 
ruído, proteção ao fogo e ao 
meio ambiente, sendo atesta-
dos com certificados nacionais 
e internacionais de qualidade, 
além de contribuírem para certi-
ficações ambientais como: LEED, 
AQUA etc. www.owa.com.br

 7  Engenharia com resultado
A CENG – Consulting Engineers 
atua há 17 anos focada na 
expertise de projetos comerciais, 
residenciais, varejo e de teleco-
municações. Com  uma equipe 
multidisciplinar, a empresa forne-
ce soluções em serviços técnicos 
especializados em todas as áreas 
que envolvem o processo cons-
trutivo, desde o estudo de viabili-
dade até projetos e gerenciamen-
to de obras, otimizando custos e 
controlando prazos. O foco está 
dirigido a projetos arquitetôni-
cos, projetos complementares, 
gerenciamento dos projetos e 
das obras. www.ceng.com.br

 8  Vasos autoirrigáveis
Versátil e prático, o vaso autoirri-
gável Raiz é uma novidade para 
jardins e hortas urbanas, por 
dispensar o uso de pratinhos e 
ser seguro contra o mosquito 
transmissor da dengue. Com um 
reservatório de água e um siste-
ma interno de irrigação, também 
contribui para a economia de 
água, pois permite à planta ab-
sorver apenas a água que preci-
sa, sem desperdícios, evitando o 
problema de esquecer de regar 
ou aguar demais. Disponível em 
cores e tamanhos diferentes, 
pode ser aplicado em hortas 
verticais. www.vasosraiz.com.br

7
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ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA RECEBEU 
INVESTIMENTOS DE R$ 65 MILHÕES

ARQUITETURA

O sucesso do Royal Palm Tower 
Indaiatuba confirma o cenário 

otimista para o segmento. De acordo 
com um estudo elaborado pelo Fórum 
de Operadores Hoteleiros do Brasil 
(FOHB), o mercado de hotéis planeja 
investir R$ 12,8 bilhões até 2020. Prova 
disso é o interesse dos investidores pelo 
mercado, que cresce gradativamente e 
apresenta oportunidades de um bom e 
rentável negócio.

É no que acredita a Cariba Empreen-
dimentos, que completa 40 anos de 
atuação na incorporação e no gerencia-
mento de imóveis comerciais e residen-
ciais este ano: “O modelo de negócio 
é inédito no mercado, ou seja, tanto o 
Royal Palm Plaza Hotels & Resorts como 
a Cariba são investidoras e continuarão 
no empreendimento após a inaugu-
ração. Isso é uma garantia importante 
para os investidores. Por isso, estamos 
muito otimistas com a inauguração ofi-
cial do hotel, que está prevista para ou-
tubro de 2016”, enfatiza Franklin Gindler, 
Fundador da Cariba Empreendimentos.

Com investimento de R$ 65 milhões, 
o empreendimento chega para atender 
à demanda da cidade de Indaiatuba e 

a Região Metropolitana de Campinas 
(RMC). “O Royal Palm Tower Indaiatuba 
chega na hora certa para a cidade que, 
com todos os seus predicados, carece de 
um hotel nessa categoria. O empreendi-
mento será o maior upper middle scale 
da região dirigido para o setor executivo, 
com salões para convenções e restauran-
te de alta gastronomia, que atenderão ao 
público local e visitante com excelência”, 
ressalta Antonio Dias, Diretor Executivo 
do Royal Palm Hotels & Resorts.

Será um hotel de serviços 
completo. Contará com 190 

unidades habitacionais (UH’s) entre 
apartamentos Standard, Luxo, Suítes 

Executivas, Longstay e Studio. 

Na área dedicada a eventos as salas 
moduláveis poderão transformar-se no 

maior salão de hotéis de Indaiatuba, 
com 542 m², pé-direito de 5,20 m e 

possibilidade de integração com o foyer, 
além de acesso direto para os convidados.
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CENTRO DE CONVENÇÕES FREI 
CANECA COMPLETA 15 ANOS

OUTSOURCING & SERVIÇOS

Ao completar 15 anos em 2016, o 
Centro de Convenções Frei Caneca 

(CCFC) comemora o sucesso de sua ope-
ração desde a inauguração em maio de 
2001. Neste período, o espaço recebeu 
1.725 eventos, movimentando cerca de 
2,7 milhões de visitantes, alcançando 
uma taxa média de ocupação de 74,8% 
e um alto nível de fidelização. Esses índi-
ces são resultado da somatória dos dife-
renciais do empreendimento com uma 
administração qualificada e comprome-
tida com os objetivos de cada cliente.

A ampliação, realizada em 2013, foi 
um dos marcos na história do Centro 
de Convenções Frei Caneca, que hoje 
conta com uma área de exposição de 
10.500 m² e uma capacidade de assen-
tos nas salas modulares para até 3.800 
lugares. O empreendimento oferece 
ainda o Teatro Shopping Frei Caneca 
(no 7º Piso) como opção de espaço de 
auditório com 600 lugares.

