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ENTRE NÓS

Direto da Redação | redacaoinfra@talen.com.br

ENERGIA QUE MOVE

Para mim, a Olimpíadas Rio 2016 
representa uma energia que 

move gente focada – atletas, astros 
e estrelas, profissionais, turistas – 
vindos de incontáveis localidades 
e precisando de serviços disponí-
veis para atender a demanda deste 
grande evento. Afinal, atrás deste 
negócio olímpico, a área de facility 
management fez um grande tra-
balho nos sites administrativos da 
matriz Cidade Nova e na filial do 
Parque Olímpico do Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos Rio 2016, que precisou 
suportar todas as necessidades de 
um time de seis mil colaboradores, 
quatro mil terceiros e parceiros, 
além de gerenciar 54 diferentes es-
pecialidades funcionais. 

Indiretamente, foram necessá-
rios gestores que atendessem à alta 
demanda de visitantes, seja para re-
cepcioná-los nas arenas, nos shop-
ping centers, nos hotéis, parques 
públicos, aeroportos, metrôs, hiper-
mercados, em alguns condomínios 
corporativos que foram sede da 
casa de alguns países, entre outras 
instalações. Todos trabalhando em 
uma vasta gama de serviços e tec-
nologias: da hospedagem à alimen-
tação, da tecnologia da informação 
à segurança, da infraestrutura à ma-
nutenção de transportes verticais e 
horizontais, da limpeza dos aparta-
mentos dos atletas e turistas à lim-
peza das quadras na hora de uma 

suada partida de vôlei, sem contar 
com todos os serviços que uma ci-
dade precisa ofertar a sua popula-
ção, seja ela flutuante ou não. Você 
saberá um pouco mais nas próximas 
páginas da edição.

No final de semana de 12 e 14 de 
agosto, quando cheguei à cidade do 
Rio de Janeiro para participar de um 
final de semana olímpico, a experiên-
cia que mais me impactou foi um 
interminável congestionamento de 
carros e pessoas nas 24 horas do dia. 
Exceto a isso, a cidade maravilhosa 
estava mais segura, urbanisticamente 
mais linda e olimpicamente glamoro-
sa. Muitas outras sensações puderam 
ser vivenciadas, quer um exemplo: 
imagine-se estar em uma das plata-
formas do metrô e poder ouvir uma 
boa música e durante o percurso do 
trem também ouvir a voz de um atle-

ta olímpico lhe dando boas-vindas e 
indicando em qual estação você deve 
descer para assistir determinada 
competição. Parece simples, mas cer-
tamente foi uma logística trabalhosa 
e digna de medalha.

Falando em medalha, nesta edi-
ção trazemos os ganhadores do tro-
féu Indicados INFRA 2016, resultado 
de uma pesquisa realizada com uma 
parcela de nossos leitores com o obje-
tivo de desmistificar o “diz que me diz” 
de que as empresas terceiras, via de 
regra, não prestam um bom serviço. E 
para validar as empresas especializa-
das em serviços que integram o faci-
lity management, novamente a INFRA 
foi perguntar diretamente aos contra-
tantes quem eles indicariam e nova-
mente o resultado e os depoimentos 
são surpreendentes e, por isso, o leitor 
não pode deixar de consultar.

Por fim, o facility management 
no ambiente hospitalar ganha des-
taque na edição, que traz matéria 
que aponta os desafios do setor 
com a visão do Consultor Daniel Fi-
gueiredo e da equipe da Coordena-
doria Geral de Administração (CGA) 
da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES-SP) sob a gestão 
do Engenheiro Jorge Alberto Lopes 
Fernandes. Além disso, existem ou-
tras matérias para você acompanhar 
nosso universo.

Boa leitura!
Léa Lobo
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“A indústria global do Facility Management vive um momento crítico da sua maturação. 
Integradores de FM estão sendo reconhecidos como chaves para o futuro do novo local 

de trabalho, conduzindo a produtividade dos negócios e a experiência do empregado”

Maureen Ehrenberg - Presidente do IFMA (gestão 2016-2017)

Facility Manager 
no Comando

Ligue agora e faça sua reserva: 
comercial@talen.com.br | Tel.: 11 5582-3044 www.revistainfra.com.br

EVENTOS REGIONAIS INFRA 2017

1  3º Infra Sul – Porto Alegre/RS – Março
2  14º Infra São Paulo/SP – Maio
3  5º Infra Belo Horizonte/MG – Julho
4  5º Infra Nordeste – Fortaleza/CE – Agosto
5  11º Infra Rio de Janeiro/RJ – Outubro
6  7º Infra Centro-Oeste – Brasília/DF – Novembro

A INFRA preparou para 2017 muitas oportunidades para 
que sua marca esteja presente em seis estados do Brasil.

São projetos que envolvem: eventos, mídias impressa e virtual e portal de notícias.

Já está tudo planejado, esperando apenas a sua marca.
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Após décadas de sucesso na Otis 
Brasil,  Julio Bellinassi  acaba de ser 
nomeado como o novo Diretor Geral 
da Otis para América Sul, onde será 
responsável pelas áreas de Novos 
Equipamentos e Serviços no Brasil, 
Colômbia, Argentina, Uruguai e Chile.
Com mais de 18 anos de casa, Bel-
linassi, 43, iniciou sua carreira na 
empresa como Supervisor de Instala-
ção, gerenciou algumas filiais no País, 
foi Diretor de Marketing e Vendas para 
América Latina e Diretor de Opera-
ções no Brasil. Em 2015, foi nomea-
do Diretor Geral da Otis no Brasil. É 
formado em Engenharia Química 
pela Universidade de São Paulo e 
possui MBA pela Fundação Getúlio 
Vargas. Sua formação e experiência 
o credenciam para enfrentar uma 
gestão de desafios no mercado de 
equipamentos para a construção civil. 
“Nosso objetivo é ampliar a atuação 
da Otis na América do Sul através da 
tecnologia e inovação, oferecendo 
um serviço de classe mundial para 
atender nossos clientes com plena 
satisfação. Temos know-how e equipa-
mentos de última geração que abrem 
portas para nossa atuação na Amé-
rica do Sul”, ressalta Júlio Bellinassi.

A Chemours anunciou  Maurício Xavier  
como o novo Presidente da empresa 
no Brasil. No cargo, o Executivo terá 
como papel o comando da estratégia e 
expansão da unidade brasileira, subs-
tituindo Antônio Mori, que se aposenta 
após 30 anos na DuPont/Chemours. 
Xavier está na Chemours desde 1988, 
onde começou como Especialista em 
Marketing e Comunicação na DuPont. 
Passou pelos cargos de Coordenador 
de Mercado para a região Sul e Gerente 
de Marketing para a América do Sul. 
Em 2014, após a criação da Chemours, 
como resultado da separação da divisão 
de Químicos de Performance da DuPont, 
assumiu a diretoria da área de Produ-
tos Fluorados da empresa no Brasil.
Engenheiro Eletrônico formado pelo 
Mackenzie e pós-graduado pela Escola 
Superior de Propaganda & Marketing 
(ESPM), Xavier é reconhecido por sua 
forte atuação no desenvolvimento e 
implementação de planos e proje-
tos para a substituição dos fluidos 
refrigerantes – CFCs e HCFCs – por 
produtos alternativos e inofensivos 
a camada de ozônio. Por esse traba-
lho, em 2009, foi homenageado por 
associações e empresas do setor, como 
a Abrava, Grupo Ozônio e Cetesb .

A ThyssenKrupp anuncia  Fernando 
Nogueira  como novo Head de 
Desenvolvimento de Negócios 
da empresa para a América 
do Sul. O Executivo tem como 
responsabilidade coordenar o 
desenvolvimento de estratégias 
e mercados, comunicação 
corporativa, tecnologia, inovação e 
sustentabilidade, contribuindo para 
fortalecer e expandir a atuação da 
ThyssenKrupp na região. Formado 
em Engenharia Mecânica de 
Produção pela FEI, com MBA pela 
Université du Québec à Montréal, 
Nogueira construiu uma sólida 
carreira, principalmente no setor 
industrial. Na Cummins ocupou 
diferentes cargos até chegar às 
posições de Diretor Executivo da 
Unidade de Negócio de Distribuição 
e Operações & Supply Chain para 
a América do Sul. Recentemente 
atuou na TCP Latam como Diretor 
Associado, desenvolvendo projetos 
de reestruturação de empresas, 
fusões e aquisições.
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A Philips, empresa líder em inovação 
para saúde e bem-estar, anuncia 
 Evandro Garcia  como novo Diretor 
de Vendas, Marketing e Serviços da 
área de Tecnologia da Informação 
em Saúde para a América Latina. 
Com 15 anos de experiência 
profissional, desenvolveu sua 
carreira em posições de liderança 
de hospitais e serviços na área de 
saúde, como a Unimed Maringá, a 
GP Investments, a First Line Medical 
Device e o Grupo Sobam. A empresa 
anuncia também a chegada da 
nova Diretora de Recursos Humanos 
para o Brasil, Magda Setoguchi. 
A Executiva assume o desafio de 
continuar o ritmo acelerado de 
transformação da empresa, que 
nos últimos anos tem se focado 
especialmente no mercado de saúde 
e bem-estar. Com mais de 20 anos 
de experiência em companhias 
multinacionais no Brasil, como 
a Abbott, a Ernst & Young Banco, 
a Toyota e a SalomãoZoppi 
Diagnósticos, Magda Setoguchi 
será responsável pelo alinhamento 
do Brasil com as demais equipes 
da Philips na América Latina. 

 Wadi Tadeu Neaime , 63, esteve nos 
últimos quinze anos como Gerente da 
Climapress Tecnologia em Sistemas de 
Ar Condicionado, respondendo pela 
área de serviços e pela divulgação 
da imagem institucional da empre-
sa. Desde julho deste ano instituiu e 
dirige a empresa Elo Ar Condicionado, 
sediada na cidade São Paulo. Desde 
muito jovem atuou profissionalmente 
somente no ramo de HVAC-R, parti-
cipando da gestão de renomadas 
empresas do setor de ar condicionado 
central. Cursou Processos de Produção 
na Faculdade de Tecnologia de São 
Paulo e Marketing na Universidade 
Anhembi Morumbi. Participa volun-
tariamente da vida associativa no 
segmento de climatização desde o 
ano de 1996, tendo ocupado diversas 
posições de destaque, como: Presiden-
te da Smacna Brasil, uma associação 
técnico-científica, desdobramento da 
Smacna Inc./Virgínia/EUA e Presidente 
da Associação Brasileira de Refrige-
ração, Ar Condicionado, Ventilação e 
Aquecimento (Abrava), atualmente é 
o Presidente da Faiar (Federación de 
Asociaciones Iberamericanas de Aire 
Acondicionado y Refrigeración).

P R O DU T O

www.abatex.com.br

11 4186 9600
sac@abatex.com.br
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Inovação, técnica, design e acabamento 
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Uma marca que virou sinônimo de solidez, 
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EXEMPLO A SER SEGUIDO
  Envolvido com Facilities desde a graduação, Mauro Sérgio Kyriazi Campos 

construiu uma carreira sólida e de sucesso. A experiência fruto dessa jornada e 
seu jeito genuíno de estabelecer empatia com as pessoas o credenciam agora a 
estrear (merecidamente) a Diretoria de Melhoria Contínua na Firmenich

PROFISSIONAL DESTAQUE 

Nesses 17 anos, a INFRA sempre tra-
balhou pela importância e valo-

rização da atividade de Facilities. Essa 
bandeira inclui estimular que os profis-
sionais do segmento enxerguem e atuem 
de maneira a assumir sua posição estra-
tégica dentro das empresas, sendo reco-
nhecida inclusive pela alta direção.

Nesta edição, para ratificar essa mis-
são, trazemos como Profissional Desta-
que Mauro Sérgio Kyriazi Campos. Com 
45 anos, esse Engenheiro Civil com MBA 
em Gerenciamento de Facilidades envol-
veu-se com a atividade de FM já durante 
a faculdade e nunca mais a deixou. Sua 
vocação pela área de serviços e o fato de 
gostar muito de ajudar as pessoas a al-
cançar seus objetivos o credenciaram a 
construir uma carreira bem-sucedida que 
agora culmina em assumir a Diretoria de 
Melhoria Contínua na multinacional suí-
ça fabricante de aromas e fragrâncias, 
Firmenich. Acompanhe nos principais 
trechos desse bate-papo o que envolve 
o escopo dessa nova diretoria, além dos 
desafios de Campos para chegar aqui e 
os conselhos deixados para aqueles que 
pretendem seguir na carreira. Boa leitura!

Como foi seu ingresso na carreira 
de Facility Management?

Foi um processo bem natural, pois du-
rante a faculdade eu já estava atuan-

Mauro Sérgio 
Kyriazi Campos, 
Diretor de
Melhoria Contínua 
na Firmenich

do em manutenção predial dentro da 
Cidade Universitária [Campus USP, 
em São Paulo] e meu primeiro empre-
go foi realmente nessa função. Daí em 
diante o processo de assumir outras 
disciplinas dentro da edificação e abar-
car toda a instalação foi muito rápido. 
Logo as coisas fizeram sentido, sempre 
tive uma vocação para serviços, sempre 
gostei muito de ajudar as pessoas a al-
cançar seus objetivos e o FM tem muito 
disso, trabalha para que os demais pos-
sam atingir sua excelência.

Antes de falarmos sobre essa 
nova posição, nos atualize 
sobre a Firmenich.

Trata-se de uma indústria suíça com 
120 anos no mercado que atua no ramo 
químico, produz aromas e fragrâncias 
que entram na formulação de uma in-
finidade de produtos presentes no coti-
diano de todos nós. É um B2B que pos-
sui instalações fabris, laboratórios de 
desenvolvimento e escritórios em vá-
rias partes do mundo para atender seus 
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clientes. No Brasil, está presente há 64 
anos. Possui uma fábrica em Cotia/SP 
(própria) e um complexo de laboratório 
e escritórios (built to suit) também bem 
próximo dali. Atualmente são 400 fun-
cionários.

Antes de assumir a Diretoria de 
Melhoria Contínua, você atuou 
por cinco anos como Diretor 
de Facilities. Quais eram suas 
principais responsabilidades?

Como Ex-diretor de Facilities (Work-
place Solutions) para a Firmenich na 
América Latina, eu era responsável por 
seis edifícios entre fábricas e laborató-
rios distribuídos pelo Brasil, Argentina, 
Colômbia e México. As principais res-
ponsabilidades eram a administração 
do portfólio de real estate, novas cons-
truções e projetos de investimentos, 
manutenção predial, workplace, envi-
ronment, limpeza, segurança, frota, li-
cenciamento predial e relacionado ao 
business, além de serviços como mo-
toboy, bebidas quentes, restaurante e 
lanchonete etc. 

O que você aprendeu nesse período?

Administrar todas essas disciplinas e 
manter contato constante com os usuá-
rios finais me permitiu enxergar que, por 
trás de alguém que demanda um servi-
ço, existe sempre o negócio da compa-
nhia que não pode parar. Muitas vezes, 
o usuário final tem dificuldade de dizer 
o que sente e porque precisa de deter-
minado serviço ou produto. Mas, segu-
ramente, o departamento de Facilities 
é essencial para o sucesso da empresa 
e, muitas vezes, não nos damos conta 
disso. Acreditamos que estamos lim-

pando banheiro, quando na verdade 
estamos tornando o ambiente melhor 
e mais produtivo; pensamos consertar 
o ar condicionado, quando na verdade 
o resultado é um ambiente mais saudá-
vel, onde as pessoas conseguem pro-
duzir com excelência para clientes que 
demandam alta performance.

Poderia compartilhar um desafio 
que conseguiu superar e/ou case 
de sucesso que acha relevante?

Acredito que temos um case de suces-
so quando conseguimos antecipar a 
demanda dos usuários, quando seu 
planejamento e decisão resolvem um 
problema antes daquilo se tornar um 
impeditivo ao desempenho de uma 
atividade do negócio. Isso, na minha 
visão, já é um case de sucesso. A dor de 
cabeça evitada é muito mais significa-
tiva do que qualquer emergência que 
precisa ser controlada depois de ocor-
rida.

A Diretoria de Melhoria Contínua 
já existia dentro da Firmenich? 

Não. A decisão de criá-la foi baseada 
em nossa pesquisa interna de satisfa-
ção dos usuários e no sentimento ao 
conversarmos com o top management 
da empresa. Tudo na vida deve melho-
rar e é preciso se preparar e lançar mão 
de recursos para isso acontecer.

O que significa estar à frente dessa 
diretoria, de maneira pioneira? 

Muito instigante! Quando conversei 
com meu chefe sobre isso, ficou evi-
dente que precisávamos de alguém na 
organização global que pudesse sair da 

operação diária (que te consome cada 
minuto!) para se dedicar a aperfeiçoar o 
que estamos fazendo. Envolve a manei-
ra como nos relacionamos com nossos 
usuários, a forma como entregamos 
nossos serviços e a estratégia para po-
der responder à necessidade de cresci-
mento do core business. Por isso, estar 
à frente dessa diretoria, é ajudar todo 
o departamento a encontrar o seu me-
lhor, repensar o que faz, mudar a ma-
neira como somos vistos internamente. 
É uma tremenda mudança de paradig-
ma, vai demandar muito fosfato.

Qual é a abrangência do cargo 
e escopo de trabalho?

É mista. Trata-se de um cargo estratégi-
co, sem dúvida. Uma parte está relacio-
nada ao plano-piloto de desenvolver 
melhorias para a América Latina e, em 
paralelo, realizar um apanhado global 
dentro da área, buscando compartilhar 
melhores experiências internas e exter-
nas em todos os países onde atuamos.

Quais características acredita possuir 
para fazer a diferença nessa posição?

Continuo apaixonado por Facilities 
como sempre. Meu desejo de fazer tudo 
bem feito me impulsiona. A automotiva-
ção faz parte de mim. Penso que essa é 
minha força. Sei me virar sozinho e para 
iniciar algo novo, trilhar um caminho 
ainda não trilhado requer esse espírito 
de aventura! E isso eu tenho de sobra!

Mesmo assumindo essa nova 
Diretoria, você permanece responsável 
por Real Estate para América 
Latina e também por investimentos 
dentro de Facilities, correto?

PROFISSIONAL DESTAQUE 



Sim. Temos vários projetos acontecen-
do e para não perder a continuidade, 
decidimos que ainda responderei pe-
las transações em Real Estate por mais 
um tempo. Os projetos desse ano fiscal 
também continuam comigo para que 
possamos concluí-los como planejei.

De que maneira a sua área 
trabalha/contribui para o sucesso 
do negócio da Firmenich? 

Como diz um amigo, Marcos Maran, o 
edifício não funciona sozinho. Na Firme-
nich não seria diferente. A área pela qual 
respondo, GWS – Global Workplace Solu-
tions – contribui para o sucesso do negó-
cio ao manter todas as atividades de ges-
tão relacionadas ao edifício em perfeito 

sincronismo com as necessidades dos 
usuários. A relação não deve (e não pode) 
em momento algum ser um obstáculo às 
tarefas. Ninguém precisa saber como o ar 
condicionado funciona ou se pagaram ou 
não a conta de luz, mas tudo isso tem que 
estar lá, funcionando, e isso é o real papel 
do Facilities. O mesmo acontece com o 
desenvolvimento de um layout corporati-
vo, que deve estar alinhado às demandas 
das novas gerações que chegam ao escri-
tório, de maneira a proporcionar um am-
biente produtivo, receptivo, colaborativo, 
que incentive a criatividade e a inovação.

Na sua opinião, o que falta para que 
os profissionais da área de Facility 
Management alcancem uma posição 
mais estratégica nas companhias?

Melhor educação em alguns sentidos: 
no quesito formal de escola, no conhe-
cimento do que é o FM, além do envolvi-
mento do top management da compa-
nhia, a fim de demonstrar as vantagens 
de contar com uma área organizada 
profissionalmente. Muitos executivos 
no C-Level das empresas não fazem 
ideia do escopo de seus FMs, e talvez 
nem saibam o nome dessa profissão. 
Enfim, falta a gente se mostrar mais e se 
vender melhor dentro das corporações.

Como é o seu dia a dia? 
Você viaja muito?

Nos últimos cinco anos, meu dia a dia 
vem sendo de muitas reuniões. Tudo é 
fruto de um grande acordo, pois sem 

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

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

www.rl.com.br

http://www.rl.com.br/
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a participação de todos os interessa-
dos nada avança na companhia. Viajo 
muito para os demais países onde a 
Firmenich possui operação tanto na 
América Latina como na Europa e nos 
Estados Unidos. É o momento para par-
ticipar da tomada de decisões e coo-
perar. Chegar ao consenso é o lema. 
Atualmente, viajo todos os meses para 
acompanhar projetos e estar próximo 
dos meus clientes internos; eles valori-
zam muito isso, sabem que estou dei-
xando a família, horas de aeroporto, 
avião etc., e procuram contribuir sendo 
bastante receptivos.

Quais conselhos daria a um 
profissional que pretende seguir 
a carreira de FM e galgar uma 
posição de destaque como a sua?

Se é que posso deixar um conselho, diria 
que ser humilde, ser honesto, primeiro 
consigo mesmo depois com os outros, e 
sempre seguir em frente. É o que me fez 
chegar até aqui. De forma geral, a hu-
mildade atrai pessoas, elas verão você 
como um igual e não como alguém que 
tenta se impor por um cargo, um status 
hierárquico ou qualquer coisa efêmera 
como essa. Eles vão acreditar em você e 
dar credibilidade quando falar. Mas isso 
tem de estar gravado no seu coração. 
São valores, não modismos. 

O que significa ser honesto 
consigo mesmo?

É fazer e falar aquilo que você acredi-
ta, baseado em valores sólidos e não 
somente para agradar seu chefe ou co-
legas. É uma atitude que leva tempo, 
mas é muito mais duradoura se com-
parada àquele que concorda com tudo 
só para não ser rotulado. Em paralelo, 
essa postura também cobra seu preço, 
pois algumas pessoas vão te detestar e 
se afastarão. Por último (e não menos 
importante) é preciso seguir em frente. 
Somos espíritos em uma jornada de 
evolução, uma vez que estamos nisso 
há muito tempo e ainda permanece-
remos por muito mais. Dessa maneira, 
porque se desesperar ou se alarmar de-
masiadamente? Tudo passará, tanto o 
pior como o melhor. Então, siga sempre 
seu caminho, deixe de lado as rusgas 
da mágoa, perdoe seus colegas, não 
se prenda a picuinhas, fofocas, maledi-
cências, siga em frente, aconteça o que 
acontecer. Assim você chega a algum 
lugar que é bom pra você. Se for um 
cargo melhor, ótimo, se for outra coisa, 
também. E agradeça por isso!

E a vida pessoal? É quando 
você recarrega as energias?

Missão para mim é progredir, evoluir 
meu espírito sempre e o trabalho e a 
família são os locais certos pra isso 
acontecer. O trabalho porque tem o de-
safio intelectual e a família pelo desafio 
moral. Gosto mesmo disso e também 
de explorar, desbravar coisas novas e 
ambos oferecem muito disso, o tempo 
todo! Tenho três filhos e sou casado 
há 21 anos com a mesma mulher. Sou 
muito satisfeito e feliz.

  Conseguir antecipar a 
demanda já é um case 
de sucesso (…). A dor 
de cabeça evitada é 
muito mais significativa 
do que qualquer 
emergência que se tem 
que controlar… 

PROFISSIONAL DESTAQUE 
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NEM TUDO É MÁ NOTICIA!
  Mesmo diante de um cenário econômico adverso, o Programa de Expansão e de 

Manutenção dos Hospitais Públicos do Governo do Estado de São Paulo avança

HOSPITAIS | por Léa Lobo

Tomando-se como base o passado 
recente, percebe-se claramente 

que a falta de planejamentos estraté-
gicos e respectivos planos plurianuais 
de investimentos foi uma constante 
em boa parte da construção hospitalar 
no Brasil. Considerando que edifícios 
hospitalares (Estabelecimentos Assis-
tenciais de Saúde – EAS) são bastante 
complexos, caros e necessitam de con-
tínuas intervenções que assegurem 
ambientes adequados frente a cons-
tante mudança de fatores como a evo-
lução das ciências médicas; aumento 
da perspectiva de vida da população; 
avanços da tecnologia da informação 

(TI); incorporações de novos equipa-
mentos; tratamentos e procedimen-
tos. A Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES-SP) adotou um 
ambicioso projeto de ampliação, revi-
talização e de manutenção de seu con-
junto de prédios hospitalares, com um 
investimento médio anual no período 
de 2011 a 2016 de R$ 116 milhões, que 
permite a projeção dos recursos finan-
ceiros necessários no médio e longo 
prazo, estabelece o quê e quando exe-
cutar, evita soluções de continuidade 
e assegura a capacitação e retenção 
de equipe técnica/administrativa vital 
para seu sucesso. 

ESTRATÉGIAS REVOLUCIONÁRIAS
No viés técnico, adotou-se o binô-

mio construção/manutenção, focando 
de um lado os novos prédios, retrofits e 
reformas necessárias, e do outro a ple-
na disponibilidade operacional no dia a 
dia. Na parte financeira novos paradig-
mas foram estabelecidos:
•  Buscou-se recursos através de contra-

to de financiamento junto ao Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – 
BID, pelo Programa de Fortalecimento 
da Gestão da Saúde no Estado de São 
Paulo, contribuindo para a melhoria 
das condições de saúde da população 
por meio da estruturação de serviços, 

7 Hospitais Especializados
Investimento: R$ 106,95 milhões

22 Hospitais Gerais
Investimento: R$ 460,62 milhões

3 Departamentos Regionais de Saúde
Investimento: R$ 5,7 milhões

4 Ambulatórios de Especialidades  
e Unidade de Reabilitação

Investimento: R$ 22,9 milhões

2 Institutos de  
Pesquisa/Laboratórios

Investimento: R$ 99,6 milhões

EDIFÍCIOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE - SES – CONSTRUÇÕES E REFORMAS - 2011 A 2016

TOTAL
38 Unidades

Investimento médio 
anual de R$ 116 milhões
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implantando novos hospitais, Unida-
des Básicas de Saúde (UBS) e Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) em 
diversos municípios com o intuito de 
ampliar a qualidade e a integralidade 
dos serviços, com investimentos na 
ordem de R$ 500 milhões.

•  Desenvolveu-se um Programa de Par-
ceria Público-Privada (PPP), instru-
mento utilizado para realizar inves-
timentos em infraestrutura, como a 
construção dos Hospitais de Soroca-
ba, de São José dos Campos e o Novo 
Centro de Referência da Saúde da Mu-
lher, com investimentos na ordem de 
R$ 4.021 bilhões, incluindo a operação 
para os próximos 20 anos.

ENGENHARIA HOSPITALAR, UM 
DOS PRINCIPAIS DIFERENCIAIS

Dentre as diversas áreas que com-
põem a Diretoria Geral de Administra-
ção da SES, coordenada pelo Enge-
nheiro e Administrador Jorge Alberto 
Lopes Fernandes, a engenharia hospi-

talar possui papel relevante, começan-
do no planejamento, passando pelos 
projetos, contratações, gerenciamento 
de execução, até a entrega definitiva. A 
área de Projetos, Obras e Manutenção é 
chefiada pelo Arquiteto Adhemar Dizio-
li e conta com 35 colaboradores.

Desenvolver e reter conhecimento 
são imprescindíveis na gestão do edi-
fício hospitalar. Sem um núcleo per-
manente, o know-how porventura ad-
quirido volatiliza, perde-se a essência, 
relativiza-se a cultura organizacional.

FOCO NA LEGISLAÇÃO E NOS 
DESAFIOS AMBIENTAIS

Os projetos, obras e serviços de ma-
nutenção são contratados através de 
processos licitatórios, em estrita con-
sonância com as legislações vigentes. 
Especial atenção é dada às condições 
ambientais como restrições a produtos 
e subprodutos de origem exótica, pro-
dutos e subprodutos florestais de ori-
gem nativa da flora brasileira (Cadma-
deira), assim como com o que dispõe a 
legislação em termos da utilização do 
amianto.

Em todos os processos envolvidos, 
desde a concepção dos projetos, pas-
sando pela execução da construção e 
o uso do espaço construído, dentro das 
condições de cada empreendimento, 
são inseridos sistemas de eficiência 
energética, como, por exemplo, a utili-
zação de iluminação natural, com jane-
las que valorizam a iluminação e circu-
lação do ar na edificação, sistemas de 
energia renovável, utilização de equi-

  Desenvolveu-se 
uma PPP com 
investimentos 
na ordem 
de R$ 4.021 
bilhões 

Hospital 
Regional do 
Litoral Norte – 
Projeto BID
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SOLUÇÕES EM FACILITIESSOLUÇÕES EM ENGENHARIA SOLUÇÕES EM BPO

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

A PERSONAL SERVICE TEM A FÓRMULA PERFEITA 
PARA UMA OPERAÇÃO DE SUCESSO.

CONTE COM A PERSONAL SERVICE PARA POTENCIALIZAR  
O SUCESSO DO SEU NEGÓCIO.

Com soluções flexíveis e 
modulares, nosso modelo de 
negócio contribui para uma 
gestão mais completa, garantindo 
velocidade de resposta e um 
controle mais rigoroso dos gastos 
e processos, promovendo a 
eficiência da operação. 
Tudo para você focar apenas 
no que realmente importa:  
o seu core business.

A partir dos pilares  
“processos, tecnologia  
e pessoas” e conceitos  
de Lean Manufacturing, 
identificamos o mix  
de maior aderência  
ao seu negócio. 

O objetivo é otimizar 
processos, reduzir  
tempo e insumos, 
minimizando  
o estresse operacional  
no dia a dia.

Promove uma avaliação 
detalhada de cada  
etapa do processo  
da sua operação,  
identificando os pontos  
a serem melhorados  
e potencializando 
o resultado final.

2168_Anr Personal_210x280_INFRA.indd   1 7/25/16   10:17 AM
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pamentos de baixo consumo, como as 
descargas com dupla função, e tornei-
ras com controle de fluxo, e reuso eco-
nômico da água, por meio de sistemas 
de reaproveitamento da chuva, além de 
levar em consideração o descarte cons-
ciente de resíduos de materiais.

MANUTENÇÃO, A MELHOR 
FERRAMENTA PARA SE ASSEGURAR 
UMA EFETIVA DISPONIBILIDADE 
E ELIMINAR DESPERDÍCIOS

De 2011 para cá a Secretaria da Saú-
de consolidou e otimizou o Projeto de 
Operação e Manutenção Predial dos 
seus Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde, na eterna busca por soluções 
eficazes. Tal projeto, que teve início em 
2008, é responsável pelo sucesso da 
plena recuperação e segurança opera-
cional dos prédios atendidos e expres-
sivas economias nas utilidades com 
energia e água. Os contratos implanta-
dos abrangem a prestação de serviços 
contínuos de operação e manutenção 
predial, preditiva, preventiva, corretiva 
e emergencial e de assistência técnica 
das instalações e áreas físicas das Uni-
dades, envolvendo os serviços de: civil, 

mecânica (ar condicionado, vapor e 
condensado), elétrica, hidrossanitária, 
gases medicinais e câmaras frias.

A operação adequada de um hospi-
tal só pode se dar com o perfeito fun-
cionamento de todos os seus sistemas. 

Tal entendimento é claro e simples, na 
medida em que qualquer pessoa, ainda 
que não especialista em engenharia, 
perceba que não é possível o atendi-
mento pleno às pessoas debilitadas 
e doentes, se os sistemas planejados 
e instalados em um hospital não esti-
verem aptos para utilização em caso 
de uma urgência e, ou, emergência. O 
perfeito funcionamento das instala-
ções elétricas, hidrossanitárias, siste-
ma pneumático e de gases medicinais, 
sistema de exaustão e ar condicionado, 
de caldeiras, de trocadores de calor, de 
fluídos mecânicos e térmicos, de so-
norização, chamada de enfermagem e 
telefonia, dentre outros, fazem da edi-

  A operação 
adequada de um 
hospital só pode se 
dar com o perfeito 
funcionamento 
de todos os seus 
sistemas 

Hospital Regional de 
Sorocaba – Projeto PPP

Em sentido 
horário, a Diretora 
de Manutenção 
Adriana, Arquiteto 
Adhemar, 
Engenheiro Jorge 
Alberto e o Diretor 
de Obras Cláudio
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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.

Inovação
Aprimoramos nossos produtos 
continuamente, e nos 
esforçamos para maximizar o 
conforto e a segurança dos 
nossos passageiros.

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

Contate-nos e agende uma vistoria técnica gratuita!

Elevadores    Escadas    Esteiras Rolantes

http://www.otis.com/
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ficação que abriga um hospital, a mais 
complexa.

A carência de recursos e a falta de 
servidores especializados junto com 
um plano secundário à manutenção 
hospitalar ocasionou a existência de 
hospitais com estrutura física em es-
tado precário. Não há dúvida que se-
tores críticos como Centros Cirúrgicos 
e Unidades de Terapia Intensiva, não 
podem sofrer qualquer interrupção no 
seu funcionamento, ou nas instalações 
de segurança, como incêndio e energia, 
sob pena de colocar em risco a vida dos 
usuários do hospital.

Um grande hospital, do porte da-

queles que formam a rede estadual, 
possui sistemas com alto grau de com-
plexidade e dimensionamento, de for-
ma que, sob o ponto de vista predial 
devem contar com processos e progra-
mações diárias, semanais, mensais e 
anuais de manutenção preventiva e, ao 
mesmo tempo, contar com a agilidade 
necessária para a manutenção correti-
va de emergência. Ou seja, a operação 
de hospitais está diretamente condi-
cionada a uma manutenção presente 
e atuante.

Após levantamentos e estudos, a en-
genharia hospitalar concluiu que a op-
ção pela contratação dos serviços agru-

pando unidades hospitalares da mesma 
região, de mesmo porte e em condições 
de conservação semelhantes constitui 
a forma mais vantajosa para a adminis-
tração. Isso porque, do ponto de vista 
técnico, econômico e gerencial é o meio 
mais rápido para a troca de informações 
e de conhecimentos, que é fundamental 
para a solução de problemas relaciona-
dos com a área de manutenção, incluin-
do o Sistema de Gerenciamento Infor-
matizado (SIGEIN) via web.

Atualmente o sistema de operação 
e manutenção predial é composto por 
oito módulos, abrangendo 44 unidades 
de saúde, totalizando 6.550.037 m².

MODELO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ADOTADO PELA ENGENHARIA HOSPITALAR

CADASTRAMENTO

AR CONDICIONADO

PREVENTIVA

INSPECIONAR/OPERAR

ÁGUA FRIA

SISTEMA ENEGIA ELÉTRICA CABINE PRIMÁRIA

POTABILIDADE DA ÁGUA

QUALIDADE DO AR

CONTROLE

SETOR CIVIL
MODALIDADE

AÇÕES

SETOR ELÉTRICO

SETOR HIDROSSANITÁRIO

SIGEIN

EXAUSTÃO

EMERGENCIAL

MELHORAR

ÁGUA PLUVIAIS

SPDA

MATERIAIS

GASES MEDICINAIS

PREDITIVA

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

LAUDOS

VAPORCALDEIRAS

ORDEM DE SERVIÇO

VENTILAÇÃO

CORRETIVA

CORRIGIR

ÁGUA QUENTE

SISTEMA GERAÇÃO GRUPO GERADOR

SETOR MECÂNICO

Manutenção Predial 
Hospitalar

HOSPITAIS 
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ANATOMIA DE FACILITIES 
NO MERCADO DE SAÚDE

  O que é possível fazer 
para que as empresas 
terceiras deixem de ser 
vistas como um corpo 
estranho e, sim, como 
parceiras estratégicas

Nunca o setor de facilities teve tama-
nha visibilidade no Brasil. Conjunto 

de atividades de suporte que sustentam 
o core business, fornecendo melhores 
condições para que uma organização 
possa atrair e manter talentos, ganhar 
maior eficiência operacional e lucrativi-
dade, o FM pode ser ainda mais estra-
tégico quando se fala em ambientes de 
saúde. Afinal, além de todas essas variá-
veis, a moeda de maior valor é a preser-
vação da vida e o bem-estar das pessoas.

A gama de instalações com este 
perfil é considerável no território brasi-
leiro. Segundo o Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), o 
País conta hoje com aproximadamente 
294 mil empreendimentos que juntos 
têm um total de 439 mil leitos clínicos 
e cirúrgicos, sem contar os laboratórios 
especializados, clínicas e consultórios 
que podem se beneficiar de serviços de 
facilities voltados às suas necessidades.

Para esse público, é possível oferecer 
a gestão de manutenção predial, limpe-
za hospitalar, limpeza predial, recepção, 
segurança, informática, lavanderia, ali-
mentação, estacionamento, entre ou-
tros serviços que impactam, direta ou 

indiretamente, o negócio principal.
Veja, por exemplo, o sistema de 

acreditação – auditoria realizada nos 
hospitais para investigar e atestar que 
os mesmos atendem aos critérios de 
segurança do paciente, demonstran-
do excelência na operação. Os siste-
mas mais rigorosos (internacionais) 
chegam a avaliar mais de mil requisi-
tos em diversas categorias, como a de 
prevenção e controle de infecções que 
tem grande aderência aos serviços de 
limpeza especializada e destinação 
correta de lixo comum e contaminante.

GARGALOS ENTRE TOMADORES 
E PRESTADORES

Mas por que, então, esse poten-
cial não tem sido aproveitado? Uma 
primeira hipótese apontada por espe-
cialistas é de que as empresas tercei-
ras precisam participar mais das reu-

niões de planejamento estratégico, a 
fim de direcionar as tarefas operacio-
nais na direção da estratégia da orga-
nização. É preciso cuidar em detalhes 
de cada atividade, mas também ter 
uma visão sistêmica.

Para outros, falta inovação, equipes 
qualificadas e foco no cliente – que não 
é apenas o paciente, mas também os 
acompanhantes, o corpo clínico, a go-
vernança e os próprios terceiros. 

Se há problemas no setor priva-
do, quem dirá nos hospitais públicos. 
O que se vê são instituições de saúde 
(hospitais, clínicas, postos de saúde 
etc.) muito mal ou pouco conservadas, 
deixando inclusive de atender às nor-
mas técnicas e resoluções da Anvisa. Há 
uma série de razões que podem expli-
car esse hiato entre as oportunidades e 
a efetiva contribuição de facilities para 
melhoria desse segmento. São elas:
•  As atividades não assistenciais não são 

o core da saúde (e nem devem ser).
•  As atividades não assistenciais soma-

das não costumam ser superiores a 
15% dos custos operacionais de uma 
instituição de saúde.

•  A fiscalização sobre os itens pertinentes 
à infraestrutura é praticamente inexis-
tente ou faz-se “vistas grossas” sobre as 
irregularidades. Afinal, quem tem cora-
gem de interditar um hospital, em um 
País com tanta carência assistencial?

•  O administrador hospitalar não en-
xerga as atividades não assistenciais 
como um potencial de ganho econô-
mico para sua unidade.

•  O administrador hospitalar não tem 
percepção a respeito das perdas e 
dos riscos que uma infraestrutura mal 
conservada pode causar às ativida-
des assistenciais como, por exemplo, 
riscos de curtos-circuitos, infiltrações, 

FACILITY MANAGEMENT NA SAÚDE | por Daniel Figueiredo*
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Diretor na Lunak 
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má qualidade do ar, má qualidade da 
água, pragas urbanas, armazenagens 
de medicamentos em temperaturas e 
locais inadequados, baixa disponibili-
dade de equipamentos e de ambien-
tes clínicos, alto índice de infecção, 
falta de conforto aos pacientes, acom-
panhantes e funcionários etc.

•  Profissionais responsáveis pela in-
fraestrutura despreparados para o 
cumprimento da função e/ou equipes 
subdimensionadas.

•  A cultura do administrador hospitalar 
que não enxerga a terceirização des-
sas atividades com bons olhos. Tem-
-se uma sensação de “perda de poder, 
perda de controle” quando se tercei-
riza. E quando terceirizam, muitas ve-
zes, buscam apenas os menores pre-
ços, sem maiores critérios técnicos.

•  Os caminhos da terceirização dos ser-
viços não assistenciais para o setor 
público (que tem um índice de tercei-
rização bem superior ao do setor pri-
vado) enfrentam barreiras inerentes 
ao próprio processo de contratação, 
muitas vezes “engessado” ou mesmo 
considerados como uma outra “con-
tratação qualquer”. Também enfren-

tam muitas dificuldades, no seu dia a 
dia, para aquisição de equipamentos 
e serviços devido à burocracia e à falta 
de flexibilidade do processo.

•  Desperdício de espaços clínicos, 
quando utilizados para atividades que 
poderiam ser executadas de maneira 
remota/centralizada (esterilização, la-
vanderia, cozinha, oficinas etc.).

•  Inexistência ou má utilização de tec-
nologia para maior agilidade e preci-
são nas atividades assistenciais.

Esses são argumentos que podem 
ser utilizados pelos especialistas da 
área de infraestrutura (prestadores de 
serviços) para o convencimento dos 
profissionais que hoje administram a 
saúde brasileira, seja ela pública ou pri-
vada. Somado a isso, é necessária uma 
mudança. Significa deixar de lado o dis-
curso técnico e de preço, para atuar em 
parceria com o cliente, demonstrando 
os riscos operacionais e de imagem 
que podem decorrer de uma má qua-
lidade nos serviços de facilities. Além, 
naturalmente, dos potenciais ganhos 
de receita. E não se aplica somente ao 
segmento de saúde, mas a todos os ti-
pos de negócios.

Este é um tema que, na verdade, en-
volve muito mais a conscientização das 
empresas de facilities. Tenho convicção 
de que, se nossa maneira de abordar 
este segmento não mudar, continuare-
mos tendo um resultado pífio quando 
comparado ao enorme potencial de 
negócios que a saúde apresenta. Con-
tinuaremos nos digladiando por preço, 
conquistando contratos com pouquíssi-
ma chance de sucesso e nenhuma pere-
nidade. Nosso negócio continuará a ser 
considerado marginal, de pouca impor-
tância, um “mal necessário” e que “qual-
quer um consegue fazer” – estagnando 
também o segmento de saúde, que pode 
e deve se beneficiar da especialidade de 
atuação do facility management.

* Daniel Figueiredo  é Engenheiro Eletrônico, 
e pós-graduado em Transmissão de Dados 
pelo Instituto Politécnico de Turim, na Itália e 
Propaganda & Marketing pela ESPM/SP. Possui 
experiência de gestão comercial em negócios 
B2B nos setores de prestação de serviços 
de facilities/infraestrutura, e de automação 
industrial e predial na indústria em empresas 
multinacionais. É consultor especializado 
na área de facilities/infraestrutura, com foco 
em projetos de Parceria Público-Privada - 
PPP (saúde, educação, iluminação pública, 
saneamento, etc.) e na reestruturação 
de empresas de facilities/infraestrutura 
(dfigueiredo@lunakconsult.com.br).

mailto:dfigueiredo@lunakconsult.com.br
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RIO 2016

  Conheça as 
responsabilidades e 
os desafios da área de 
facilities na organização 
dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos

RIO 2016 | por Alexandre Raith

Desde outubro de 2009, quando o 
Rio de Janeiro foi escolhido como 

cidade-sede dos Jogos Olímpicos e Pa-
ralímpicos de 2016, o País vivenciava a 
expectativa de assistir às competições 
e, sobretudo, de ver finalizada as obras 
de infraestrutura viária, aeroportuária, 
hoteleira e de serviços necessárias para 
receber cerca de dois milhões de turis-
tas brasileiros e estrangeiros.

A construção do Parque Olímpico, 
Vila dos Atletas e arenas, as reformas 
dos estádios e a ampliação do sistema 
de transporte público também faziam 
parte das responsabilidades da cidade-
-sede. E qual seria o papel dos facilities 
management na organização desse 
megaevento esportivo?

O trabalho da área de FM do Comitê 
Olímpico Internacional (COI) precisou 
apoiar todas as necessidades de um 
time de quatro mil colaboradores e 
dois mil terceiros para atender à dinâ-
mica desse ambicioso projeto. Além de 
gerenciar e direcionar os serviços para 
três públicos diferentes: profissionais, 
competidores e espectadores.

“A área de facilities da Sede Admi-
nistrativa teve papel fundamental, pois 
ainda no período de planejamento 

pôde trazer para a execução da obra 
uma análise fria de sua operação, mol-
dando-a para uma manutenção produ-
tiva e de fato preventiva”, afirma Daiane 
Ramos, Gerente Administrativa e de Fa-
cilities da Rio 2016.

Segundo Daiane Ramos, a equipe 
de FM, composta de 257 funcionários, 
também teve o papel de criar as polí-
ticas com base nas orientações do COI 
e de pensar como esses procedimentos 
poderiam se adaptar como modelos 
para as instalações de competição. E 
eram inúmeros.