Com localização privilegiada, na re-
gião da avenida Paulista, o equipamen-
to totalmente climatizado, o espaço faz 
parte de um empreendimento multifun-
cional que reúne também um  centro de 
compras com toda infraestrutura de lo-
jas e serviços. Oferece boas e múltiplas 
opções de alimentação para promoto-
res, expositores e visitantes, que podem 
escolher entre as diversas lojas da Praça 
de Alimentação do shopping e também 
entre os quatro restaurantes do Espaço 
Gourmet que ficam no 3º Piso. Os dife-
renciais de conforto do empreendimen-
to destacam ainda um estacionamento 
com 1.350 vagas cobertas. 

“Tivemos de inovar para nos estabe-
lecermos no mercado de feiras de ne-
gócios e eventos. Um grande desafio foi 
profissionalizar a equipe para oferecer 
um serviço qualificado e que contribui 
efetivamente para o resultado de cada 
evento, porque sabemos que nossa 

maior conquista é manter o cliente no 
nosso calendário”, destaca o Superin-
tendente do CCFC Winston Chagas . E 
analisa: “Hoje, tanto o expositor quan-
to o visitante de uma feira de negócios 
querem vivenciar, durante o evento, 
uma experiência que traga valor agrega-
do para suas marcas e/ou empresas, as-
sim como para eles próprios. Cada vez 
mais, a percepção dos clientes é de que 
fatores como localização, infraestrutura 
e serviços que o espaço oferece influen-
ciam no resultado final do evento”. 

Winston Chagas, Superintendente do 
Centro de Convenções Frei Caneca
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SOLUÇÕES & NOVIDADES

TERMOSTATO OFERECE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Honeywell (NYSE: HON)  anunciou 
em meados de março o lançamento 
do termostato da série Orchid 3, 
dispositivo projetado para ajudar 
proprietários e administradores de 
edifícios a aprimorarem a eficiência 
energética sem perder o conforto. O 
O3 pode ser conectado a um sensor 
remoto que permite ao usuário 
controlar a temperatura interna. 
Também oferece uma série de recursos 
inovadores para proprietários e 
administradores de edifícios, incluindo:
•  modo de economia de energia que, 

ao ser ativado, ajusta automati-
camente a temperatura durante 
a noite, reduzindo de forma signi-
ficativa o consumo de energia;

• o desligamento au-
tomático permite que 
os usuários reduzam o 
desperdício de energia 
e o desgaste dos equi-
pamentos, que podem 
ocorrer devido à operação 
contínua do ar condicio-
nado após o expediente;
• a memória interna mantém as 
configurações do termostato durante 
uma queda de energia para conser-
var uma temperatura confortável;
• o recurso ciclo por hora (CPH) man-
tém a temperatura estável e contro-
lada em uma escala limitada, para 
reduzir a sobrecarga nos sistemas 
HVAC (aquecimento, ventilação e 

ar condicionado, em 
sua sigla em inglês) e 
economizar energia 
sem perder o conforto; 
• design elegante, 
disponível em prata, 
preto, cinza, mar-
rom e outras oito 
cores, para combinar 

com a decoração do local. 
“O novo O3 é um termostato ideal para 
proprietários e administradores de hotéis 
e edifícios comerciais”, afirma Ernesto 
Ghini, Diretor Geral da Honeywell E&ES  
do Brasil. “Ele oferece aos usuários um 
excelente conjunto de recursos de efi-
ciência energética que ajuda a reduzir o 
consumo enquanto mantém o conforto.”

TIER4 ANUNCIOU SUA PRIMEIRA SALA-COFRE
A Tier4 Intelligent Solutions, empresa 
nacional de engenharia especializada 
em soluções para Data Centers, anun-
ciou em abril o lançamento da sua 
primeira sala-cofre (fort room), ambiente 
estanque, que será certificado de acordo 
com as normas da ABNT para proteger 
o Data Center contra incêndio, calor, 
umidade, gases corrosivos, fumaça, 
água, roubo, arrombamento, acesso 
indevido, sabotagem, impacto, pó, 
explosão, magnetismo e armas de fogo.
“A sala-cofre produzida pela Tier4 
foi desenvolvida para garantir um 
ambiente estanque e com alta 
disponibilidade para o perfeito 
funcionamento dos Data Centers e 
seus equipamentos de TI. Totalmente 
produzida e testada no Brasil, ela 
está em processo de atender todas 

as normas nacionais e internacionais 
de isolamento térmico, integridade e 
estanqueidade, com grau de prote-
ção S60D/R60D, conforme determina 
as Normas ABNT 15247 e EN1047-2”, 
explica Daniel Freire, CEO da empresa.
Segundo Freire, a sala-cofre garan-
te temperatura e umidade internas 
inferiores aos padrões estabelecidos 
pela norma NBR 15247:2004: “Os 

ensaios laboratoriais dos produ-
tos fort room da Tier4 apresentam 
resultados melhores do que os limites 
de emergência de temperatura e 
umidade recomendados pela norma 
que são de 75°C e 85% UR”, destaca. 
“O produto é uma alternativa segura 
a um custo 30% inferior dos produtos 
disponíveis no mercado”, completa o 
CEO da Tier4 Intelligent Solutions.