“Planejar, orçar e publicar escopos 
técnicos para todas as contratações e 
prestações de serviços da instalação, de 
limpeza, recepção, copa e catering, cen-
tral de recebimentos e logística, opera-
ção de auditório e eventos corporativos, 
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frota de benefício e operações, gestão 
de ativo fixo, viagens corporativas, dede-
tização, cenografia, manutenção e segu-
rança, partindo do marco zero”, enume-
ra a Gerente de Facilities da Rio 2016.

Para realizar todas essas operações, 
a equipe de facilidades se relacionou, 
inicialmente, com as 64 áreas funcio-
nais que faziam parte do Comitê Olím-
pico, depois reduzidas a 54.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Exceto o serviço de copa destina-

do à diretoria executiva, presidência, 
ministros, membros do COI e patroci-
nadores, todos os demais foram ter-
ceirizados, como segurança, recepção, 
malote, montagem e cenografia, e lim-
peza e manutenção. Para enquadrar 
os parceiros nos pilares olímpicos, os 
funcionários das empresas contratadas 
recebiam treinamentos a cada três me-
ses, no primeiro ano de contrato.

Além disso, o gerenciamento dos 
serviços terceirizados continha uma 
série de particularidades, que pude-
ram ser enfrentadas e experimentadas 
nos eventos-teste que antecederam os 

jogos. Na opinião de Ramos, o desafio 
estava em não afetar as diversas ativi-
dades realizadas nas áreas olímpicas.

“Imagine fazer a limpeza no local 
em que o estúdio do Japão estaria 
transmitindo o treino confidencial dos 
atletas ao vivo ou encurtar o cronogra-
ma de entregas para que não houvesse 
nenhum escalador na janela enquanto 
o jornal era transmitido?”, questiona.

GERIR PESSOAS E EXPECTATIVAS
No caso dos espectadores, Ramos 

afirma que entre os desafios estava 
o de esclarecer com transparência as 
ações da equipe de facility manage-
ment, desde como os escopos para as 
contratações eram estabelecidos até 
como os pagamentos ocorriam.

“Já no momento das competições, 
era o de entregar espaços confortáveis, 
limpos e com boa visão, dentro daquilo 
que eles adquiriram em seus ingressos, 
com pouco efetivo e buscando manter 
os voluntários motivados para voltar e 
nos ajudar no dia seguinte”, conta a Ge-
rente de Facilidades.

O atendimento ao público presente 
nas arenas de competições ganhou ain-
da mais valor, sobretudo, pela rejeição 
dos brasileiros à realização dos jogos. 
O aplicativo de pesquisas dinâmicas 
PiniOn, por exemplo, realizou uma pes-
quisa de opinião sobre as Olimpíadas no 
Rio de Janeiro com três mil pessoas: so-
mente 24% dos participantes da enquete 
afirmaram que sediar os Jogos Olímpi-
cos era positivo para o País. A pesquisa 
mostrou, ainda, que apenas 26% concor-
davam com a tese de que a realização 
das Olimpíadas melhorava a imagem in-
ternacional do Brasil. Apesar dos baixos 
índices, 62% disseram que pretendiam 
acompanhar a cerimônia de abertura.

Daiane Ramos, Gerente Administrativa do 
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016
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Opiniões contraditórias à parte, es-
pectadores, delegações e visitantes, 
muitas vezes, não reconhecem a estru-
tura de facilidades que está por trás de 
toda a organização de megaeventos 
como os Jogos Olímpicos.

“Os espectadores no Brasil conhecem 
cada entrega do facility management, pois 
apontam facilmente quando ela não é exe-
cutada ou quando não atende à expecta-
tiva. Creio que ele somente não saiba que 
quem de fato entrega é uma equipe de fa-
cilities que precisa ser exata, inteiramente 
comprometida, ter conhecimento da parte 
e do todo, e ter resignação para continuar 
buscando entregar com excelência”, afirma 
a Gerente Administrativo da Rio 2016.

Ramos credita ao projeto olímpico 
uma de suas maiores realizações e, por 
confiar no valor do profissional de faci-
lities e em seu trabalho indispensável, 
deixa um recado aos brasileiros que es-
tiveram em uma arena de competição 
ou em áreas do Parque Olímpico.

“Busque por um minuto imaginar que 
o profissional que acende a luz, abre a 
porta, cuida da segurança, traz a alimen-
tação, efetua a limpeza, imagine que se 
quem realiza essas atividades tão simples 
não estivesse lá, sua experiência olímpica 
seria ruim ou minimamente arruinada.”

OPERAÇÕES LOGÍSTICAS
O sucesso de um megaevento es-

portivo como os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos   do Rio de Janeiro não 
depende apenas da perfeita infraestru-
tura da Vila dos Atletas e das arenas ou 
do sistema de transporte e das obras 
viárias. A eficiência da face logística 
influencia, também, no desempenho 
dos esportistas, na qualidade das ins-
talações e nos serviços oferecidos ao 
público.

Por isso, as operações logísticas 
precisam respeitar os prazos previstos 
no cronograma dos eventos. “Atrasos 
na montagem de áreas de competi-

Ouro para a Equipe de Facilities da 
Rio2016: Da esquerda para direita: 

fila masculina iniciando pelo Rodrigo 
Rodrigues, Leandro Delgado, Paulo 

Sobreiro, Diogo Augusto, Angelo Pitta, Alex 
Sarmento Jr. e Diego Castor. Fila feminina 

iniciando com Luciana Pereira, Sheyla 
Cavalcanti, Andrea Carvalho, Mariana 

Rocha, Fernanda Silva, Simone Barreiro, 
Aline Cordeiro, Raquel Araújo, tendo a sua 

frente Claudia Souza e finalizando com a 
Gerente Administrativa, Daiane Ramos
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ção, falta de equipamentos esportivos, 
ausência de móveis nas acomodações 
olímpicas, restaurantes desabasteci-
dos, sanitários sem condições de uso, 
entre outros, são alguns exemplos que 
podem ser resultado, principalmente, 
de falhas logísticas, seja no planeja-
mento como na execução”, afirma Wag-
ner Ferreira, autor do livro A logística da 
Cidade Olímpica – desafios estratégi-
cos na Rio 2016 (Multifoco, 2016).

Entre as mais importantes ações lo-
gísticas, Ferreira destaca o transporte e 
a armazenagem dos materiais espor-
tivos, uniformes e credenciais, a loco-
moção dos participantes dos jogos, os 
serviços de limpeza e alimentação, o 
descarte correto de resíduos e o plane-
jamento de criação de corredores de 
trânsito e adaptações em vias públicas.

No caso da Rio 2016, Ferreira aprova 
o desempenho do plano logístico cria-
do para os jogos. “Considerando tratar-
-se de um megaevento, com números 
impressionantes e operações extrema-
mente desafiadoras, considero que está 
funcionando  sim, e muito bem. Além 
disso, com a crise econômica predomi-

nante no mercado há um bom tempo, 
o orçamento foi sendo gradativamente 
comprometido, tornando-se bem mais 
tímido que originalmente planejado.”

O saldo positivo da realização, do 
planejamento e da eficácia das opera-
ções logísticas também contribui para 
o legado dos jogos às cidades-sede. Em 
seu livro, Ferreira cita que a herança de 
megaeventos esportivos vai além da in-
fraestrutura decorrente de investimen-

Ri
o2

01
6/

Al
ex

 F
er

ro

Estádio Olímpico - Aquático

Wagner Ferreira, autor do livro  
A logística da Cidade Olímpica – 
desafios estratégicos na Rio 2016
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tos em transporte público, urbaniza-
ção, hotelaria e serviços em geral.

“Proponho refletirmos sobre o lega-
do logístico, a grande herança de plane-
jamento, organização, preparação, mo-
bilização, operação e desmobilização 
logística com características e dimen-
sões inéditas no Brasil. O registro em 
nossa história de um período de com-
promissos desafiadores, com seus pra-
zos, qualidade nos serviços prestados e 
melhores práticas”, salienta Ferreira.

UM ESTUDO DOS JOGOS PAN-
AMERICANOS DE TORONTO*

Os Jogos Pan-Americanos são o ter-
ceiro maior evento multiesportivo do 
mundo, apenas ultrapassado em tama-
nho e escopo pelas Olimpíadas de Verão 
e os Jogos Asiáticos. Em 2015, Toronto 
se tornou cidade-sede desse aconteci-
mento de grande escala, para dez mil 
atletas e cerca de 250 mil visitantes.

O evento custou mais de 730 mi-
lhões de dólares canadenses. Como 

estado-sede, Ontário investiu 709 mi-
lhões adicionais para construir a vila. 
Por ser um contrato de PPP, requeria 
total prestação de contas e transparên-
cia. Uma empresa de facility manage-
ment forneceu o software, que gerou 
um sistema para monitorar e gerenciar 
a entrega de serviços.

A EllisDon Facilities Services come-
çou a trabalhar no sistema de geren-
ciamento de facilidades um ano antes 
dos Jogos Pan-Americanos, e começou 
com a construção de um banco de da-
dos, incluindo a geografia das estrutu-
ras relacionas ao terreno, sua localiza-
ção, andares e quartos individuais.

Outro elemento era o tipo de servi-
ço necessário. Limpeza, canalização e 
obras elétricas, por exemplo, foram to-
das catalogadas, além de informações 
dos planejamentos de cronograma de 
manutenção.

O tamanho da Vila dos Atletas era de 
14 hectares no total, com cerca de 140 
mil m² de espaço construído. Foram edi-

ficados cinco novas torres residenciais, 
uma policlínica e outros três prédios, 
usados para serviços de internet, esto-
cagem e operações. Outros componen-
tes eram o restaurante principal para 
atletas e treinadores, com cozinha com 
capacidade para servir 2,5 mil pessoas.

Durante os Jogos Pan-Americanos 
de Toronto, a EllisDon Facility Services 
previa receber um pedido de trabalho 
a cada 30 minutos, e geraria cinco mil 
empregos durante o período das com-
petições. Os serviços variavam de ma-
nutenção de encanamento a sistema 
de portas automáticas.

O software de gerenciamento per-
mitiu trabalhar e simplificar tais proces-
sos, com a adoção de um planejamento 
de abordagem de manutenção preven-
tiva e a comunicação entre todos os 
fornecedores terceirizados e equipes de 
facilities. Outros serviços gerenciados 
foram logística, arrumação e gerencia-
mento de estrutura.

Outro desafio foi o de gerenciar a 
segurança dos corredores das acomo-
dações, pois cada atleta recebeu uma 
chave para abrir a porta principal e 
outra específica para os quartos. Para 
facilitar a identificação pela equipe de 
manutenção, o sistema cruzou referên-
cias para cada chave com a designação 
da equipe de facility management dos 
respectivos apartamentos.

Os relatórios fornecidos pelo sistema 
também foram usados para refutar as 
alegações da mídia de que havia proble-
mas de qualidade e padrões no projeto. 
Ao final, o software permitiu mostrar que 
95% a 99% das responsabilidades foram 
finalizadas dentro do prazo estabelecido 
durante os Jogos.

*Estudo desenvolvido pelo Royal 
Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Parque Olímpico
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DE CARA NOVA PARA 
OS JOGOS RIO 2016

  A transformação do Centro de Eventos do CEMHS 
para receber a Casa Temática da República Tcheca

CASA TEMÁTICA | por Mônica Laplace

As cadeiras de perfil corporativo 
foram guardadas; os auditórios 

transformados; as listas de presença e 
os coffee breaks adiados. Durante 30 
dias, ao longo do último mês de agos-
to, o MHS Eventos, localizado dentro 
do Centro Empresarial Mário Henrique 
Simonsen (CEMHS), na Barra da Tiju-
ca, abriu espaço para receber a Casa 
da República Tcheca durante os Jogos 
Olímpicos Rio 2016. Os salões – antes 
decorados de forma discreta para re-

ceber pequenos e grandes grupos de 
trabalho – ganharam decoração temá-
tica alusiva ao Atletismo e um colorido 
especial em azul, vermelho e branco, as 
cores da bandeira nacional da Repúbli-
ca Tcheca. 

Foram quase dois anos de nego-
ciações desde a primeira visita de um 
representante estrangeiro ao MHS 
Eventos. Por vários meses, a equipe 
gestora do espaço teve a oportunida-
de de conhecer o modo de trabalho de 

um cliente que privilegia o conforto e 
a agilidade dos serviços. Que prefere 
a praticidade de uma operação enxuta 
aos itens de luxo e requinte. Um cliente 
que cobra o bom andamento das ativi-
dades e se mostra correto em suas pos-
turas como tomador de serviços. 

A sintonia alcançada depois de de-
zenas de encontros presenciais, conta-
tos telefônicos e por e-mail garantiu a 
realização de um evento bem-sucedi-
do, repleto de todos os ingredientes já 
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conhecidos de quem lida com grandes 
eventos: muito planejamento, organi-
zação, bons profissionais envolvidos, 
serviços eficientes e até os imprevistos, 
sempre presentes de alguma forma de-
safiando a capacidade de improvisa-
ção dos envolvidos.

COMO TUDO COMEÇOU
Em 2014, a Global Meeting – empre-

sa gestora do MHS Eventos – foi reco-
mendada por um profissional do ramo 
de eventos do Rio de Janeiro para um 
primeiro contato com uma representan-
te do Comitê da República Tcheca no 
Brasil. “Foram muitos encontros e visi-
tas técnicas em várias fases da negocia-
ção. Este cliente estudou profundamen-
te todas as possibilidades de utilização 

dos nossos 800 m2 de área climatizada; 
o ambiente externo na área do em-
preendimento, a localização estratégi-
ca – perto das instalações olímpicas – e 
de que forma esse espaço seria melhor 
aproveitado”, diz Paula Varella, uma das 
sócias da Global Meeting.

O MHS Eventos que fica dentro do 
CEMHS é um empreendimento tripla-

mente certificado pelas boas práticas 
em gestão, meio ambiente, saúde e 
segurança no trabalho. Certamente 
essa qualificação pesou na escolha 
dos clientes estrangeiros, afinal alguns 
países estão habituados a processos 
limpos, enxutos e eficientes. Essa iden-
tificação não demorou a aparecer com 
demonstrações de pleno interesse no 
espaço e consequentemente novas 
visitas, inclusive de equipes técnicas. 
Com o passar dos meses a expectati-
va em relação ao evento do século no 
Brasil só aumentava. Novas solicitações 
técnicas relativas ao uso de internet, 
cabeamento para estúdio de TV e me-
dições dos salões aconteciam com fre-
quência, com atendimento em inglês. 
Trabalhar em um evento do porte de 

  A sintonia alcançada 
depois de dezenas de 
encontros presenciais, 
contatos telefônicos e 
por e-mail garantiu a 
realização de um evento 
bem-sucedido 
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Salão de entrada 
com decoração 
temática alusiva 
ao atletismo

CASA TEMÁTICA 
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uma Olimpíada desafiou a equipe do 
MHS Eventos inclusive nisso. Toda a co-
municação com os tchecos, envolven-
do negociações e pedidos formais, por 
e-mail e mensagens de texto, foi feita 
na língua inglesa. Propostas e contra-
tos também. Passou no teste a capaci-
dade dos gestores de atender o cliente 
em uma língua estrangeira, inclusive 
intermediando o contato desse cliente 
com a equipe residente.

COMUNICAÇÃO INTERNA 
PARA ENTRAR NO CLIMA

Paralelamente ao andamento dos 
últimos ajustes para chegada da dele-
gação tcheca, a equipe do MHS Eventos 
percebeu a necessidade de envolver 
todo o empreendimento no espírito 
olímpico. Foi dada a largada, então, 
para o envio – por e-mail – de uma série 
de comunicados internos informando 
ao condômino sobre o que estava por 
vir. Primeiro sobre o fato de o empreen-
dimento receber uma Casa Temática e, 
em seguida, dicas sobre o turismo no 
País além de curiosidades e informa-
ções relevantes sobre os esportes na 
República Tcheca. Essa prática também 
foi adotada para envolver e informar as 
equipes de trabalho do CEMHS. 

“Quando a Olimpíada começou 
os condôminos sabiam de tudo o que 
aconteceria nas dependências do con-
domínio. Usamos uma comunicação 
transparente para aproximar o nosso 
primeiro cliente de todo o clima pro-
porcionado pelos Jogos. O mesmo foi 
feito com os colaboradores. No fim do 
processo, muitos já conheciam inclu-
sive algumas palavras no idioma tche-
co, usavam pins cedidos pelo Comitê 
estrangeiro e se mostravam absoluta-
mente envolvidos nesse desafio para 

Área VIP destinada a 
reuniões dos integrantes 
da República Tcheca

Espaço com cadeiras de praia 
para visitantes acompanhassem 

os eventos olímpicos
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Poucos dias antes do início 
dos Jogos as equipes gestoras 
do MHS Eventos e do CEMHS 
acompanharam uma verdadeira 
invasão de materiais e a chegada 
de um grande staff que ficaria 
responsável pela montagem da 
Casa Temática da República Tcheca. 
A movimentação era esperada e 
por isso não houve interferência 
relevante no funcionamento normal 
do condomínio. Em poucas horas 
toneladas de equipamentos foram 
descarregadas de contêineres 
e, aos poucos, começava uma 
grande transformação do espaço. 
As instalações da Casa ocuparam 
três grandes salões climatizados, 
num total de 800 m2. No salão de 
entrada foi montada a parte de 
recepção e convivência de atletas, 
dirigentes e visitantes com decoração 
temática alusiva ao Atletismo em 
homenagem ao atleta Emil Zátopek, 
corredor tcheco que foi medalha 
de ouro nos Jogos Olímpicos de 
Helsinque (1952) as provas de 
5.000 metros, 10.000 metros e na 

Maratona. Ele foi único atleta a realizar 
este feito na história dos Jogos. 
Neste espaço, um grande tapete em 
forma de pista de Atletismo foi instalado 
no chão e replicado para o alto das 
paredes. Do teto, saíam esculturas 
mecânicas de pernas em movimento, 
feitas pelo artista tcheco David Černý, 
com grande impacto visual sobre 
os visitantes. No mesmo salão ficou 
montado o balcão da cerveja Pilsner 
Urquell, patrocinadora esportiva na 
República Tcheca, e onde também eram 
servidos petiscos e pratos típicos do país.
No salão ao lado, foi montado um 
espaço com telões e diversas telas de 
TV para que todos acompanhem a 
movimentação dos torneios ao vivo. 
Nesse espaço, foram colocadas cadeiras 
em madeira e tecido, semelhantes 
a cadeiras de praia. A decoração foi 
feita com painéis informativos com 
dicas de turismo e informações sobre 
personalidades da história tcheca. O 
terceiro salão foi utilizado como área 
VIP, destinada a reuniões e jantares 
reservados para dirigentes, apoiadores 
e patrocinadores dos atletas. 

DECORAÇÃO INSPIRADA NO ATLETISMO 
PRESTA HOMENAGEM A EMIL ZÁTOPEK 

Emil Zátopek medalha de 
ouro nos Jogos Olímpicos 
de Helsinque (1952) 

que tudo funcionasse como esperado”, 
diz Mônica Laplace, Assessora de Rela-
ções Institucionais do CEMHS.

Contando com ampla participa-
ção de todos, os Jogos começaram 
e transcorreram em clima de alegria 
e descontração na Casa da Repúbli-
ca Tcheca. Dentro da proposta de 
dar visibilidade ao País, o Comitê se 
esforçou para promover pequenas 
gincanas com a oferta de brindes e 
sorteios de ingressos para as compe-
tições, ações que tornaram o espaço 
ainda mais atrativo para os cariocas e 
visitantes de todas as partes do Bra-
sil. O espaço chegou a receber cerca 
de 1.500 pessoas na data da abertura, 
fluxo que foi diluído nos dias posterio-
res, com movimento constante até o 
último dia de evento.

“Para o condomínio, foi um momen-
to especial. Participar de um evento 
olímpico é algo único e entrar no mapa 
das Casas Temáticas de fato foi uma 
experiência desafiadora. Montamos es-
tratégias de trabalho com reforço nas 
áreas de segurança, limpeza e manu-
tenção para garantir que tudo fluísse 
sem sobressaltos e foi o que aconteceu. 
O evento foi um sucesso”, conta Alexan-
dre Roxo, CEO da RV Gestão, superin-
tendente do CEMHS.

Durante os Jogos Olímpicos Rio 
2016 a Casa Temática da República 
Tcheca recebeu a visita do presiden-
te Miloš Zeman da República Tcheca 
por duas vezes: a primeira no dia 4 de 
agosto, para a abertura oficial da Casa. 
Depois, em uma visita mais informal, 
como um momento de lazer com sua 
esposa. Nas duas ocasiões foram res-
peitados os protocolos presidenciais 
de cerimonial e segurança, exigidos 
nessas ocasiões.

CASA TEMÁTICA 
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PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 
FACILITY MANAGEMENT SÃO INDICADOS 
PELOS LEITORES DA REVISTA INFRA

 Empresas ganham 
reconhecimento pela 
qualidade e atendimento 
da prestação de serviços, 
com depoimentos 
assinados por profissionais-
ícones que trabalham no 
segmento de FM, e serão 
homenageadas pela revista 
INFRA em solenidade  que 
acontecerá em novembro

INDICADOS INFRA 2016 | por Léa Lobo

Em setembro de 2015, a revista IN-
FRA fez a primeira pesquisa a uma par-
cela de seus leitores com o objetivo de 
identificar os melhores prestadores de 
serviço segundo a opinião do profissio-
nal contratante. Nossa intenção com 
esse trabalho é mostrar ao mercado 
quais empresas os profissionais têm or-
gulho de ter no seu quadro de fornece-
dores, sem receio de indicá-los.

Para continuar validando essa pes-
quisa, agora em 2016 novamente fomos 
a mercado perguntar diretamente aos 
contratantes quem eles indicariam. Di-
ferente do ano anterior, nesta edição os 
participantes indicaram apenas um pres-
tador de serviços e um escritório de ar-
quitetura e/ou gerenciamento de obras, 
e o resultado e depoimentos são assina-
dos, o que respalda o valor da indicação.

Selecionamos profissionais-ícones 
que atuam como FMs e que tem relacio-
namento direto com a nossa redação e/
ou participaram de eventos organiza-
dos pela revista para fazer a pesquisa 
durante a primeira quinzena de agosto 
de 2016, e obtivemos a seguinte contri-
buição:
•  17,2 % responderam à pesquisa;
•  4,7 % queriam participar, mas não ti-

nham empresas para indicar esse ano;
•  6,5% queriam participar, mas por 

normas de compliance não puderam 
contribuir.

Todas as empresas indicadas de 
forma espontânea, receberão a home-
nagem Indicados INFRA 2016, em uma 
solenidade especial que acontecerá 
em novembro. Essa indicação tem va-
lor diferenciado, quando comparada as 
tradicionais do mercado, porque traz 
consigo o depoimento justificado e as-
sinado de contratantes que reconhecem 
o trabalho da empresa que faz parte da 
sua carteira de fornecedores especialis-
tas. Com certeza essa “indicação anual”, 
passará agora, a ser considerada a pes-
quisa mais esperada pelo segmento for-

necedor de facility management. 
Outro diferencial da pesquisa é 
que os FMs também indicaram 
um profissional destaque no 
contrato, que confirma a má-
xima de que ninguém faz nada 
sozinho, é preciso contar com o 
time, com àqueles que vestem a 
camisa da organização.

Confira agora os vencedores 
do Indicados INFRA 2016, que 
aferimos junto às contratantes, 
que provam que o mercado brasi-
leiro tem empresas de prestação 

de serviços dedicadas e em 
diversos segmentos, e ain-
da carregam a qualidade na 
prestação de serviços e que, 
com isso, contribui e traz be-
nefícios para seus clientes e 

para o mercado de terceiriza-
ção, merecendo assim, essa importan-

te indicação e nossa admiração:
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Airmix Ar Condicionado Climatização 49

Andrade Azevedo 
Arquitetura Corporativa Arquitetura 51

Andre Piva Arquitetura Arquitetura 49

Araujo Abreu Engenharia (AAE) Manutenção 40

Arquitetônica Projetos 
e Planejamento Arquitetura 48

AT2B Tecnologia e Serviços Gestão de Documentos 40

Athié | Wohnrath Arquitetura 44/45

Baggio Carvalho Engenharia Obras 49

Becpro Engenharia e Consultoria Obras 44

Betalimp Terceirização de Serviços Limpeza, Conservação 
e Jardinagem 47

Biópolis – Eco Controle 
de Pragas Urbanas

Controle de Pragas 
Urbanas 47

BTM Corporate Viagens Corporativas 51

CBRE Serviços do Brasil Facility Management 51

Ceemeesse Engenharia Obras 46

Civil Master Engenharia em Altura Obras 52

Cleanic Ambiental Limpeza e Conservação 54

Cold Control Ar Condicionado Climatização 43

Cushman & Wakefield Facility Management 42

Dante Della Manna Arquitetura Arquitetura 54

Eco Poli Engenharia 
e Incorporações Climatização 46

Ecogen Energia Inteligente Energia 45

EPSE – Empresa Paulista 
de Soluções em Energia Eficiência Energética 56

ERB Multisserviços Multisserviços 40

Erika Leite Novaes Arquitetura Arquitetura 56

E-Vertical Tecnologia Manutenção 50

Extra Prestação de Serviços Limpeza e Manutenção 56

Fabiana Teixeira Arquitetura Arquitetura 56

Fancold Service Climatização Climatização 41

Flytour Global Business Travel Viagens Corporativas 46

Gocil Serviços de Segurança Segurança e Vigilância 45/50

Grupo Brasanitas Facility Management 41

Grupo Elmo Obras 42

Grupo GPS Segurança e Vigilância 43

Grupo GR Segurança e Vigilância 44

Grupo Hera Alimentação 55

Grupo Mac Engenharia Manutenção 49

Grupo Montreal Gtec 
– Facility Services Limpeza e Conservação 44

Grupo Renta Engenharia Obras 42

Grupo Verzani & Sandrini Limpeza e Conservação 54

Hill International Obras 50/55

Ícone Energia Eficiência Energética 55

Informov Engenharia + Arquitetura Arquitetura 40

ISS Facility Services Limpeza e Conservação 50

Jhonpes – Higisani Limpeza de Carpetes 54

Leccor Multisserviços Multisserviços 44

Leetricable Engenharia 
e Tecnologia Manutenção 40

Lock Engenharia Obras 41

LoebCapote e Ybyraa Arquitetura 50

Manserv Facilities Manutenção 42

Marc Chira Arquitetura 43

Masstin Engenharia e Instalações Climatização e 
Manutenção 42/43

Maxi Service Limpeza e Conservação 45

MF Arquitetura Arquitetura 52

MHA Engenharia Obras 50

Moema Wertheimer Arquitetura Arquitetura 41/48

NHJ do Brasil Manutenção 42

NSA Logística Logística 56

Odara Arquitetura Design Arquitetura 51

Otis Elevadores Elevadores 47

Piacesi Arquitetos Associados Arquitetura 41

Plenix Construtora Obras 49

Polesi e Bergamaschi 
Arquitetura e Construções Arquitetura 48

Prevendo Gerenciamento 
& Engenharia Obras 56

Proguarda Vigilância e Segurança Segurança Patrimonial 50

Provecto Smart Offices Arquitetura 47/53

Recold Refrigeração Climatização 53

Resolv Limpeza e Conservação 46

RJ Engenharia Obras 42

Sapore Alimentação 53

Sodexo Alimentação e Limpeza 41/48/52

Sprink Soluções em 
Prevenção de Riscos Brigada de Incêndio 47

Suez Environment Manutenção ETE/ETA 51

Tal Arquitetura e Gerenciamento Arquitetura 52

Trielo Soluções Inteligentes Segurança 50

Vertas Gerenciamento 
e Transformação de 
Resíduos Tecnológicos

Resíduos 46

Vikings Sistemas de Limpeza Limpeza e Conservação 53

Vivante Limpeza e Manutenção 48/52/55

Walmonof/Holfmann Brigada de Incêndio 55

Wechsel Manutenção 54

EMPRESAS INDICADAS

PRESTADORAS DE SERVIÇOS INDICADAS PELO LEITOR DA INFRA

Nome da prestadora de serviços Área de atuação no contrato Pág. Nome da prestadora de serviços Área de atuação no contrato Pág. 
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Adil Faria de Almeida Alphaville Urbanismo 40

Alexandre Roxo Centro Empresarial Mário 
Henrique Simonsen (CEMHS) 40

Ana Beatriz Corrêa Condomínio Ventura 
Corporate Towers / BRPA A 40

Andreia Scavacin Montadora de Veículos (*) 40

Carlos Afonso Cardoso Mineradora (*) 41

Carlos Alberto Santos Correa Central Nacional Unimed 41

Carlos Fada GE 41

Daiane Ramos
Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016

42

Daniel Conceição Nike do Brasil 42

Daniel Dal Poggetto Barbosa DuPont Brasil 42

Danilo Horta da Silva Seguradora (*) 42

Débora Cristina Luiz Wickbold 43

Ednei Garcia Botelho Fecomercio São Paulo 43

Emerson Smith Banco J.P.Morgan 43

Fernando Bado Raízen 44

Flávio Martorelli Funcesp 44

Francisco Diogo Junior Symrise Aromas e Fragrâncias 44

Francisco Paulo Ancar Ivanhoe 
Shopping Centers 45

Gabriella Marques Zurich Brasil 45

Gilberto Brito CenterVale Shopping 45

Gustav Lustwerk Santos Kroton Educacional 46

Hermes Zanona NotreDame Intermédica 46

Homero Carrazzoni Rede Globo 46

Humberto Rodrigues da Mata Hospital Sirio-Libanês 46

Juliana Dias Banco J.P.Morgan 46

Julita Machado Atento 47

Katia Campos
Escola Superior 
de Propaganda e 
Marketing (ESPM)

47

Levi Soares Vieira Condomínio Praia 
do Flamengo 200 47

Lígia Bueno da Cunha Soares Laboratórios Pfizer 47

Lilian Ester Lohmann Unimed Vales do 
Taquari e Rio Pardo 48

Lucia Figueiredo Bayer 48

Luis Fernando Matos dos Santos Accor Hotels – Sofitel 
Guarujá Jequitimar 48

Luis Laurini Bayer 48

Luis Antonio Ruivo BRMalls – Shopping Tamboré 49

Luiz Fernando de 
Albuquerque Sá

Condomínio do Edifício 
Rodolpho de Paoli 49

Marcelo de Souza Cabral Assaí Atacadista 49

Marcelo Sleiman São Carlos Empreendimentos 
e Participações 50

Marcia Vieira Ribeiro
FMG – Facilities 
Management Group – 
Projeto Quadra Hungria

50

Marco Antonio Braga
Centro Empresarial e 
Cultural João Domingues 
de Araújo (JDA)

50

Marcos Maran Centro Empresarial 
São Paulo (Cenesp) 50

Mauricio Moraes Infoglobo Comunicação 
e Participações 50

Marcos Meneghim Vale 51

Mayb Ferreira MRS Logística 51

Moacir Reis Unilever 51

Nils Lundstedt Condomínio do Edifício 
Linneo de Paula Machado 52

Oldemar Bandeira FMC Technologies 52

Oswald Niel Berlinck Indústria Aeronáutica (*) 52

Paulo Guzmán Auditoria (*) 53

Paulo Ricardo Oliveira Corrêa Condomínio Complexo 
Turístico Il Campanário 53

Renato A. Vasconcelos China Construction Bank 53

Ricardo Teixeira BNP Paribas 54

Rita Laruccia Azul Linhas Aéreas 54

Rogério de Oliveira Araújo Indústria do Segmento 
de Papel e Celulose (*) 54

Sergio Caló Innova Property Management 54

Silva Gonçalves Visa do Brasil 54

Shaidon Hiran Petronas Lubrificantes 55

Sideny de Oliveira Partage Administração 
de Shopping Centers 55

Tânia Duarte
PAR Facilities-Gestão 
de Ativos Imobiliários – 
Edifício Funcef Center

55

Thiago Azevedo Twitter, Inc. 55

Thiago Martins Rede Globo 55

Valdeir Bezerra da Silva Junior Acta – Rio Ave 
Corporate Center 56

Wagner Ferreira Ball Corporation 56

Wantuir Ribeiro Banco BMG 56

PROFISSIONAIS QUE INDICARAM

Segmentos contemplados na pesquisa de 2016: Alimentação, Arquitetura, Brigada de Incêndio, Climatização, 
Documentos, Elevadores, Energia, Facility Management, Limpeza, Logística, Manutenção, Multisserviços, Obras, 
Pragas Urbanas, Resíduos, Segurança e Viagens.

Nota: (*) Empresas não podem ser citada, devido a restrições internas de compliance 

Nome Empresa Pág. Nome Empresa Pág. 
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ADIL FARIA DE ALMEIDA, 
Facility Manager 
Alphaville Urbanismo – São Paulo/SP

Empresa indicada: Leetricable 
Engenharia e Tecnologia
Área de atuação: manutenção 
geral, com especialização em 
cabeamento estruturado e elétrica
Profissional destaque do contrato: 
Alexandre Silva, Gerente Técnico

“ A Leetricable possui um corpo 
técnico de alta qualidade e, acima 
de tudo, são comprometidos com 
a solução dos problemas. Na 
atual conjuntura econômica em 
que o País atravessa, a empresa 
possui um diferencial muito 
importante, pois no momento da 
negociação há a abertura de todos 
os custos, sendo bem transparente 
quando surge alguma dúvida 
na formalização do orçamento 
e sempre dispostos a melhorar, 
sem perder a qualidade. ”
Empresa indicada: Informov 
Engenharia + Arquitetura
Área de atuação: arquitetura
Profissional destaque do 
contrato: Carlos Alberto de 
Carvalho, Gerente Comercial

“ O escritório de arquitetura, 
Informov, merece o nosso 
destaque. Somos clientes há 
mais de sete anos, com diversas 
reformas e obras realizadas. Em 
todos os serviços, o fator mais 
importante é o cumprimento do 
prazo acertado no início da obra, o 
que nos dá realmente tranquilidade 
para programarmos a mudança 
futura. O profissional diferencial 

nas negociações é o 
Gerente Comercial, 
Carlos Alberto, 
que tem o apoio 
de toda a direção 

da Informov. ”

ALEXANDRE ROXO,  
Superintendente
Centro Empresarial Mário Henrique 
Simonsen (CEMHS) – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Araujo 
Abreu Engenharia (AAE)
Área de atuação: manutenção
Profissional destaque do contrato: Luiz 
Claudio L. Carreira, Executivo Regional

“ Temos passado por um período 
de grande reengenharia, refeito 
cálculos, redimensionando equipes 
e processos buscando otimizar 
os nossos custos dentro da nova 
realidade econômica que vivemos. 
Acionamos então o representante 
da AAE no Rio de Janeiro e abrimos 
o nosso coração e as nossas 
necessidades que exigiriam também 
uma boa dose de readequação à 
própria empresa. Carreira abraçou 
as nossas necessidades e nos 
trouxe soluções muito além das 
nossas expectativas, ratificando e 
fortalecendo ainda mais a nossa 
parceria que já passa dos 13 anos, 
absolutamente sintonizado com as 
nossas necessidades. Além de ser 

o profissional que fez 
a diferença nesse 

contrato ele também 
é o responsável 
por ele. ”

ANA BEATRIZ CORRÊA,  
Gerente Geral pela BRPRA
Condomínio Ventura Corporate 
Towers – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: AT2B 
Tecnologia e Serviços
Área de atuação: gestão 
de documentos
Profissional destaque do contrato: 
Christianne Lessa, Gerente de Contrato 

“ AT2B é uma empresa que 
fornece soluções customizadas 
para as mais  variadas demandas 
de serviços, que envolve a 
criação, manuseio e expedição 
de documentos.  Atuando como 
provedora de soluções em 
microinformática, impressão, 
mailing e gerenciamento de 
expedições a AT2B possui equipe 

especializada, treinada 
para atender os mais 

rigorosos padrões 
de SLA e sempre 
com inovações 
para satisfazer os 

seus clientes. ”

ANDREIA SCAVACIN,  
Diretora de Patrimônio
Montadora de Veículos (*) – São Paulo/SP 

Empresa indicada: ERB Multisserviços
Área de atuação: multisserviços
Profissional destaque do contrato: Daniel Duraes 
Souza, Gerente de Projetos e Manutenção

“ Vou indicar a ERB uma empresa multisserviços que está comigo há 
muitos anos e me acompanha em cada novo desafio. Escolho 

eles em primeiro lugar pela parceira em qualquer situação 
e por entenderem isso assim nos ajudam a reduzir valores 
e sempre estamos procurando essa linha. A qualidade do 
serviço deles na manutenção geral de nossas lojas, reformas 
e gerenciamento de obras, sempre com escopo definido para 

mapear os pontos de ação e prevenção em cada unidade. ”

Depoimentos
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CARLOS AFONSO 
CARDOSO, Coordenador 
Administrativo/Facilities
Mineradora (*) – Minas Gerais

Empresa indicada: Grupo 
Brasanitas – Facilities Services
Área de atuação: facility 
management
Profissional destaque do contrato: 
Ivan Miranda de Moraes, 
Supervisor de Operações

“ O produto facilities do 
Grupo Brasanitas viabiliza 
operações com atuação 
técnica especialista e gestão 
integrada, promovendo 
total sinergia entre equipes 
e redução de custos ao 
contratante. O Grupo 
Brasanitas possui um plano 
de operação e de gestão 
diferenciados que promovem 
a incorporação da visão 
facilities, em todos os níveis, 
de forma consistente. ”
Empresa indicada: Piacesi 
Arquitetos Associados
Área de Atuação: arquitetura

“ A Piacesi merece nossa 
indicação, pois atende às 
demandas dos clientes com 
criatividade, bom custo e 

competência 
técnica. Estando 

sempre focados 
na solução 
final para os 

clientes. ”

CARLOS ALBERTO SANTOS CORRÊA,  
Supervisor Administrativo
Central Nacional Unimed – São Paulo/SP

Empresa indicada: Fancold Service
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: Edmilson, Técnico Líder de Refrigeração

“ A Fancold Service é responsável pela manutenção dos 
sistemas de climatização dos nossos sites em São Paulo, 
onde primam pela qualidade na execução dos serviços 
dentro dos procedimentos e padrões técnicos. Onde seus 
representantes técnicos residentes e de suporte operacional 

não medem esforços para atender da melhor forma possível. ”
CARLOS FADA,  
Engineering & Facilities Manager
GE – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Sodexo
Área de atuação: alimentação
Profissional destaque do contrato: Francisco Marto 
Jeronimo dos Santos (Martinho), Cozinheiro

“ A Sodexo trabalha conosco há dois anos fornecendo alimentação diária 
de ótima relação qualidade, inclusive se colocarmos em conta a relação 
custo-benefício. Essa parceria foi desenvolvida baseada em um contrato 
em que a Sodexo fez todo o investimento nos equipamentos de cozinha e 
mobiliário do restaurante, em contrapartida a GE disponibiliza o espaço 
e as utilidades para a produção desses alimentos. Nesse ambiente, a 
prestadora tem demonstrado um grande profissionalismo na entrega daquilo 
que foi contratado, muitas vezes, excedendo essas entregas, seguindo 
todas as regulamentações e normas pertinentes, com uma equipe bastante 
comprometida em atender às necessidades da GE em todos os eventos. 
São pessoas que nos recebem com um sorriso no rosto e expressam sua 
satisfação em poder estar nos servindo bem. São muitos os profissionais 
que poderiam ser mencionados, mas destaco Francisco Marto Jeronimo 
dos Santos (Martinho), cozinheiro, pela maneira gentil e alegre que todos os 
dias nos recebe, anunciando com entusiasmo o menu de cada dia, dando 
dicas a todos e exaltando as qualidades na preparação dos alimentos. ”
Empresa indicada: Moema Wertheimer Arquitetura
Área de atuação: arquitetura

Empresa indicada: Lock Engenharia
Área de atuação: gerenciador de obras

“ A parceria MW Arquitetura e Lock Engenharia foi a responsável 
pelo projeto e execução de nosso recente Centro de Inovação, 
obra realizada em um prazo muito desafiador. Eles conseguiram 
ajustar o escopo sem perder o conceito do espaço e 
respeitando o orçamento da obra. Os visitantes sempre elogiam 

o espaço e conseguiram atender às expectativas da GE. ”
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DAIANE RAMOS,  
Gerente Administrativa e de Facilities
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: NHJ do Brasil
Área de atuação: manutenção
Profissional destaque do contrato: Ricardo Amorim, Gerente de Contrato

“ Abraçar um projeto ousado como o de montar a primeira estrutura corporativa com mais de 21 mil m2 com 
tecnologia e infraestrutura de um empreendimento de luxo já seria destreza de poucas empresas no Brasil, mas 
assumir a manutenção gerenciando contratos multiuso distintos, mantendo qualidade e buscando trazer os 

melhores parceiros do mercado, sem ‘quarterizar’ a responsabilidade da entrega faz da NHJ uma das 
melhores empresas que tive o prazer de trabalhar. Ricardo Amorim buscou sempre o entendimento 

de nosso negócio antes de avaliar custos para trazer profissionais e contratos de ponta para o time 
de manutenção, nunca poupou esforços para fazer da casa da NHJ a casa dos Jogos. ”
Empresa indicada: Grupo Renta Engenharia

Área de atuação: gerenciador de obras

DANILO HORTA DA SILVA, 
Coordenador de Manutenção 
Predial em Call Centers
Seguradora (*) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Manserv Facilities
Área de atuação: manutenção
Profissional destaque do contrato: 
Márcio Gomes da Silva, Supervisor 
de Manutenção Predial

“ O Márcio Gomes da Silva é 
um profissional muito proativo e 
receptivo, gosta de se antecipar 
em suas tarefas sempre com 
o objetivo de não atrapalhar 
nossos clientes internos. ”
Empresa indicada: RJ Engenharia
Área de atuação: gerenciador de obras

“ Empresa muito transparente 
com o cliente, tem uma ótima 

qualidade nos serviços 
que entrega sempre 

o que é combinado 
e, na maioria das 
vezes, supera 
a expectativa 

do cliente. ”

DANIEL CONCEIÇÃO,  
Corporate Facilities Manager
Nike do Brasil – São Paulo/SP

Empresa indicada: Cushman 
& Wakefield
Área de atuação: FM e manutenção
Profissionais destaque do contrato: 
José Carlos, Dirigente; e Rafaella 
Amendola, Supervisora de Facilities 

“ Em julho de 2013 com o novo 
escritório da Nike na Lapa, 
contratamos a C&W para ser o 
fornecedor de FM. Como sempre 
tive equipe própria achei que não 
seria uma boa ideia, porém, foi 
uma grata surpresa porque se 
você escolher os profissionais 
corretos não tem símbolo, 
marca e etc., e sim dedicação e 
comprometimento com o trabalho 
e com os desafios apresentados. 
Hoje, temos uma operação 
ajustada e estamos expandindo 
a parceria: acabamos de assumir 
mais de 30 lojas da Nike. Ou seja, 
considero os colaboradores da 
C&W minha equipe e eles são 
tratados da mesma forma que 
os nossos colaboradores, por 
isso, continuamos a crescer 
e melhorar o relacionamento 
cliente x fornecedor. ”

DANIEL DAL POGGETTO BARBOSA, 
Gerente de Manutenção FS&RE – 
Facilities Services & Real Estate
DuPont Brasil – Barueri/SP

Empresa indicada: Masstin 
Engenharia e Instalações
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: 
Itamar Lima, Gerente de Manutenção

“ Grande conhecimento 
técnico, rapidez no atendimento 
e capacidade de adaptação à 
novas situações e condições 
são os pontos de destaque deste 
fornecedor. O profissional que faz 
a diferença no contrato é Itamar 
Lima, Gerente de Manutenção. ”
Empresa indicada: Grupo Elmo
Área de atuação: obras

“ Flexibilidade, atuação em 
diversos segmentos 

(industrial, predial) 
e rapidez no 
atendimento são os 
pontos de destaque 

deste fornecedor. ”

Depoimentos
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DÉBORA CRISTINA LUIZ,  
Gerente de Facilities e Lojas Próprias 
Wickbold – Diadema/SP

Empresa indicada: Grupo GPS
Área de atuação: segurança 
patrimonial
Profissional destaque do contrato: 
Helvio Rodrigues, Gerente Comercial

“ O principal motivo da indicação 
é a evolução do nível da qualidade 
de serviço prestado, de forma 
estruturada e ágil, se moldando 
a atender à nossa necessidade 
e indo além do cumprimento de 
escopo, participando ativamente 

nos projetos internos da 
companhia. O contrato 

é nacional, com uma 
operação eficiente 
e presente, além 
da rápida solução 

dos problemas. ”

EDNEI GARCIA BOTELHO,  
Facility Manager 
FecomercioSP – São Paulo/SP

Empresa indicada: Masstin Engenharia e Instalações
Área de atuação: ar condicionado/manutenção predial (civil, elétrica e hidráulica)
Profissional destaque do contrato: Rodolfo Gil Mendes, Eletricista

“ Empresa alinhada e comprometida com os resultados na FecomercioSP. Aliás, o prestador está dentro dos 
padrões exigidos pela ISO 9001, o que é muito importante para nós, já que a Federação é certificada desde 
2014. Possui equipe capacitada e especializada nas atividades em que atua, renovando o conhecimento e 
atualizando novas tendências de tecnologia aplicadas no mercado. Gestão de liderança da equipe sempre 
atuante e próxima, com total suporte da área de Engenharia na base de apoio. Rodolfo Gil Mendes, o Eletricista, 
é um profissional que toma iniciativas preventivas com seriedade e postura profissional resoluta. De fácil 
relacionamento interpessoal com o time de trabalho contribuindo positivamente para os resultados e checklists 
operacionais da área. Zela pelas instalações prediais, avaliando necessidades executando as manutenções 
quando necessário, visando à preservação das boas condições de funcionalidade e aumento de vida útil. ”

Empresa indicada: Design Marc Chira
Área de atuação: arquitetura

“ O fornecedor é alinhado e comprometido com prazos na relação de cronogramas físico 
x financeiro. De fácil relacionamento e interação no reconhecimento das necessidades de 
atendimento ao cliente. À frente no que tange a busca das melhores soluções arquitetônicas, com 

o melhor design e conceitos inovadores, levando em consideração as relações custo x benefício. ”

EMERSON SMITH,  
Vice President Property Management 
& Critical Systems
Banco J.P.Morgan – São Paulo/SP

Empresa indicada: Cold Control 
Ar Condicionado
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: 
Alessandro Mazzoni Júnior, Proprietário

“ A Cold Control é a empresa 
responsável pela manutenção mensal 
de nossos equipamentos críticos de ar 
condicionado. Sempre se mostraram 
comprometidos e focados em todos 
os temas dos equipamentos com 
atendimento imediato e profissional. 