Sala-cofre 
protege e 
garante o perfeito 
funcionamento 
de Data Centers e 
equipamentos
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INFRAESTRUTURA & NOVOS PROJETOS

POLÍCIA RODOVIÁRIA 
TEM ETIQUETA DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A unidade operacional da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em Sergipe, 
localizada na BR 101, no km 23, em 
Malhada dos Bois, próximo a Araca-
ju, recebeu a etiqueta de eficiência 
energética PBE Edifica, após passar 
por inspeção efetuada pela Fundação 
Vanzolini. A unidade operacional é a 
primeira edificação da PRF no País e 
a primeira edificação do Estado de 
Sergipe a obter a etiqueta. A Etiqueta 
Nacional de Conservação de Ener-
gia (ENCE) emitida pela Fundação 
Vanzolini avaliou e classificou a 
envoltória da edificação com nível A 
para área construída de 474,63 m² e 
a iluminação com o nível obtido E, de 
uma área iluminada de 945,32 m². 
De acordo com Rita Buoro, Gestora 

Técnica da Fundação Vanzolini, “o edi-
fício foi o primeiro que a PRF etiquetou 
para servir de referência para os próxi-
mos projetos. Com base na avaliação 
da envoltória de Nível A o projeto foi 
entendido como adequado para o 
objetivo de eficiência energética. No 
entanto, para a vertente iluminação, 
o elevado nível de iluminação neces-
sário para a segurança dos policiais 

nos postos gerou 
níveis de iluminân-
cia superiores aos 
limites descritos 
pelo RTQ-C, o que 
resultou na avalia-
ção de nível E para 
esta vertente ”. 
A etiqueta foi emiti-
da pela Fundação 
Vanzolini. O PBE 
Edifica faz parte 

do Programa Brasileiro de Etique-
tagem (PBE), sob coordenação do 
Ministério de Minas e Energia (MME), 
desenvolvido em parceria entre o 
Inmetro e a Eletrobras/Procel Edifica. 
O superintendente da PRF em Sergipe, 
inspetor Robson Feitoza, ressaltou 
que o melhor conforto e segurança ao 
policial tem como consequência a ex-
celência no atendimento aos usuários. 

PRIMEIRO TRYP PERNAMBUCO É ENTREGUE A CONDÔMINOS
Tryp Pernambuco by Meliá Hotels Inter-
national foi a bandeira escolhida para 
o novo hotel que a construtora Rio 
Ave acaba de entregar aos condômi-
nos. É o primeiro empreendimento do 
Norte-Nordeste da holding espanhola, 
considerada uma das maiores empre-
sas hoteleiras do mundo. Em regime de 
pré-operação, o hotel está instalado na 
Nova Barra , na beira-mar de Jaboatão 
dos Guararapes (PE) e oferece três op-
ções de planta. A abertura oficial está 
prevista para o final do semestre.
Com fachada em vidro, o empreen-
dimento possui 192 quartos, distri-
buídos em 24 pavimentos. Voltado 
principalmente ao público executivo, 

o imóvel foi projetado com unidades 
nos diversos tamanhos e com toda a 
infraestrutura para o turista de negó-
cios e de lazer. Serão disponibilizados 

quartos nos tamanhos: 36 m2, 37,25 m2, 
41 m2 e 43,5 m², além de cem vagas 
de garagem, salões para convenções, 
restaurantes, lobby bars e piscinas. 
As novas instalações contam ainda 
com oito unidades por andar, quatro 
elevadores, central de gás, salão de 
ginástica e sistema de segurança. 
O Tryp Pernambuco by Meliá Hotels 
International contará com a expertise 
do grupo espanhol na gestão do pool 
hoteleiro. Esse é o terceiro empreendi-
mento hoteleiro erguido pela Rio Ave 
em Pernambuco – os outros dois são 
o Courtyard by Marriott e o Ramada 
Hotel & Suítes, os primeiros das respec-
tivas bandeiras no Nordeste.
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SOLUÇÕES EM FACILITIESSOLUÇÕES EM
ENGENHARIA

SOLUÇÕES EM BPO

É só fazer os cálculos: adicionar soluções inteligentes e customizadas aos seus negócios resulta em mais tempo para você se dedicar ao 

seu core business. Para isso, oferecemos o mais alto padrão de qualidade em multisserviços, otimizando processos e reduzindo custos 

diretos e indiretos para tornar suas operações sempre eficientes. Integramos pessoas, espaços e tecnologias a partir de modelos de 

gestão de facilities flexíveis. Tudo para quê, no final das contas, você possa se dedicar cada vez mais à gestão e ao  futuro do seu negócio.

CONTE COM NOSSA INTELIGÊNCIA PARA OS MELHORES RESULTADOS.

Inteligência na prática.
www.personalservice.com.br
comercial@personalservice.com.br 
(21) 3311-7312 • (11) 4063-7312
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