O mesmo para novos projetos 
onde há a planificação em 

conjunto e instalação. 
Sempre pudemos contar 
com o profissionalismo 
e acompanhamento 

da Cold Control. ”
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FLÁVIO MARTORELLI,  
Gerente Administração Geral
Funcesp – São Paulo/SP

Empresa indicada: Grupo GR
Área de atuação: vigilância e segurança
Profissional Destaque do Contrato: Elton R. L. Pitta, Diretor 
de Gestão de Contratos, Qualidade e Auditoria

“ Este ano quero enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Grupo GR, mantenho 
com eles já há algum tempo contrato para prestação dos serviços de vigilância 
e segurança desarmada, e a cada ano tenho notado a preocupação constante 
deles para com a manutenção da parceria, com melhorias no atendimento, 
suporte e treinamento aos profissionais e cumprimento total de suas obrigações. 
Neste ramo, como em tantos outros, isso deveria ser o mínimo, mas sabemos 
que na prática não é bem assim, já tivemos muitos problemas, a Funcesp tem 
características próprias e os vigilantes precisam ser muito bem preparados 
para um atendimento seguro e humanitário com nosso público. Temos uma 
ótima equipe, muito elogiada por todos e com baixíssima rotatividade. Desde 
o início da contratação, a pessoa que tem feito a diferença nessa parceria, é 
o atual Diretor de Gestão de Contratos, Qualidade e Auditoria, Sr. Elton R. L. 
Pitta, que não mede esforços para atender todas às nossas demandas. ”
Empresa indicada: Becpro Engenharia e Consultoria

Área de atuação: obras

“ A Becpro tem executado ótimos trabalhos em 
gerenciamento de obras de edifícios de propriedade da 
Funcesp, sempre demonstrando muito conhecimento técnico 
nos diversos segmentos, dando-nos muita segurança nas 

tomadas de decisões e liberação de pagamentos. ”

FRANCISCO DIOGO JUNIOR,  
Facilities Coordinator
Symrise Aromas e Fragrâncias – São Paulo/SP

Empresa indicada: Leccor Multisserviços
Área de Atuação: multisserviços
Profissional Destaque do Contrato: Gilson Silva, General Manager

“ A Leccor apesar de uma empresa relativamente nova possui 
profissionais com anos de experiência no seguimento de terceirização e 
possui muitos atributos importantes para o sucesso do Facility Manager, 
tais como: profissionalismo, comprometimento, agilidade e, acima 
de tudo, seriedade para com os clientes e colaboradores. Por esses 
motivos temos a Leccor como empresa parceira e de destaque. ”

FERNANDO ARCOS  
DEL CASTILLO BADO,  
Gerente de Infraestrutura
Raízen – São Paulo/SP

Empresa indicada: Grupo Montreal 
Gtec – Facility Services
Área de atuação: limpeza 
e conservação
Profissional destaque do contrato: 
Carlos Panzarin, Diretor

“ Ter um profissional qualificado 
representando uma empresa 
parceira, que acompanha o nosso 
ritmo e os nossos valores, e que 
genuinamente entende as nossas 
necessidades e prioridades é o 
que acaba fazendo a diferença 
na prestação de um bom serviço. 
Em um sentido amplo, o Carlos 
Panzarin, da Montreal Gtec, 
vem fazendo esse bom trabalho 
conosco. Ele está sempre aberto 
às adaptações dos cenários que 
enfrentamos, adequações de 
escopo e transformações que 
passamos. Essa foi uma parceria 
‘ganha-ganha’ que deu certo. ”
Empresa indicada: Athié | Wohnrath
Área de atuação: arquitetura
Profissional destaque do 
contrato: Sérgio Athié, Sócio

“ Quando precisamos buscar 
conceitos inteligentes, inovadores 
e soluções criativas em nossos 
projetos, sempre contamos 
com a ajuda do Sérgio Athié e 
do time da A | W. Flexibilidade 
e disponibilidade em atender-
nos faz toda a diferença nessa 
parceria. Já concretizamos alguns 
cases e estamos muito satisfeitos 
com o nível de preocupação em 
cada detalhe e também com a 

qualidade dos profissionais 
designados desde 

a criação até a 
conclusão dos 
projetos, que 
realmente faz 

muita diferença. ”

Depoimentos
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FRANCISCO PAULO,  
Coordenador Corporativo de 
Conservação e Limpeza
Ancar Ivanhoe Shopping 
Centers – São Paulo/SP

Empresa indicada: Maxi Service
Área de atuação: limpeza e conservação
Profissional destaque do contrato: 
Guilherme Salla, Diretor

“ Reconhecemos nossa satisfação 
com os serviços de conservação e 
limpeza da Maxi Service em nossos 
shoppings de São Paulo desde 2013. 
Dentre as características que a 
empresa se destaca, está a atuação 
ágil, o fácil acesso à diretoria da 

empresa, além de processos 
bem estruturados com 

alcance constante das 
metas de SLA (Service 
Level Agreement, em 
português acordo de 

nível de serviço). ”

GABRIELLA MARQUES,  
Head de Real Estate, Facilities & Procurement
Zurich Brasil – São Paulo/SP

Empresa indicada: Gocil Segurança e Serviços
Área de atuação: segurança e vigilância
Profissional destaque do contrato: Jorge, nosso Vigilante

“ Indico a Gocil porque acredito que o parceiro ideal para ser o gerenciador de facilities é o que 
entende as dificuldades com rapidez e consiga traduzir com eficiência e excelência as principais 
necessidades. Em tempos que os compradores já estão quase considerando a segurança uma 
comodity, a Gocil conseguiu apresentar seriedade e os melhores recursos para desempenhar essa 
função tão delicada. O material comercial é claro e recebo constante acompanhamento das áreas 
técnicas. Além disso, a Gocil nos trouxe o Jorge, nosso vigilante, que consegue imprimir respeito e 
cordialidade em seu trabalho, colaborando com a boa reputação da nossa área de facilities. ”
Empresa indicada: Athié | Wohnrath

Área de Atuação: arquitetura

“ A solidez da A | W sempre supera qualquer expectativa. Mas o principal motivo da 
indicação é pela preocupação que eles têm em movimentar o mercado com ótimos 
eventos e novidades no segmento. Parceiro é quem executa bem o que foi contratado, 
mas também o que se antecipa e compartilha o que há de melhor mesmo quando não 

foi contratado para isso. Se eu busco excelência, vou com a Athié | Wohnrath. ”

GILBERTO BRITO,  
Gerente de Operações
CenterVale Shopping – São José dos Campos/SP

Empresa indicada: Ecogen Energia Inteligente
Área de atuação: energia
Profissional destaque do contrato: 
Daniel Vaz, Supervisor Técnico

“ No caso do nosso shopping center, 
destaco a operação de cogeração de 
energia, em que nosso atual parceiro é a 
empresa Ecogen. Eles são especialistas 
no assunto, têm uma grande equipe por 
trás da operação que dá todo o suporte 

para uma eficiência operacional. No 
momento de crise, estamos 

realizando um trabalho a 
quatro mãos, focado em 
redução de energia, gás e 
garantindo o conforto para 

os nossos clientes. ”
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HOMERO CARRAZZONI,  
Gerente Sênior de Serviços 
Administrativos
Rede Globo – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Flytour 
Serviços e Viagens
Área de atuação: viagens corporativas

“ ‘Parceria’ e ‘pioneirismo’ 
são palavras que traduzem o 
relacionamento entre a Rede 
Globo e a Flytour. Parceria pelos 
quase dez anos no atendimento 
das viagens corporativas da TV, e 
pioneirismo pela rápida adaptação 
ao novo escopo de contrato 
firmado pelas duas empresas em 
2015. Um cliente com demandas 
particularmente complexas precisa 
de um atendimento diferenciado em 
relação ao praticado no mercado 
e a Flytour conseguiu se adequar 
ao novo momento da TV Globo. 
Próximo de completar um ano 
nessa nova estrutura, a agência de 

viagens vem apresentando 
resultados 

consistentes, tanto 
na operação 
cotidiana quanto 
na satisfação 

do cliente. ”

GUSTAV LUSTWERK SANTOS,  
Diretor de Operações
Kroton Educacional – São Paulo/SP

Empresa indicada: Ceemeesse Engenharia
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: Carlos Eduardo Pieroni, Sócio

“ Minha indicação é para uma empresa de gerenciamento 
de obras, a CMS. O profissional que recomendo é o Carlos 

Eduardo Pieroni, que hoje é sócio da empresa, 
mas que começou lá como engenheiro de 
obras. Como seus diferenciais posso citar 
comprometimento, respeito a prazos, 
fidelidade ao cliente e criatividade 

para a resolução de problemas. ”

HERMES ZANONA,  
Gerente Administrativo, Facilities, Logística e Infraestrutura
NotreDame Intermédica – São Paulo/SP

Empresa indicada: Resolv
Área de atuação: higiene e limpeza

“ A Resolv é um parceiro que vem aliando uma 
conjuntura de valores e boas práticas com boa 
performance técnica, bom relacionamento comercial, 

agilidade e logística bem organizada, 
e que nos ajuda a desenvolver bons 

serviços de limpeza e higienização 
de nossas unidades hospitalares e 
clínicas, essencial para uma boa 

prestação de serviços de saúde. ”
HUMBERTO RODRIGUES DA MATA,  
Gerente de Engenharia e Manutenção
Hospital Sírio-Libanês – São Paulo/SP

Empresa indicada: Eco Poli Engenharia e Incorporações
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: Fernando de Castro Borim, Sócio

“ Em uma área tão crítica quanto a assistência à saúde, que é preciso 
excelência, encontrar uma parceria confiável para cuidar de nosso sistema 
de climatização foi fundamental. Com a Eco Poli construímos um ótimo 

relacionamento que já se conhecia as necessidades do cliente, 
pois essa empresa nasceu da venda da Servtec Instalações 

e Manutenção, que executou a obra de ar condicionado 
na expansão do Hospital Sírio-Libanês. A empresa atuou 
em um cenário desafiador de ajustes e adequações para 
uma operação dentro de um projeto que é visado a máxima 

eficiência que culminou em uma parceria de sucesso. ”
JULIANA DIAS,  
Property Management & Critical System
Banco J.P.Morgan – São Paulo/SP

Empresa indicada: Vertas Gerenciamento e Transformação de Resíduos Tecnológicos
Área de atuação: resíduos
Profissional destaque do contrato: José Cristovam, Diretor

“ Sustentabilidade é um tema que está na pauta diária do nosso escritório. 
Implantamos recentemente um processo de manufatura reversa, que 
consiste basicamente em descaracterizar nosso resíduo sólido, segregar a 

matéria prima e retorná-la ao ciclo produtivo. Encontramos na Vertas 
a parceria ideal para esse trabalho. Mais do que um negócio, a 

Vertas trata a reciclagem como filosofia e com o propósito que 
vai além de atender à legislação. A equipe que nos atende é 
capacitada, tem uma energia contagiante, alta produtividade 
e alinha às expectativas de prazos e custos em todos os 

projetos. Os resultados são sempre muito positivos. ”

Depoimentos
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JULITA MACHADO,  
Gerente de Infraestrutura
Atento – São Paulo/SP

Empresa indicada: Biópolis – Eco 
Controle de Pragas Urbanas
Área de atuação: Controle de Pragas Urbanas
Profissional destaque do contrato: 
Alessandro Tichauer, Gerente Técnico

“ Temos parceria com a Biópolis 
há muitos anos. Os profissionais são 
capacitados, experientes, disponíveis, 
comprometidos e ágeis nos momentos de 
crises. Apresentam soluções inovadoras 
e se preocupam em acompanhar todo o 
processo de controle de pragas, desde 

a solicitação até a solução 
do problema. Recebemos 

contatos dos profissionais 
constantemente para 
feedback da prestação 
dos serviços. ”

KATIA CAMPOS,  
Gerente de Operações 
Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Otis Elevadores
Área de atuação: elevadores
Profissional Destaque do Contrato: Reginaldo 
Cardoso, Gestor do Contrato

“ O fornecedor que indico é a Otis Elevadores. O responsável 
pelo contrato e implantação é o Reginaldo Cardoso, que até 
hoje faz um pós-venda e nos atende sempre que necessitamos 
de forma muito eficiente. Um dos pontos críticos em nossa 
operação é o transporte vertical. Temos um fluxo intenso, e 
prezamos pela segurança e qualidade de nossos serviços a 
todos que ocupam e frequentam a edificação. Eles são sempre 
muito profissionais, parceiros, e comprometidos com nosso 
negócio. Costumo dizer que problemas sempre teremos, 
apesar de todos os esforços em manutenção preventiva, 

estudos e melhores práticas, e o que faz toda 
a diferença é o atendimento e o tempo de 
resposta, assim como a solução, entender 
e priorizar nossa necessidade, visando ao 
atendimento do nosso público. É isso que 

diferencia a Otis como fornecedora. ”
LEVI SOARES VIEIRA,  
Síndico
Condomínio Praia do Flamengo 200 – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Sprink Soluções em Prevenção de Riscos
Área de atuação: brigada de incêndio
Profissional destaque do contrato: Nilson 
Francisco da Cruz, Líder da Brigada

“ O PF 200 tem aproximadamente cem pessoas trabalhando 
em todas as áreas, com mais de dois mil condôminos 
em seus escritórios, e a brigada de incêndio, muito bem 
treinada, sempre atuou sem hesitação em todas as 
situações de emergência ou apreensão, proporcionando 
segurança e tranquilidade para todos nós. ”
Empresa indicada: Provecto Smart Offices 
Área de atuação: arquitetura

“ Neste ano, a Provecto realizou a reforma de grande 
porte na área privativa do nosso prédio, em que 

ocorreu uma situação inédita, na qual não 
registramos qualquer acidente, sinistro, 
ou transtornos durante a obra, sendo 
proativa e colaborando com a administração 

para prevenir eventuais riscos. ”

LÍGIA BUENO DA CUNHA SOARES,  
Facilities
Laboratórios Pfizer – Itapevi/SP

Empresa indicada: Betalimp 
Terceirização de Serviços
Área de atuação: limpeza, 
conservação e jardinagem

“ A parceria entre a Pfizer e a Betalimp 
é muito positiva, o que é primordial 
para obtenção de bons resultados e 
satisfação do cliente interno. A Betalimp 
atua de forma rápida, prestativa e com 
qualidade, atendendo as demandas de 
limpeza, conservação e jardinagem. A 
preocupação com a mão-de-obra vai 
além da capacitação e treinamento, 

pois também se preocupam 
em motivar e valorizar 
seus profissionais, 
o que faz refletir na 
dinâmica e qualidade dos 

trabalhos realizados. ”
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LILIAN ESTER LOHMANN,  
Coordenadora de Logística 
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo – Lajeado/RS

Empresa indicada: Polesi e Bergamaschi Arquitetura e Construções
Área de atuação: arquitetura
Profissional destaque do contrato: Ana Izabel, Arquiteta

“ Como cooperativa médica, operadora de planos de saúde, muitas são as exigências legais e adequações motivadas 
por ações estratégicas. Traduzir tudo isso e ainda transformar a estrutura em um ambiente acolhedor para os clientes, 
referenciando cuidado, saúde e qualidade de vida, é um desafio! A Arquiteta Ana tem o diferencial de ir além do projeto: 
consegue assimilar a nossas necessidades de maneira integral com agilidade nos processos, comunicação eficaz e alta 
produtividade, sem perder o foco de otimização de espaços e sem esquecer dos custos, com uma leveza estética perfeita. ”
Empresa indicada: Arquitetônica Projetos e Planejamento 
Área de atuação: arquitetura
Profissional destaque do contrato: Walter Alberto Schindel, Arquiteto

“ Nosso primeiro contato com o Arquiteto Walter foi na contratação da Arquitetônica como empresa 
responsável pela concepção do projeto da construção da sede administrativa e de serviços de saúde da 
Unimed VTRP. A empatia foi imediata e com seu profissionalismo conseguiu traduzir todas as premissas 
por nós almejadas: desenvolvimento de um plano diretor de longo prazo, projeto arquitetônico flexível (com 
mobilidade), atual, automatizado, não esquecendo os conceitos de sustentabilidade (recolhimento da água da 

chuva, ar condicionado VRF, aproveitamento da iluminação natural). Com certeza uma parceria de sucesso! ”
LUCIA FIGUEIREDO,  
Gerente de Administração de Serviços
Bayer – São Paulo/SP

Empresa indicada: Sodexo 
Área de atuação: limpeza e alimentação
Profissionais destaque do contrato: Rogerio 
Santos, Gerente de Grande Unidade 
Operacional (Food); Claudia Conceição, 
Gerente Regional de Operações (Food); 
Bruno Vieira, Gerente Regional de Operações 
(Limpeza, FM); e Tristan de Cromieres, 
Diretor de Operações (Limpeza, FM)

“ Com sua variada gama de serviços 
integrados, a Sodexo entrega saúde 
e bem-estar em todos os momentos, 
desde uma alimentação balanceada até 
um ambiente limpo e agradável para 
se trabalhar. Há três anos, a Sodexo é 
nossa parceira no serviço de limpeza, 
com colaboradores sempre engajados 
em prestar os melhores serviços nos 

sites da Bayer, e foi a entrega 
de boa qualidade nos 

serviços de limpeza que 
possibilitou recentemente 
a ampliação da parceria 
para os serviços de 

alimentação. ”

LUIS ANTONIO RUIVO,  
Gerente de Operações
BRMalls – Shopping Tamboré – Barueri/SP

Empresa indicada: Vivante 
Área de atuação: facility e manutenção

“ É uma empresa parceira, que nos dá total suporte técnico 
e facilita o dia a dia da operação, executando com eficiência 
e disciplina nosso programa de manutenção. Gestão muito 
focada em servir, além do forte comprometimento e adaptação 
aos nossos processos internos de gestão do ativo. ”

LUIS LAURINI,  
Gerente de Engenharia e Manutenção 
Bayer – São Paulo/SP

Empresa indicada: Moema Wertheimer Arquitetura 
Área de atuação: arquitetura

“ Indicamos o escritório de arquitetura Moema 
Wertheimer, que tem contribuído de forma 
significativa para a concepção dos novos conceitos 

e padrões open space dos escritórios da Bayer. ”

Depoimentos
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LUIS FERNANDO MATOS DOS SANTOS,  
Maintenance Manager
Accor Hotels – Sofitel Guarujá Jequitimar – Guarujá/SP

Empresa indicada: Grupo Mac Engenharia
Área de atuação: manutenção
Profissional destaque do contrato: Engenheiro 
Frank de Matos, Gerente de Manutenção

“ O Grupo Mac Engenharia por meio da sua 
equipe de técnicos e engenheiros fornece 
serviços de manutenções preventivas e corretivas 
com confiabilidade e qualidade, fazendo a 
diferença o modo ágil que a empresa atua em seu 
atendimento e na tomada de decisão sobre os 
problemas. Atrelado a isso quando precisamos 
de uma empresa com experiência no segmento 
de engenharia é a Mac que nos fornece todo 
seu suporte e know-how para encontrarmos 

a melhor saída diante dos problemas, 
com a melhor condição financeira e 

técnica. Esses motivos fazem da 
Mac Engenharia uma empresa de 
excelência para a rede Accor, por 
isso confiamos nela e entregamos 

nosso complexo em suas mãos. ”

LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE SÁ,  
Gerente Predial
Edifício Rodolpho de Paoli – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Airmix Ar Condicionado
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: Elizeu Ribeiro, Técnico

“ A Airmix Ar Condicionado entrou no nosso rol de manutenção quando, em uma tomada de preços, 
escolhemos a que faria o trabalho de logística e instalação de quatro schillers Carrier modelo 19DA, 345TR 
cada, em substituição às quatro centrífugas com compressores parafuso Carrier, modelo 30HXE de 400TR cada, 
que tínhamos desde a inauguração do prédio em 1970. A operação – toda fotografada – exigiu a abertura no 
terceiro andar do edifício de duas janelas transmutadas em uma única, para a passagem dos equipamentos 
levantados por gruas. Foi um sucesso total e imediatamente contratamos a Airmix, para a manutenção mensal 
dos equipamentos e, até hoje, contamos com os serviços e a atenção do Técnico responsável Elizeu Ribeiro. ”
Empresa indicada: Andre Piva Arquitetura
Área de atuação: arquitetura

Empresa indicada: Baggio Carvalho Engenharia 
Área de atuação: obras

“ Nesse quesito, usamos o que há de melhor no Rio de Janeiro. Na reforma total da nossa portaria, 
obra difícil, uma vez que seria realizada de madrugada e com a condição de estar disponível todos 
os dias pela manhã para os usuários do prédio. Contamos com o projeto do conceituado Arquiteto 
Andre Piva e com a realização da Baggio e Carvalho Engenharia. Ambos conduziram as reformas 
sem atrasos nem intercorrências com os usuários do prédio, obtendo elogiados resultados. ”

MARCELO DE SOUZA CABRAL,  
Engenheiro de Reformas – Planejamento e Obras
Assaí Atacadista – São Paulo/SP

Empresa indicada: Construtora Plenix 
– Engenharia e Comércio
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: 
Gutierrez Júnior, Engenheiro

“ Gostaria de indicar a Construtora Plenix, com 
sede em Recife/PE, mas com atuação nacional. 
Comandada pelo Engenheiro Gutierrez Júnior 
é o tipo de empresa que mira a necessidade 
do cliente: SOLUÇÃO do problema. Nos dias 
de hoje, onde o orçamento é o fiel da balança, 
que equilibra prazo e qualidade, esse parceiro 
se esmera nessa busca constante. Sempre 
atendendo no menor SLA possível. Uma grata 
surpresa em um mercado regional disperso. 

Parabéns a toda equipe Plenix, além 
dos pontos técnicos citados, 

olha para seu funcionário de 
um modo realmente diferente, 
valorizando o desempenho de 

forma direta, justa e rápida. ”
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MARCELO SLEIMAN, 
Gerente de Operações
São Carlos Empreendimentos e 
Participações – São Paulo/SP

Empresa indicada: E-Vertical
Área de atuação: manutenção

“ A E-vertical fornece 
equipamentos e serviços de 
qualidade, e possui um time 
técnico muito experiente e 
comprometido. Negociações com 

transparência e estão 
sempre à disposição. 

Conseguimos 
ótimos resultados 
nos projetos 
que trabalhamos 

juntos. ”

MARCIA VIEIRA RIBEIRO,  
Gerente Operações
Grupo FMG – Facilities 
Management Group – Projeto 
Quadra Hungria – São Paulo/SP

Empresa indicada: Gocil 
Serviços de Segurança
Área de atuação: segurança 
e vigilância

“ Eu gostaria de indicar a equipe 
da Gocil, pois eles são 

parceiros de verdade. 
A qualidade, 
agilidade e a 
personalização 
dos serviços são 

perfeitas. ”
MARCO ANTONIO BRAGA,  
Gerente Predial
Centro Empresarial e Cultural João Domingues de Araújo (JDA) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Proguarda – Grupo GPS
Área de atuação: segurança patrimonial
Profissional destaque do contrato: Paulo Rocha, Diretor

“ A empresa destaque que gostaria de indicar, atua com multisserviços, mas 
nossa parceria é na área de segurança patrimonial: a Proguarda, que 

recentemente fez uma fusão com o Grupo GPS, multinacional 
com mais de 35 mil colaboradores. O grande diferencial 
neste contrato é o Diretor de Negócios, Paulo Rocha, que 
faz visitas semanais, verificando pontualmente todos os 
itens de escopo do contrato, tanto com o cliente, como com 

os funcionários, verificando postura, vestimentas etc. ”
MARCOS MARAN,  
Gestor do Departamento de Manutenção, Operação de Utilidades e Obras
Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Trielo Soluções Inteligentes
Área de atuação: manutenção de sistemas de segurança 

Empresa indicada: MHA Engenharia
Área de atuação: obras

Empresa indicada: LoebCapote e Ybyraa
Área de atuação: arquitetura

“ Para nós do Cenesp, existem dois requisitos que consideramos muito importantes quando 
contratamos um serviço: competência e capacidade de relacionamento humano. Entendemos 
que esses quesitos são essenciais para que uma contratação de serviços chegue a um bom 
final. As empresas que indicamos se destacam pelo perfil de seus funcionários quanto ao 
comprometimento, à dedicação e à busca de atender às necessidades de seus clientes. Apesar 

de contratarmos várias empresas com esse perfil, destacamos as empresas citadas. ”

MAURICIO MORAES,  
Gerente de Infraestrutura
Infoglobo Comunicação e 
Participações – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: ISS 
Facility Services
Área de atuação: facility 
management
Profissional destaque do 
contrato: Flávio Tambelini, 
Gerente Operacional

“ A empresa ISS vem ao 
longo dos últimos cinco anos 
desenvolvendo e consolidando 
uma grande parceria 
conosco. A forma proativa de 
atuação aliada às práticas 
objetivas vêm atingindo os 
objetivos traçados. ”
Empresa indicada: Hill International
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: 
Márcio Soares Otti, Engenheiro

“ A parceria com a Hill já 
tem há longos anos, e se 
torna muito fácil falar sobre 
a sua forma de atuação. 
Dedicada, comprometida, 
técnica e parceira em todos as 

frentes de serviço 
prospectados. 

Empresa com 
renome e 
gabaritada 
par atuar no 

segmento. ”

Depoimentos
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MARCOS MENEGHIM,  
Gerente de Infraestrutura Logística Sudeste
Vale – Vitória/ES

Empresa indicada: Suez Environment
Área de atuação: operação e 
manutenção de ETE, ETA e poços
Profissional destaque do contrato: 
Weksoniel Campos, Gerente de Planta

“ Nossa parceria com a Suez, antiga 
Degrémont, tem mais de dez anos 
e sempre foi muito positiva. Temos 
grande confiança em seus serviços 
e acreditamos que sempre farão o 
melhor possível para atingir nossas 
expectativas. É responsável pela 
operação e manutenção de sete 
unidades de tratamento de efluente 
industrial e doméstico, e que juntos 
alcançamos uma capacidade de reuso 

de 100%. Esse é o retrato de 
um contrato gerenciado 

por uma empresa 
bem organizada e 
estruturada para nos 
atender de forma 

rápida e eficiente. ”

MAYB FERREIRA,  
Gerente de Serviços Compartilhados
MRS Logística – Juiz de Fora/MG

Empresa indicada: BTM Corporate
Área de atuação: viagens corporativas
Profissional destaque do contrato: Vinícius Santolia, Diretor de Novos Negócios

“ A gestão de mobilidade corporativa desenvolvida pela BTM Corporate tem desenhado um novo panorama 
na MRS indo muito além da gestão de viagens a negócio. Com um foco voltado às novas tecnologias e soluções 
customizadas, a BTM agrega valor às operações e à estratégia das corporações, conduzindo com esmero 
as agendas de colaboradores por todo o País, promovendo, além de redução de custos, um alto índice de 
satisfação entre os viajantes e solicitantes. O Diretor de Novos Negócios Vinícius Santolia tem capitaneado o 
time de trabalho da BTM Corporate, promovendo um movimento virtuoso por parte de todos os profissionais 
envolvidos em prol de resultados surpreendentes em nossa gestão de mobilidade corporativa. ”
Empresa indicada: Odara Arquitetura Design
Área de atuação: arquitetura

“ A Odara Arquitetura Design é uma jovem empresa atuante nas áreas de arquitetura, gerenciamento 
de obras e consultoria na gestão de espaço. O escritório foi idealizado a partir da associação 

de três arquitetas e uma designer de interiores que resolveram reunir, em uma única empresa, 
suas experiências individuais desenvolvidas ao longo do tempo na área de arquitetura e design 
de interiores. E foi a união dessas experiências que acredito ter feito a Odara essa empresa 
inovadora em que os profissionais atuam como parceiros e consultores, capacitados a traduzir em 

empreendimentos de qualquer porte às necessidades, possibilidades e requisitos dos clientes. ”
MOACIR REIS,  
Facility Manager, Employee Services
Unilever – São Paulo/SP

Empresa indicada: CBRE
Área de atuação: facility management
Profissional destaque do contrato: Cristiane Santos, Gerente das Operações

“ Indico a CBRE, atual gerenciadora dos serviços de facilities dos 
sites da Juscelino Kubitschek, Valinhos e Vinhedo, pois a empresa tem 
demonstrado um alto nível de compreensão no mercado e facilities 
atual, isso tem nos ajudado a conduzir a área pró-ativamente, através 
do surgimento de novas oportunidades em custos e qualidade. A sua 
rede de grandes clientes nos proporciona um benchmark de alto 
nível e confiança em seu trabalho. Cristiane Santos atual Gerente 
das Operações na Unilever tem se destacado pelo seu alto grau 
de conhecimento na área, bem como pelas iniciativas, agilidade 
e comprometimento com os objetivos da nossa empresa. ”
Empresa indicada: Andrade Azevedo Arquitetura Corporativa
Área de atuação: arquitetura

“ Andrade Azevedo Arquitetura Corporativa é uma empresa 
inovadora, ágil e que nos proporciona alterativas 

interessantes e de acordo com as nossas necessidades. 
É uma empresa que está sempre na vanguarda das 
inovações dentro do mercado de arquitetura corporativa. 
Tem um corpo técnico altamente especializado e com 

uma visão de futuro que sempre nos surpreende. ”
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NILS LUNDSTEDT,  
Gerente de Manutenção & Engenharia
Condomínio do Edifício Linneo de Paula Machado – Rio de Janeiro/RJ 

Empresa indicada: Civil Master Engenharia em Altura
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: Tiago Domingos, Gerencia de Projetos e Obras

“ Temos muitas vantagens com a parceria da Civil Master: execução do escopo de serviços com qualidade; ótimo 
relacionamento e postura dos empregados com o cliente; atuação em conformidade com a legislação vigente nas 
áreas de segurança, meio ambiente e saúde; promoção de melhorias contínuas em suas atividades; gestão sempre 
presente no contrato; cumprimento de prazos determinados em contrato (relatórios, por exemplo); e equipe proativa. ”
Empresa indicada: MF Arquitetura
Área de atuação: arquitetura

“ A MF Arquitetura é comprometida com os prazos, com a qualidade, com a sustentabilidade e com a economia. É 
uma empresa capacitada tecnicamente, responsável em sua atuação (segurança da equipe ou impactos 

e/ou riscos eventualmente decorrentes de suas atividades). Ela atua em conformidade com a legislação 
vigente nas áreas de segurança, meio ambiente e saúde, e fácil acesso aos Arquitetos responsáveis 
(Proprietários/Projetistas – Márcio França e Mônica Montenegro) com comunicação objetiva e clara. 
A resposta da companhia é sempre imediata em contingência (situações de emergência); Se atualiza 

do mercado/busca conhecimento (tendências; novas técnicas (obras); são alguns exemplos). ”
OLDEMAR BANDEIRA,  
Facility Manager
FMC Technologies – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Vivante
Área de atuação: manutenção e 
limpeza (predial e industrial)
Profissionais destaque do contrato: 
Wagner Lamarca e Gustavo Nobre

“ Lamarca e Nobre da Vivante estão sempre 
atentos à necessidade do cliente, propondo 
soluções e arcando, inclusive, com os custos 
para apresentação, compartilhamento de novas 
iniciativas e suportando-nos nesse cenário 
recessivo, dividindo inclusive a responsabilidade 
nos processos de redução das equipes. ”
Empresa indicada: Tal Arquitetura e Gerenciamento
Área de atuação: arquitetura e gerenciamento

“ A Tal é uma empresa de pequeno porte, que 
possui atendimento personalizado, 

focada em soluções inovadoras 
com premissa de baixo custo. Em 
relação ao gerenciamento possui 
equipe com foco nos processos 
e sempre com a participação 

dos proprietários da empresa. ”

OSWALD NIEL BERLINCK,  
Serviços Gerais
Indústria Aeronáutica (*) – SP

Empresa indicada: Sodexo
Área de atuação: alimentação
Profissional destaque do contrato: Daniela 
Santineli, Gerente do Contrato

“ No segmento de alimentação indico a 
Sodexo. Coloquei recentemente um desafio 
para melhorar a qualidade e satisfação de 
nossos funcionários. Fizemos um workshop 
com toda a equipe Sodexo contendo desde 
nutricionistas para elaboração das ofertas e 
cardápios, até arquitetos para se discutir layout, 
organização e fluxo dentro dos restaurantes. 
A solução apresentada foi amplamente 
discutida até validação e implantação com 
sucesso. Como diferencial desse processo 
destaco a qualidade dos profissionais 
envolvidos, a parceria na construção 
dessa solução e o comprometimento 
na implantação desse projeto. ”

Depoimentos
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PAULO GUZMÁN,  
Facility Manager 
Auditoria (*) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Sapore
Área de atuação: alimentação
Profissional destaque do contrato: Micaele Bigaran Malta, Chef

“ Temos um restaurante que é utilizado pelos sócios, 
diretores e clientes da KPMG, que possui um formato 
elegante, mas com capacidade reduzida, onde conseguimos 
atender simultaneamente 40 clientes de segunda a sexta 
no horário de almoço. O restaurante é administrado 
pela Sapore que nos auxiliou na busca de fornecedores 
que poderiam atender a complexidade de instalar uma 
cozinha profissional em um ambiente reduzido e que não é 
permitido a instalação de exaustores e fogões de indução. 
A equipe comercial e técnica foi sempre muito solícita 
e não só porque queriam ‘ganhar’ mais um cliente e sim 
por entender que o projeto era desafiador por conta de 
estarmos alocados em um prédio com certificação LEED 
com todas as suas restrições. Visitamos fornecedores, 
nos trouxeram opções, envolveram seus parceiros, nos 
reunimos por diversas vezes e sempre estavam com uma 
energia muito boa, mesmo quando a resposta de algum 
fornecedor era negativa. Neste contrato, a profissional 
de destaque é a chef de cozinha Micaele Bigaran 
Malta, sua conduta profissional e a busca contínua para 
encantar o cliente é exemplar. Um olho no budget e outro 
na qualidade trabalhando de forma harmoniosa. ”

PAULO RICARDO OLIVEIRA CORRÊA,  
Gerente de Infraestrutura
Condomínio Complexo Turístico Il 
Campanário – Florianópolis/SC

Empresa indicada: Recold 
Refrigeração Industrial e HVAC
Área de atuação: climatização
Profissional destaque do contrato: 
Ricardo Machado, Sócio

“ É uma empresa constituída por técnicos 
profissionais com uma grande experiência 
no mercado, que constituíram a Recold 
com o propósito de ser parceiros de seus 
clientes da forma mais completa possível, 
transmitindo grande segurança e confiança a 
seus clientes. A experiência de muito tempo 
em outra empresa contribuiu para definir 
os pontos importantes a serem trabalhados 
para atender às expectativas de seus 
clientes. Assim, eles conseguiram inserir 
no mercado uma empresa que trabalha 

de forma muito transparente e 
empenhada em manter os 

equipamentos e estruturas de 
seus clientes com 100% de 
disponibilidade. Uma empresa 
nova e com uma nova 

mentalidade de parceria. ”
RENATO A. VASCONCELOS,  
Superintendente de Infraestrutura, Serviços e Patrimônio
China Construction Bank (Ex-BicBanco) – São Paulo/SP

Empresa indicada: Vikings Sistemas de Limpeza 
Área de atuação: limpeza, copa e recepção
Profissional destaque do contrato: Karina Cassiano, Gerente de Contrato

“ A Vikings é uma empresa idônea, inovadora, que possui funcionários motivados e performance de alta qualidade. 
Há anos enfrentávamos problemas nesse segmento de toda ordem: ações trabalhistas, alta rotatividade de mão de 
obra, funcionários desqualificados, tarefas realizadas de forma incompleta, supervisores despreparados. A Vikings 
assumiu nossa sede há um ano e não há registro de qualquer problema. Ao contrário, temos recebido feedbacks 
positivo dos clientes internos. Algo impensável até a contratação da Vikings. A Karina Cassiano, Gerente de Contrato, 
faz a diferença nessa empresa, mas todos os funcionários contatados têm o mesmo perfil de atendimento. ”
Empresa indicada: Provecto Smart Offices
Área de atuação: arquitetura

Profissional destaque do contrato: Caio Serrachioli, Sócio

“ Ano passado indiquei a Provecto e continuo indicando. A empresa é idônea, voltada a analisar a 
necessidade com os olhos do cliente, buscando soluções práticas, negociando valores com seus 
fornecedores, buscando alternativas adequadas com um pós-venda imbatível. Enfim, um parceiro que você 
pode contar na solução de seus problemas. Apesar da crise, não mudou sua forma de atuação: continua 

séria e aderente às melhores práticas do mercado. Caio Serrachioli (Sócio) faz a diferença na empresa. ”
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RICARDO TEIXEIRA,  
Head of Facilities 
BNP Paribas – São Paulo/SP

Empresa indicada: Jhonpes 
Área de atuação: limpeza de carpete
Profissional destaque do contrato: 
André Stadler, Gestor

“ Além da qualidade na prestação 
de serviço de limpeza de carpete, a 
Jhonpes tem um excelente padrão 
de atendimento. Eles cumprem 
com precisão o cronograma 
de execução, estão sempre 
prontos para atender situações 
emergenciais e respondem 
com agilidade aos e-mails e 
orçamentos. Também possuem um 
modelo sustentável de lavagem 
a seco, que definitivamente 
é um diferencial. Temos um 
rigoroso controle e processo de 

avaliação de fornecedores 
e a Jhonpes, 

representada pelo 
Diretor Comercial, 
André Stadler, 
atende todos os 

requisitos. ”

RITA LARUCCIA,  
Gerente de Infraestrutura de Aeroportos
Azul Linhas Aéreas – São Paulo/SP

Empresa indicada: Wechsel 
Área de atuação: manutenção predial

“ A Wechsel possui prestação 
de serviços de manutenção e 
infraestrutura predial, com mão de 
obra qualificada e treinada com foco 

em nossa necessidade. 
Optamos por essa 

empresa, pois ela nos 
atende na relação 
custo/benefício 
e qualidade/

agilidade. ”

ROGÉRIO DE OLIVEIRA ARAÚJO,  
Facility Manager
Indústria do Segmento de Papel 
e Celulose (*) – São Paulo/SP

Empresa indicada: 
Cleanic Ambiental
Área de atuação: limpeza 
e conservação
Profissionais destaque do 
contrato: Vanessa Ifanger, 
Coordenadora Comercial; e 
Hélio Fernandes, Diretor

“ Recentemente firmamos 
parceria com a Cleanic para 
execução de serviços de limpeza 
e conservação em nossos sites. 
O serviço tem nos surpreendido 
positivamente por conta da 
postura pró-ativa da gestão e da 
efetiva aplicação de metodologia 
de trabalho para limpeza dos 
ambientes, elevando a qualidade 
percebida por nossos clientes 
internos. O nosso atendimento é 
feito sempre por duas pessoas, 
a Vanessa Ifanger que é a 
Coordenadora Comercial e pelo 
Helio Fernandes que é um dos 
proprietários da Cleanic. ”

SERGIO CALÓ,  
Gerente Operacional
Innova Property Management – São Paulo/SP

Empresa indicada: Grupo Verzani & Sandrini
Área de atuação: limpeza e conservação
Profissional destaque do contrato: Márcio José da Silva, Encarregado de Limpeza

“ Sempre que surge uma crise econômica o setor de facilities é colocado à prova, sendo o primeiro ou um dos primeiros 
a sentir o impacto do corte de custos e melhor aproveitamento da mão de obra. Por outro lado, as exigências dos clientes 
internos e contratantes nos desafiam a encontrar uma forma de atingir nossos objetivos sem afetar a qualidade. Não 
temos escolha. Pensando assim, é relevante que as empresas de outsourcing estejam na mesma sintonia e tenham 
capacidade de fazer sempre mais. A Verzani & Sandrini tem essa característica e sempre nos atendeu, sofrendo 

conosco os impactos econômicos dos cortes no budget e selecionando profissionais que realmente fazem a 
diferença no fronte de batalha, pois o segmento de limpeza é um dos mais dinâmicos e não pode aceitar 

colaboradores ‘mais ou menos’. No último contrato em que estive à frente, nós conseguimos montar uma 
equipe forte, coesa, de colaboradores comprometidos com o contrato e com vontade de trabalhar. E 
todo mérito dessa condução eu credito ao encarregado de limpeza, Márcio José da Silva, que além de 
dominar todas as técnicas de limpeza e conservação corporativas, não descansa enquanto não atinge 

às metas impostas. Ele é a melhor representação da máxima: ‘Missão dada é missão cumprida.’ ”

SILVA M. GONÇALVES, 
Coordenadora Administrativa
Visa do Brasil – São Paulo/SP

Empresa indicada: Dante 
Della Manna Arquitetura
Área de atuação: arquitetura
Profissional destaque do contrato: 
Antonio Mantovani Neto, Sócio

“ Era do conhecimento e da 
informação chegou e com ela a 
evolução tecnológica, que traz 
mais complexidade na relação 

trabalhador-empresa logo 
se faz necessário ter 

uma visão sistêmica 
do layout proposto 
pelo escritório de 
arquitetura do Dante 

Della Manna. ”

Depoimentos
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SHAIDON HIRAN,  
Gerente de Administração e Facilities
Petronas Brasil – Contagem/MG

Empresa indicada: Vivante
Área de atuação: manutenção
Profissional destaque do contrato: 
Iona Neto, Gerente de Portfólio

“ Empresa do segmento de engenharia 
de manutenção, com especialização 
dos seus colaboradores e know-how 
para o negócio. Por ter participado de 
um dos projetos da empresa conheço 
de perto a capacidade técnica de 
operação assim como sua flexibilidade 

para prestar um bom 
atendimento ao cliente. 

Possivelmente, em um 
médio prazo, este é 
um fornecedor com 
o qual pretendemos 

contar no futuro. ”

SIDENY DE OLIVEIRA,  
Diretor de Operações
Partage Administração de Shopping Centers – São Paulo/SP

Empresa indicada: Ícone Energia
Área de atuação: eficiência energética
Profissional destaque do contrato: Mário Rocha, Sócio-diretor

“ O diferencial para termos a Ícone Energia no rol de nossos 
prestadores de serviço, além da inegável expertise técnica, está no 

fato do cuidado que eles têm para com os assuntos sob sua 
responsabilidade. O sentimento de pertença na solução de 

nossos problemas, no aconselhamento assertivo para os 
novos negócios, ou mesmo no acompanhamento diário de 
nossos empreendimentos, traz segurança e tranquilidade 
para a tomada de decisão, bem como para termos 

certeza de estarmos fazendo sempre o mais adequado. ”

TÂNIA DUARTE, 
Gerente de Operações
PAR Facilities-Gestão de Ativos Imobiliários 
– Edifício Funcef Center – São Paulo/SP

Empresa indicada: Walmonof/Holfmann
Área de atuação: brigada de incêndio
Profissional destaque do contrato: 
Arthur Nogueira, Representante

“ O empenho em atender o público 
interno de um empreendimento 
deve ser sempre um diferencial no 
mercado de facilities, porém, para 
atingir essas metas, não estamos 
sozinhos, os prestadores de serviços 
caminham conosco durante todo o 
tempo, tornando esse percurso mais 
fácil e assertivo. A empresa Walmonof/
Holfmann, através de seu Representante 
Arthur Nogueira, que atualmente 
cuida de nosso sistema de alarme 
de incêndio, mostra seu diferencial 
ao oferecer pronto atendimento 

personalizado, apresentando 
soluções eficazes e, 

assim, contribuindo 
para manter nosso 
padrão de atendimento 
proposto aos locatários 

e proprietários. ”

THIAGO AZEVEDO,  
Regional Manager, Latam Real Estate & Workplace 
Twitter, Inc. – São Paulo/SP

Empresa indicada: Grupo Hera
Área de atuação: alimentação
Profissional destaque do contrato: Guilherme Falchi

“ DNA de startup, com vontade e disponibilidade para se adequar à realidade 
do cliente, o Grupo Hera, liderado por Guilherme Falchi, vem evoluindo ao 
longo dos últimos anos e se especializando no atendimento de empresas 
que tem base no Vale do Silício na Califórnia. Com um entendimento do que 
esse tipo de empresa  presa, esse parceiro está sempre indo além, trazendo 
soluções, entendendo os nossos problemas e realmente ‘suando a camisa’ 

na tentativa de atingir às expectativas do Twitter. O Grupo Hera tem 
uma gama grande de serviços, mas os prestados no Twitter são: 

gerenciamento do programa de snacks & beverages e gestão 
de eventos internos (happy hours, almoços, coffee breaks 
etc.). Apresentação de alto nível e envolvimento no processo 
do início ao fim, me traz a confiança e a segurança necessária 

para que eu possa focar em outras disciplinas da minha área. ”
THIAGO MARTINS,  
Diretor de Obras
Rede Globo, Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: Hill International Inc.
Área de atuação: obras

“ Após mais de dez anos de trabalhos em conjunto, as palavras parceria 
e confiança são as marcas do relacionamento entre a Hill e a Rede Globo. 

Durante todos esses anos foram entregues diversas obras de 
variados portes e objetivos mas que em todo momento 

consolidaram satisfação e valor agregado às instalações da 
TV nos Estúdios Globo, em São Paulo e no Jardim Botânico. 
A Hill sempre teve uma capacidade de adaptação às 
mudanças de estrutura mantendo a confiabilidade e 

garantia do atendimento às expectativas do cliente. ”
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VALDEIR BEZERRA,  
Administrador
Acta – Rio Ave Corporate Center – Recife/PE

Empresa indicada: Extra Prestação de Serviços
Área de atuação: limpeza e manutenção
Profissional destaque do contrato: Celso Nascimento, Diretor Operacional

“ Empresa comprometida com procedimentos de qualidade sempre buscando 
aprimoramento nos processos que envolve a contratação de mão de obra 
especializada. Ao logo desses anos, a empresa se mostrou empenhada a levar 
os melhores serviços em sua área de atuação em nossos empreendimentos, 
promovendo sempre a qualificação dos seus colaboradores que se destacam em 
suas atividades diárias. Esses fatores, junto com o comprometimento total das 
obrigações contratuais, promovem a certificação de um excelente parceiro. ”
Empresa indicada: Fabiana Teixeira Arquitetura
Área de atuação: arquitetura

Empresa indicada: Erika Leite Novaes Arquitetura
Área de atuação: arquitetura

“ Ambos os escritórios são dotados de excelentes profissionais que sabem 
enxergar os desejos e reais necessidades para funcionalidade dos ambientes seja 

ele corporativos, laser ou descanso. Os escritórios são completos 
em um alto grau de exigência e competência profissional zelando 

pela qualidade e ampla satisfação, desde a fase de elaboração 
de estudos, gerenciamento da obra e conclusão. Esses fatores 
são de extrema importância para um planejamento estratégico 

e financeiro de sucesso para tirar um projeto do papel. ”
WANTUIR RIBEIRO,  
Coordenador de Facilities, Superintendência de Infraestrutura
Banco BMG – São Paulo/SP

Empresa indicada: EPS Energia, Produtos e Serviços
Área de atuação: eficiência energética
Profissionais destaque do contrato: Elisson Roberto Sabião e Reinaldo Souza, Sócios

“ Nosso prestador de serviço que se destaca no BMG é a EPS Energia, com ótimas soluções no segmento. 
Trabalhamos com empresas pequenas e médias, devido à facilidade de tratar diretamente com os donos do negócio. 
A EPS Energia está sempre à frente dos problemas, trazendo soluções inovadoras na área de energia, com equipes de 
elevado nível técnico, cumprindo e respeitando o SLA definido em contrato. As ações bem planejadas para a execução 
das manutenções preventivas e corretivas realizadas em nossos sites, em várias partes do Brasil, principalmente 
em São Paulo, trouxeram tranquilidade a nossa área de infraestrutura. Trata-se de uma empresa de excelência, 
buscando inovação, agregando valor ao nosso site, cumprindo rigorosamente com todas as suas obrigações 
fiscais e trabalhistas e com um relacionamento excelente com seus funcionários e contatos do Grupo BMG. ”
Empresa indicada: Prevendo Gerenciamento & Engenharia
Área de atuação: obras
Profissional destaque do contrato: Newton Pozzer, Sócio

“  Na área de Workplace a Prevendo é um grande parceiro, sempre buscando soluções para as 
nossas necessidades. Atua em soluções de arquitetura, no sistema turn-key, soluções de problemas e 
desembaraços junto à prefeitura, e no gerenciamento de obras. Trabalha em toda a região do Brasil 
com uma equipe técnica de altíssimo nível, cumprindo com os cronogramas estabelecidos. Realmente 
é uma empresa para soluções de assuntos críticos e com alto nível de exigência. Tem um excelente 

relacionamento com seus clientes, é flexível nas negociações e possui boas práticas de mercado. ”

WAGNER FERREIRA,  
Gestor de Suprimentos em Logística
Ball Corporation – Rio de Janeiro/RJ

Empresa indicada: NSA Logística
Área de atuação: Logística
Profissional destaque do contrato: 
Regina Mollina, Diretora

“ A NSA Logística possui vasta 
experiência na movimentação 
e armazenagem de nossos 
produtos, promovendo melhoria 
contínua ao longo de sucessivos 
anos de atendimento. Além de 
prestar um serviço de qualidade 
diferenciada, esse relacionamento 

duradouro é resultado 
da pró-atividade em 

encontrar soluções 
inovadoras diante 
um mercado 
cada vez mais 

competitivo. ” 

Depoimentos
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Evolução, segurança, tranquilidade. É isso tudo que representa deixar seu carro num
estacionamento com o adesivo de associado do Sindepark. Sim, porque o associado
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ENERGIA ELÉTRICA – MOCINHA OU VILÃ 
DOS GRANDES EMPREENDIMENTOS?

  Reduzir custos com energia e ganhar competitividade. Na estratégia, 
planejamento, alta tecnologia e criatividade fazem a diferença!

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  | por Camila Biajante

Dados indicam que quase 70% da 
população do mundo viverá em ci-

dades até 2050. As construções predo-
minam nas paisagens urbanas e são res-
ponsáveis por quase 40% do consumo 
de energia (incluindo 60% do consumo 
de eletricidade) e de 12% do uso de água.

Projetos arquitetônicos, práticas de 
construção e novas tecnologias já es-
tão disponíveis para reduzir o uso de 
energia e de recursos das construções, 

proporcionando às pessoas uma vivên-
cia em ambientes com ar mais limpo, 
casas e espaços de trabalho mais con-
fortáveis, e contas de serviços públicos 
mais baratas.

Além dos benefícios para as pessoas 
e para o planeta, a melhoria na eficiên-
cia energética das construções é um 
ganho para os gestores da cidade: para 
cada US$ 1 investido em eficiência, 
há uma economia de US$ 2 em novas 

usinas e nos custos de distribuição de 
energia elétrica. 

De acordo com Alan Satudi, Geren-
te de Produtos da Schneider Eletctric 
Brasil, o custo médio da energia elétri-
ca para a indústria brasileira já chega 
a R$ 459 por megawatt-hora (MW/h). 
A tendência para 2016 é de aumen-
to, devendo atingir R$ 493 o MW/h. O 
Executivo afirma, por exemplo, que, a 
energia elétrica nos Data Centers dos 

Restaurante do Novotel Morumbi, 
em São Paulo/SP - Grupo Accor
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empreendimentos ainda é vista como 
vilã. E por isso faz-se necessário a ob-
servação de três pontos: 1. entender o 
perfil de consumo do Data Center; 2. 
desenvolver sistemas modulares, cuja 
capacidade aumenta ou diminui de 
acordo com a necessidade do cliente; e 
3. investir em sistemas de free cooling, 
tecnologia que faz com que a potência 
de aparelhos de ar condicionado se 

“ajuste” à temperatura externa, o que, 
consequentemente, reduz o consumo e 
os custos com energia.

De acordo com o relatório produzi-
do pelo Conselho de Lisboa, Ecofys e 
Quintel Intelligence, no ano passado, 
cerca de 6 milhões de empregos fo-
ram criados no mundo inteiro graças 
a iniciativas de eficiência energética. O 
estudo também classifica os países de 
acordo com sua produtividade energé-
tica (produção econômica por unidade 
de energia consumida).

O relatório também destaca que 
aproximadamente 98% da energia é 
desperdiçada e apenas um modesto 
aumento da eficiência energética atra-
vés da implementação de melhorias 
nos edifícios, ajudaria a impulsionar 
a economia e gerar mais empregos, 
além, claro, de contribuir para o meio 
ambiente.

EFICIÊNCIA X SUSTENTABILIDADE
Um edifício inteligente, de acordo 

com o National Institute of Building 
Sciences, usa a rede e a tecnologia para 
controlar e monitorar aspectos dos sis-
temas elétrico, hidráulico e mecânico. A 

MATRIZ ENERGÉTICA 
BRASILEIRA
Veja a participação de cada fonte de 
energia no País (representatividade 
de cada fonte em % na potência 
total instalada):
• Hídrica: 61,3%.
•  Fóssil (carvão mineral, gás natural, 

petróleo e outros fósseis): 17,4%.
•  Biomassa (agroindustriais, 

biocombustíveis líquidos, floresta, 
resíduos animais, resíduos sólidos 
urbanos): 8,87%.

• Eólica: 5,6%.
• Importação: 5,4%.
• Nuclear: 1,3%.
• Solar: 0,0152%.

Fonte: Aneel.

tecnologia, como a de gestão de ativos, 
conhecida como EAM, ajuda a atuar 
preventivamente e a evitar falhas, além 
de apresentar melhor controle dos cus-
tos e manutenção.

Segundo o Balanço Energético Na-
cional (BEN) de 2015, do Ministério de 
Minas e Energia, a diversidade e a in-
tensidade no uso dos recursos naturais 
renováveis no Brasil é forte e atinge a 
margem de 41% frente a média mun-
dial de 13%. O mesmo relatório mostra 
que é preciso atenção sobre a origem 
do consumo no País, que apresentou 
retração de 2,1% nos gastos de energia 
em relação a 2014, no entanto, as edi-
ficações brasileiras foram responsáveis 
por, praticamente, 50% do consumido, 
contando com setores industrial, públi-
co, residencial, comercial e de serviços. 
Nos EUA, esse número foi de 41% no 
ano passado, segundo a U.S. Energy In-
formation Administration (EIA). 

De acordo com o Diretor de Produtos 
da Infor Latam, Lisandro Sciutto, “há um 
amplo espaço para otimizar os recursos 
energéticos nos edifícios, pois esse é um 
gargalo quando se fala do segmento cor-
porativo, uma vez que 20% da energia 

NOSSOS SERVIÇOS EM FACILITIES 
IRÃO SIMPLIFICAR SUA VIDA.

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;

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

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

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

Empresa certificada ISO 9001  |  ISO 14001  |  OHSAS18001

http://www.imcsaste.com.br/
http://imcsaste.com.br/
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consumida em construções comerciais é 
desperdiçada, e elas representam, pelo 
menos 80% dos custos operacionais e 
de manutenção para CEOs e CFOs. Por 
isso, a boa gestão do ativo impacta não 
apenas a margem de lucro, mas a res-
ponsabilidade social de uma empresa. 
Além de ser um desafio constante para o 
País com a crise energética e hidráulica 
enfrentada no último ano”.

A tecnologia de EAM quando conec-
tada a sensores e a internet das coisas 
oferece informações em tempo real 
sobre os sistemas AVAC (aquecimento, 
ventilação e ar condicionado), hidráu-
lico e elétrico, conectando os sistemas 
de gestão do edifício com medidores 
de energia e gerando informações pre-
cisas e em tempo real para melhor ges-
tão do empreendimento.

“É uma integração que automatiza 
o envio das informações e define pa-
râmetros para controle da gestão dos 
ativos prediais – que são muitos. É uma 
forma de munir os gestores de informa-
ções sobre o sistema de energia e ter 
acesso ao que quase ninguém enxerga, 
como a origem das falhas. É possível 
saber, por exemplo, se o aumento do 
consumo tem origem no ar condiciona-
do de uma unidade que está operando 
fora do tempo e do padrão previsto, ou, 
como na medicina, agir de forma pre-
ventiva, mostrando quando será neces-
sário realizar a manutenção para evitar 
um colapso”, explica Sciutto.

LIVRE MERCADO
O mercado livre de energia no Bra-

sil vem ganhando novos adeptos com 
o tempo. Entretanto, é no setor indus-
trial que esta realidade predomina. E, 
mesmo assim, não em sua totalidade, 
além de trazer em si alguns problemas 

regulatórios que vêm afetando a com-
petitividade de uma parte da indústria, 
segundo o Presidente de Tradener, Wal-
frido Avila, que lidera o processo de co-
mercialização de energia brasileira para 
a Argentina.

De acordo com o Executivo, o País 
tem potencial para economizar até R$ 
20 bilhões caso a abertura do sistema 
de livre energia se dê para todos os con-
sumidores, incluindo os comerciais e 
residenciais. Para Luis Gameiro, Diretor 
da Tradener, otimizar o uso da energia 
elétrica em grandes empreendimentos, 
ainda é um assunto delicado, “porque 
a cultura sempre foi deixar a ‘conta de 
luz’ para o departamento financeiro pa-
gar, sem qualquer gerenciamento”, diz. 
Gameiro afirma ainda que: “Com as ta-
rifas de energia nas alturas, o assunto 
de otimização do uso, bem como pro-
curar um menor custo por MW/h, está 
mudando esse ambiente de tal forma 
que tivemos uma quantidade expres-
siva de consumidores migrando para o 
mercado livre no presente ano”.

O FUTURO DA ENERGIA SOLAR
Segundo pesquisa da Universidade 

de Oxford, 20% da energia usada no 
mundo será solar até 2017. Em 2014, 
apenas 0,3% de toda a energia con-
sumida no mundo era proveniente do 
Sol. O custo para a captação é uma das 
principais dificuldades para essa fonte 
emplacar – pelo menos no Brasil. O País 
já realizou três grandes leilões específi-
cos para energia solar nos últimos dois 
anos, mas ainda é uma alternativa cara.

O objetivo dos leilões é implantar 
uma indústria de equipamentos no 
Brasil que permita redução de custos. 
A energia solar é o maior recurso reno-
vável de que o País dispõe e deverá se 
constituir a área de maior crescimento 
nos próximos anos, devido à facilidade 
e à velocidade de implantação, compa-
rada com outros modelos de geração. A 
hidroelétrica, a eólica e a biomassa são 
fontes a serem exploradas, mas a solar 
demonstra ser a mais promissora, não 
só no Brasil como no mundo.

Em grandes empreendimentos é 
importante saber o quanto a ilumi-
nação representa do consumo total. 
Sistemas de ar condicionado, escadas 
rolantes e elevadores são itens que têm 
um consumo muito maior do que lâm-
padas. Já existem plataformas digitais 
que fazem toda a gestão da eficiência, 
reduzindo o custo com funcionários e 
grandes equipamentos. O ideal é que 
isso seja integrado também com outras 
ações, como o uso de painéis solares e 
reuso de água, para que impactem em 
benefícios reais para o empreendimen-
to como um todo.

O fato é que os painéis solares, além 
de gerar energia sustentável, têm a van-
tagem de dar mais autonomia para os 
proprietários, que não precisam mais 

Luis Gameiro, Diretor da Tradener
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RIO AVE CORPORATE CENTER
Atuando há mais de 20 anos no 

mercado, a Acta Administração Espe-
cializada realiza a implantação e geren-
ciamento de operações condominiais 
residenciais e empresariais de grande, 
médio e pequeno porte. “Realizamos 
um estudo profundo de viabilidade fi-
nanceira utilizando como base as nos-
sas despesas com lâmpadas conven-
cionais que necessitam de reatores e 
as que não necessitam de reatores, e 
possuem maior potência de luminosi-
dade”, comenta Valdeir Bezerra, Admi-
nistrador na Acta.

Exemplo recente e que realmente se 
tornou um case de sucesso foi o com-
plexo Empresarial Rio Ave Corporate 
Center. “Avançamos com o nosso proje-
to de redução com a implantação de 84 
placas solares (módulos fotovoltaicos) 
na cobertura da torre Isaac Newton que 
compõem o complexo. Essas placas so-
lares e inversores geram uma energia 
mensal de 2.850 kWh/mês e essa ener-
gia é utilizada para alimentar algumas 
áreas comuns dos condomínios. Com 

todo esse procedimento e ação chega-
mos a reduzir as nossas despesas com 
energia elétrica na ordem de 8,9% da 
tarifa mensal”, ressalta Bezerra.

No mês de agosto, a empresa com-
pletou um ano de geração de energia 
fotovoltaica na torre Isaac Newton, 
chegando ao acumulado de geração 
de energia provindo do sol de um total 
de 35.904 kWh, que daria para fornecer 
energia elétrica para mais de 500 ca-
sas populares por um mês; manter 1 
TV ligada por 10.397 dias; e alimentar 
276.019 computadores por 1 ano. 

De acordo com o Administrador, a 
redução das despesas trouxe e conti-
nua trazendo benefícios financeiros, 
uma vez que toda a questão operacio-
nal foi preservada, zelando pela qua-
lidade e funcionalidade do empreen-
dimento, sem perder o alto padrão de 
gestão. “Fomos bastante cautelosos, 
seguindo as normas de luminosidade 
e segurança para cada ambiente; res-
peitando sempre o caderno técnico de 
cada equipamento nosso instalado”, 
ressalta Bezerra.

depender da rede de distribuição 
elétrica para abastecer sua casa. A 
questão é que em dias ensolarados 
os painéis podem gerar mais ener-
gia do que a casa precisa.

Em Nova York, uma experiên-
cia vem acontecendo no bairro do 
Brooklyn: o projeto TransActive Grid 
permite que cinco casas com pai-
néis solares comercializem seu exce-
dente de energia para outros cinco 
vizinhos de forma totalmente autô-
noma, sem ter de passar por nenhu-
ma empresa intermediária. Tudo 
começa na rede de energia. Nor-
malmente, as casas abastecidas por 
painéis solares estão conectadas à 
empresa local de energia. Quando 
sobra eletricidade, esse excedente 
volta para rede e o dono da casa ga-
nha um desconto na conta de luz. O 
que o TransActive Grid faz é instalar 
sensores que calculam exatamente 
quanta energia extra está sendo pro-
duzida e impede que ela volte para o 
sistema geral, ficando na minirrede 
que os vizinhos dividem. 

Por meio de uma interface virtual 
os excedentes em créditos de ener-
gia podem ser comprados pelos vi-
zinhos usando uma moeda virtual. 
As transações funcionam da mesma 
forma que o bitcoin – são baseadas 
em blockchain, um tipo de livro de 
registros virtual à prova de fraudes. 
O Brooklyn Microgrid tem potencial 
para crescer bastante – segundo o 
mapa do projeto, há mais de 20 ca-
sas com painéis solares no bairro. 
A prefeitura de Nova York apoia o 
projeto, porque um dos objetivos é 
que as casas se tornem menos de-
pendentes da rede central e tenham 
alternativas em casos de apagão. 

CASES DE SUCESSO
Confira a seguir alguns cases de sucesso e inspire-se:

Valdeir Bezerra, 
Administrador 
na Acta, nas 
instalações 
do complexo 
Empresarial Rio 
Ave Corporate 
Center - Recife/PE
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Os planos da empresa é continuar 
avançando com esse projeto de re-
dução em outros condomínios. Hoje 
todas as cinco torres do complexo em-
presarial Rio Ave Corporate Center e 
alguns prédios administrados pela Acta 
Administração Especializada já estão 
com lâmpadas de LED em todas as suas 
áreas comuns e sensores de presença 
nos pátios de estacionamento e esca-
das dos condomínios.

“A nova etapa do nosso projeto con-
templará a realização da instalação de 
mais uma planta de geração de energia 
fotovoltaica que agora será em outra 
torre do complexo, a Albert Einstein. 
Essa nova planta será instalada em 
uma área de aproximadamente 240 m² 
existente na cobertura do condomínio, 

e contará com 120 placas solares (mó-
dulos fotovoltaicos) que produzirá até 
4.380 kWh/mês. Essa geração de ener-
gia limpa nos leva a um número esti-
mado de redução na fatura de energia 
elétrica deste condomínio em torno de 
18% no mês”, estima o Executivo.

Segundo Bezerra, os fatores políti-
cos são favoráveis quando o assunto é 
eficiência energética. E tende a melho-
rar cada vez mais para ampliação do 
sistema de geração de energia limpa. 
“O governo enxergou uma grande opor-
tunidade, já visualizada em algumas 
décadas passadas em países da Euro-
pa que desafogaram suas usinas ter-
moelétrica e hidrelétricas com fontes 
de geração de energia limpa, como é 
o caso da energia fotovoltaica e eólica. 

Hoje a Aneel diante da sua Resolução 
Normativa n. 482 estabelece condições 
gerais para acesso de microgeração e 
minigeração que passam entre os sis-
temas de distribuição de energia elé-
trica e o de compensação de energia 
elétrica”, destaca.

SHOPPING NEUMARKT
Em grandes empreendimentos co-

merciais, como shopping centers, o 
consumo de energia elétrica é uma das 
principais despesas. Embora muitos 
acreditem que a iluminação seja res-
ponsável pela maior parcela deste con-
sumo, em média, 61% da energia con-
sumida em shopping centers é utilizada 
por motores elétricos no acionamento 
de diversos equipamentos.

www.mercatoautomacao.com.br
Acesse nosso novo site

comercial@mercatoautomacao.com.br

Televendas
51.3032.1777
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maior que o valor da parcela a ser paga 
no financiamento” destaca Leandro Ávi-
la, chefe do CNEE WEG (Centro de Negó-
cios de Eficiência Energética).

Os novos motores das linhas de alta 
eficiência W22 IR3 Premium e W22 IR4 
Magnet são controlados por inversores 
de frequência de alta performance das 
linhas CFW11 e CFW701 HVAC e acio-
narão torres de resfriamento, sistemas 
de exaustão, sistemas de insuflamento 
de ar, ventiladores, bombas e cisternas. 
“O cliente terá uma planta moderni-
zada, com tecnologia de ponta para 
economizar energia, reduzir custos de 
manutenção, aumentar a vida útil dos 

equipamentos e melhor controlar os 
processos do shopping. Além disso, o 
uso dos inversores de frequência fará 
com que seja utilizada somente a ener-
gia necessária para o funcionamen-
to de cada equipamento, eliminando 
qualquer desperdício”, afirma Ávila.

“Os mais de 100 motores antigos 
que estão sendo substituídos por no-
vos de alta eficiência tinham até 23 
anos de uso. Essa troca diminuirá sig-
nificativamente nossa despesa com 
manutenção e reduzirá 490 mil kWh/
ano em energia elétrica”, relata Ludwig. 
“Além do benefício financeiro, estamos 
com o sentimento de dever cumprido 

O Neumarkt 
Shopping está 
implantando 
mais um projeto 
de eficiência 
energética para 
modernização 
da força motriz, 
redução de custos 
operacionais 
e impactos 
ambientais

O Neumarkt Shopping, do grupo ca-
tarinense Almeida Júnior que é líder no 
segmento de shopping centers no sul do 
Brasil, está implantando mais um proje-
to de eficiência energética para moderni-
zação da força motriz, redução de custos 
operacionais e impactos ambientais. 
“Em alinhamento com o projeto “Visão 
do Futuro”, do grupo Almeida Junior, que 
propõe revisar todos os procedimentos 
para torná-los mais eficientes, identifica-
mos a oportunidade de modernizar nos-
so parque de motores e automação”, afir-
ma Arlindo Ludwig, Gerente Operacional 
do Neumarkt Shopping e responsável 
pelo projeto de eficiência energética.

O investimento, financiado pelo 
BNDES e comercializado pela revenda 
da WEG, a Corrêa Materiais Elétricos, que 
prevê redução de até 50% de energia 
em equipamentos como torres de res-
friamento e sistema de insuflamento de 
ar, levando a uma economia de 17% de 
energia em toda a instalação com Taxa 
Interna de Retorno (TIR) de 51,45%. Além 
de uma redução de 22% no consumo de 
água das torres. “É um investimento de 
alta atratividade, visto que a economia 
de energia com a troca dos motores será 
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Você tem problemas?
Nós podemos ajudar.
Uma nova forma de gerir sua operação:
• Reduzindo o custo por m²
• Auditando remotamente seus processos
• Maximizando o uso das tecnologias existentes
•  Otimizando recursos – análise e cruzamento de 

dados do BMS e Security
• Desenhando soluções sob medida

CENTRAL DE SERVIÇOS 24 HORAS 

GERENCIAMENTO REMOTO DE PROCESSOS

INDICADORES DE PERFORMANCE E RELATÓRIOS
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sob o aspecto ambiental. O Neumarkt 
possui dezenas de iniciativas preocu-
padas com o meio ambiente, mas essa 
é uma das mais significativas e prova 
que, com dedicação, eficiência e par-
ceria entre as empresas envolvidas, 
temos um resultado onde todos têm o 
mesmo benefício: o financeiro e o de 
realização profissional e social – a cer-
teza de estarmos fazendo nosso melhor 
para as próximas gerações”, enfatiza.

Dentre as ações sustentáveis adota-
das pelo Neumarkt Shopping, desde a 
sua fundação em 1993 até hoje, estão: o 
aproveitamento da iluminação natural 
com telhas de vidro translúcidas; a uti-
lização de lâmpadas LED e um progra-
ma para reciclagem dessas lâmpadas; a 
reutilização da água pluvial no ar con-
dicionado, vasos e mictórios; o sistema 
de ar condicionado com termoacumu-
lação; o programa de gerenciamento 
de resíduos; o uso de gás natural; a uti-
lização de energia elétrica proveniente 
de pequenas centrais hidroelétricas 
com redução de 3.520 ton. de CO² nos 
últimos 11 anos; o selo ambiental FAE-
MA (Fundação do Meio Ambiente da 
Prefeitura de Blumenau); e o case am-
biental ganhador do Prêmio Expressão 
de Ecologia da editora Expressão.

ACCORHOTELS 
A Accor possui uma área específi-

ca chamada Maintenance & Property, 
onde busca permanentemente por no-
vas tecnologias de eficiência energética. 
Para a, por exemplo, economia de água, 
como redutores de vazão com alta efi-
ciência, que mantém o mesmo confor-
to e qualidade do banho (ducha 7 l/min 
e torneira 3 l/min), e duchas com vazão 
de 6 litros por minuto – normalmente 
as torneiras com duchas convencionais 
seriam de 12 l/min e torneira de 6 l/
min. Algumas das tecnologias implan-
tadas para economia de energia são as 
bombas de calor para sistema de aque-
cimento de água (gerando uma econo-
mia média de 15% na conta de gás); os 
equipamentos para energia harmônica, 
gerando uma economia média de 15% 
na conta de energia; a energia mercado 
livre (economia/redução geral média 
de 15% no valor da conta de energia); 
o estudo de inserção das placas voltai-
cas; o sistema de ar-condicionado VRV 
(inteligente): mais de 15% de economia 
no consumo de energia quando com-
parado aos sistemas convencionais; e 
as lâmpadas LEDs (redução de 40% no 
consumo, quando comparadas às lâm-
padas convencionais).

Apartamento 
do Pullman Vila 
Olímpia em 
São Paulo/SP - 
Grupo Accor
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De acordo com Paulo Mancio, SVP 
Technical, Construction and Design Ac-
corHotels South America, o maior desafio 
na implantação dessas tecnologias é de-
finir precisamente o tipo de equipamento 
a ser utilizado para que atenda a qualida-
de e conforto dos hóspedes e que, além 
disso, tenham uma boa assistência téc-
nica para funcionar o tempo que o hotel 
precisa, que é dos mais longos.

As medidas adotadas de eficiência 
influenciam no dia a dia da empresa. 
“Temos um monitoramento on-line/con-
trole de consumo de energia por aparta-
mento e água por hóspede, e nossa meta 
é cada vez mais reduzir esses consumos 
para que nossos hotéis possam ser mais 
sustentáveis e perenes. Na minha opi-
nião, os gestores dos hotéis estão cada 
vez mais envolvidos e nos apoiando em 
nossos planos de ações que trazem eco-
nomias. Por outro lado, eles também são 
cobrados pelos resultados finais do ho-
tel. A parte mais delicada desse processo 
é tomar os devidos cuidados ao definir 
as especificações dos equipamentos, a 
qualidade e a idoneidade da empresa 
fornecedora, bem como seu desempe-
nho na assistência pós-venda (assistên-
cia técnica)”, ressalta.

“É fundamental desenvolver bem os 
projetos técnicos e as especificações 
dos equipamentos. Os cálculos de eco-
nomia devem já estar representados e 
pensados no transcorrer dos projetos 
técnicos. Quando o hotel estiver em 
operação, faremos o comissionamento 
e o acompanhamento dos resultados, 
aliás, após a instalação e a construção, 
os sistemas permitem apenas ajustes e 
não mais que isso”, afirma o Executivo.

Planejamento é algo que acompa-
nha permanentemente os empreen-
dedores. E, cada projeto, requer uma 

determinada solução. “Em função das 
diversas condições climáticas, econô-
micas e culturais, para cada região do 
Brasil é preciso pensar em soluções 
energéticas específicas. Podemos citar 
o exemplo das bombas de calor que 
são extremamente eficientes no Cen-
tro-Oeste e Norte do País, porém, não 
têm a mesma eficiência na região Sul”, 
esclarece Mancio.

sa do Sul do País a conquistar o LEED 
CI Platinum. Além do escritório, que 
fica no 21º andar, o edifício – também 
construído pela Laguna – é certificado 
com o LEED nível Gold. 

A Laguna conquistou o título, que 
é baseado em critérios de sustentabi-
lidade, apresentando indicadores su-
periores aos encontrados no mercado. 
Segundo João Vitor Gallo, Engenheiro 
Ambiental e Coordenador de Projetos 
na Petinelli Consultoria, responsável 
pelo processo de certificação LEED da 
Laguna, diz que foram levados em con-
ta a eficiência energética e o uso de ma-
teriais e recursos: 

“O sistema de iluminação do escritó-
rio é eficiente e inteligente, com 48,5% de 
economia, resultado superior ao padrão 
de referência do próprio LEED. O sistema 
de ar condicionado também é econômi-
co, com controle de temperaturas e ter-
mostato que se ajusta a cada ambiente”, 
explica Gallo. Os reservatórios dos vasos 
sanitários e dos banheiros são abaste-
cidos pela água da chuva e os circuitos 
elétricos foram separados no quadro, 
diferenciando as cargas de tomadas, ar 
condicionado e de iluminação, o que fa-
cilita o monitoramento e o controle indi-
vidual do consumo de energia.

Para André Marin, Diretor de Incor-
poração da construtora, a certificação 
reconhece a empresa como referência 
em sustentabilidade. “A Laguna se preo-
cupa com a questão ambiental em to-
dos os seus empreendimentos, desde o 
abastecimento de água até os resíduos 
das obras. Nosso mote é sempre aliar 
a sustentabilidade econômica e social, 
sem deixar de lado a qualidade e con-
forto. Toda a sociedade ganha”, declara.

O sistema de iluminação é eficien-
te, com lâmpadas de baixo consumo e 

Edifício Iguaçu, onde 
está localizado o 
escritório da Laguna
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ESCRITÓRIO DA LAGUNA
A Laguna Construtora e Incorpo-

radora conquistou o mais alto nível 
de certificação do LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design), 
maior selo verde ambiental para edifi-
cações. O escritório, localizado no Edifí-
cio Iguaçu, em Curitiba (PR), conseguiu 
o LEED Platinum para salas e espaços 
comerciais (LEED CI) com 89 pontos, 
número máximo que um empreendi-
mento já conseguiu até o momento. 

Com essa pontuação, o escritório 
se tornou um dos mais sustentável do 
Brasil, além de ser a primeira empre-
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sensores dimerizáveis com DALI – últi-
ma geração de gerenciamento de luz 
por meio de softwares que controlam 
a quantidade de iluminação que cada 
grupo de luminárias deve fornecer por 
meio da leitura da luz natural existen-
te no local. Dessa forma, o sistema de 
iluminação alcançou 48,5% de econo-
mia, desempenho superior ao padrão 
de referência estipulado pelo LEED; os 
circuitos elétricos foram separados no 
quadro, diferenciando as cargas de to-
madas, iluminação e HVAC, para assim 
monitorar e controlar individualmente 
o consumo de energia.

O sistema de ar condicionado é o 
VRF com filtragem. O modelo é desen-
volvido para edifícios comerciais de 
grande porte e opera individualmen-
te por ambiente. Isso trouxe 43,9% de 
economia de energia quando compara-
do ao padrão de referência estipulado 
pelo LEED. Além disso, foram forneci-
dos controles de temperatura para vá-
rios setores de ocupação.

SENAC PORTÃO
A RAC Engenharia, empresa focada 

em prestação de serviços de engenharia 
com 15 anos de atuação em execução e 

gerenciamento de obras no segmento 
comercial, corporativo, hospitalar e ins-
tituições financeiras em vários estados 
brasileiros, e que conta atualmente com 
120 colaboradores diretos, destaca o pro-
jeto da primeira escola com a certificação 
LEED Platinum do País, em Curitiba. 

A certificação LEED Platinum agrega 
as mais altas pontuações em relação às 
construções sustentáveis, e tem como 
característica o uso inteligente de re-
cursos naturais, a otimização dos ma-
teriais e a eficiência de equipamentos 
instalados na edificação. 

O Diretor da RAC, Ricardo Cansian, 
ressalta que para alcançar este alto ní-
vel de sustentabilidade é primordial im-
plantar esse conceito desde a concep-
ção do projeto até o acabamento da 
obra. “Além de reduzir os impactos ao 
meio ambiente, o uso de tecnologias 
inovadoras e mesmo de soluções sim-
ples para a racionalização do consumo 
na unidade de ensino do Senac Portão 
vão gerar economia que pode chegar a 
até 52% em energia elétrica e a até 42% 
em consumo de água”, destaca. 

O principal item para essa redução 
de custos é a geração de energia atra-
vés de 228 placas solares instaladas na 

Senac Portão 
em Curitiba/
PR é certificado 
LEED Platinum
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cobertura da edificação, totalizando 
uma área de 370 m² de painéis foto-
voltaicos, sendo essa até o momento 
a maior instalação junto a Copel, con-
forme registro de micro e mini geração 
da Aneel. Cansian explica que o siste-
ma vai funcionar da seguinte maneira: 
os painéis vão captar a radiação solar e 
transformar em energia que vai abaste-
cer a edificação. Quando o prédio não 
estiver sendo utilizado ou tiver consu-
mo mais baixo, seja em feriados ou fi-
nais de semana, a energia produzida 
será injetada na rede elétrica da Copel 
gerando créditos ao Senac, que serão 
abatidos na fatura mensal. “Estimamos 
que o retorno sobre investimento de 
todo o sistema se dará em aproximada-
mente 7,5 anos”, revela. 

O Diretor explica que essa econo-
mia se dará não apenas pela geração 
de energia, mas também pelo uso in-
teligente da iluminação, que dispõe 
de 2,5 mil lâmpadas de LED com foto-
células instaladas na área externa (em 
fachadas, postes e balizadores exter-
nos) e nas próprias salas de aula, que 
ainda contam com sensores de ilumi-
nação que desligam automaticamente 
após um período programado ou são 
acionadas quando identificado algum 
usuário nas instalações do prédio. 

“O maior desafio de um projeto como 
esse é fazer o cliente acreditar que o es-
tudo da eficiência energética pode re-
duzir no curto e médio prazo o valor da 
obra por meio do uso de equipamentos 
mais eficientes e também da diminuição 
do coeficiente de majoração considera-
do em projetos, seja de iluminação ou ar 
condicionado. Depois de passada essa 
fase inicial, o cliente vira o maior incenti-
vador de implantação dessas soluções”, 
revela o Diretor da RAC.

O Gerente de Projetos da Petinelli 
Consultoria, empresa que liderou os 
trabalhos de consultoria ambiental do 
empreendimento para a certificação, 
André Belloni, ressalta ainda que as sa-
las de aula foram projetadas de modo 
que sempre haja a possibilidade do 
uso da ventilação natural, promovendo 
conforto térmico no maior número de 
horas durante o ano e diminuindo a ne-
cessidade de uso do ar condicionado.

Cansian lembra ainda que, para se 
habilitar à certificação LEED Platinum, a 
compra de materiais e a gestão do can-
teiro de obras são fundamentais, e para 
isso foram criadas equipes multidiscipli-
nares de monitoramento e elaboração 
de relatórios mensais de controle. Para 
os materiais, foram priorizados os com 
baixa emissão de poluentes, como verni-
zes e colas, e utilizadas apenas madeiras 
com certificados ambiental e de manejo. 

Outro fator importante na hora do 
planejamento é levar em conta a locali-
zação do empreendimento. “Dependen-
do da região em que o empreendimen-
to se encontra, pode se ter uma oferta 
melhor do recurso natural pretendido, 

como a energia eólica no Nordeste do 
País, por exemplo. Em relação à produ-
ção por meio de energia solar, já derru-
bamos o mito que no Sul e Sudeste isso 
é inviável. Por incrível que pareça, a di-
ferença em locais do Sul em relação ao 
Nordeste é de apenas 15% de eficiência 
na geração”, explica o Diretor da RAC.

O empresário defende que é pos-
sível implementar empreendimentos 
ambientalmente corretos, sem onerar 
o custo da construção. “Você até pode 
aceitar comprar produtos de valor mais 
elevado desde que a tecnologia ofereci-
da gere economia do outro lado. É pos-
sível fazer essa conta e chegar próximo 
de zero trabalhando com materiais mais 
eficientes e já concebendo o prédio para 
ser sustentável. Em outras palavras, bas-
ta planejamento e disposição”, opina. 

Para André Belloni, o segmento de 
construção sustentável tem evoluído, 
mas não basta apenas reduzir o consumo. 
“O futuro é pensar em prédios autossufi-
cientes, com zero consumo em energia 
e água. Não basta racionalizar, é preciso 
buscar soluções para que os edifícios não 
gerem impactos ambientais”, opina. 

Tecnologia em 
vidro bloqueia 

39% do calor 
originado pelos 

raios solares, 
garantindo 

maior conforto 
térmico aos 

visitantes do 
Museu do 

Amanhã no RJ
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  



A unidade de ensino Senac Portão, 
projetada pelos Arquitetos Eduardo Al-
meida e André Leite, tem 3.174,66 m² de 
área construída, num total de cinco an-
dares, mais pavimento técnico. A estru-
tura compreende um auditório/lancho-
nete, sala de atendimento, 15 banheiros 
(masculino, feminino e para pessoas 
com deficiência), dois vestiários com 
chuveiros, uma biblioteca, duas salas 
de estudo, área administrativa para 777 
funcionários, dez salas de aula com ca-
pacidade para 40 alunos cada, quatro 
salas de informáticas com capacidade 
para 24 alunos cada e um laboratório de 
óptica. O quarto pavimento é todo des-
tinado ao Ensino à Distância (EaD), com 
salas administrativa e para o corpo téc-
nico. O empreendimento ainda é com-
posto por guarita e casa de máquinas. 

MUSEU DO AMANHÃ
A moderna e arrojada construção 

do recém-inaugurado Museu do Ama-
nhã, projetado pelo renomado Arqui-
teto espanhol Santiago Calatrava e que 
marca a revitalização urbana da zona 
portuária do Rio de Janeiro, traz em sua 

estrutura os vidros de controle solar da 
Guardian, uma das maiores fabricantes 
de vidros e espelhos do mundo.

Produto de alto desempenho, apli-
cado em perfis de alumínio, o vidro da 
Guardian permitiu a valorização estéti-
ca do empreendimento, devido às gran-
des aberturas em esquadrias retangula-
res e triangulares nas fachadas e faces 
laterais. Nesse projeto, foram utilizados 
3.800 m² do vidro Coater laminado, com 
Sunguard Neutral 67 na base ExtraClear, 
importados de uma das unidades da 
Guardian na Europa. A Guardian do Bra-
sil também deu o apoio técnico às em-
presas envolvidas na obra. 

Além do efeito estético, o vidro pro-
picia a entrada de luz natural no inte-
rior da construção, apresentando um 
índice de transmissão luminosa de 
68,5%; de reflexão externa de 12,9%; 

de reflexão interna de 11,4%; e um fa-
tor solar de 61,1%. O produto bloqueia 
39% do  calor originado pelos raios so-
lares, garantindo    maior  conforto tér-
mico aos visitantes do museu. 

Com mais de 15 mil m² de área cons-
truída, o Museu do Amanhã é uma ini-
ciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
concebido e realizado em conjunto com 
a Fundação Roberto Marinho, tendo o 
Banco Santander como patrocinador 
máster. Além dos vidros da Guardian, o 
projeto conta com diversos diferenciais 
para a preservação do meio ambien-
te, entre eles, a utilização da água da 
baía da Guanabara para resfriamento 
da temperatura no interior do prédio, 
as estruturas móveis na fachada que, 
além de atuarem como brises, servem 
de base para as placas fotovoltaicas 
que captam a energia solar.

  O futuro é pensar em prédios autossuficientes, 
com zero consumo em energia e água. Não basta 
racionalizar, é preciso buscar soluções para que 
os edifícios não gerem impactos ambientais 

  André Belloni , Petinelli, Inc.
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TECNOLOGIAS 
INTERATIVAS PARA FM

  Como o armazenamento 
de informações pode 
contribuir para um 
melhor gerenciamento 
de infraestrutura predial

FM DEBATE | por Larissa Gregorutti

Rogério Suzuki (Archibus), Tiago Marçal 
Ricotta (Brasoftware) e Anderson 

Eduardo Pinto (Global Participações)

Promover a troca de conhecimento, 
a apresentação de cases e o deba-

te entre profissionais de facility são al-
guns dos objetivos da Associação Brasi-
leira de Facilities (Abrafac) ao realizar o 
FM Debate, que desta vez aconteceu no 
dia 27 de julho em parceria do Grupo 
de Administradores de Serviços (GAS), 
com o tema “Novas tecnologias a servi-
ço dos facilities”.

Evento que aconteceu no auditório 
da empresa Dow em São Paulo, contou 
com a participação dos painelistas: An-
derson Eduardo Pinto, Engenheiro Elé-
trico e Coordenador de Operação e Ma-
nutenção da Global Participações; Tiago 

Marçal Ricotta, Arquiteto e Urbanista e 
Gerente de Projetos na Brasoftware; e 
o Rogério Suzuki, Arquiteto e Urbanista 
e Business Development Manager da 
Archibus Brasil, que trataram da impor-
tância da implementação e uso da tec-
nologia na gestão de negócios.

Para Porto o essencial é saber como 
utilizar a automação predial em um 
edifício comercial, industrial ou resi-
dencial, pois ela garante retorno finan-
ceiro para a edificação. Devido de con-
sumos e maior valorização da obra, seu 
uso possibilita agilidade e praticidade 
na operação, por assegurar que as in-
formações cheguem de forma rápida, 
possibilitando que o tempo do facility 
seja voltado para criar estratégias para 
uma melhor gestão da infraestrutura.

Sobre o projeto de automação em 
sistemas corporativos, é importante ter 

Di
vu

lg
aç

ão

uma leitura precisa do que o cliente que 
está contratando espera desse serviço. 
“Não devemos considerar essa tecnolo-
gia como um simples produto, porque 
pode acontecer de o cliente contratar 
o sistema de automação e não saber 
muito bem o que fazer com ele, como 
usar e quais benefícios ele vai trazer 
para o dia a dia da operação”, destaca 
Porto. Nesse sentido, é fundamental 
que a automação, depois de instalada 
e funcionando, seja monitorada por 
uma equipe que receba um treinamen-
to técnico adequado para entendê-la.

Outro critério importante a se es-
tabelecer na fase inicial de instalação 
do sistema, é a padronização de parâ-
metros, que após serem definidos, ga-
rantem uma operação mais segura da 
edificação. Então para que se realize o 
controle, as melhorias na administra-
ção predial, a manutenção corretiva e a 
redução de custos, é necessário conhe-
cer também o funcionamento do edifí-
cio, para assim reconhecer a importân-
cia de um alarme que chega na central 
de monitoramento ou qualquer outra 
situação pontual.

“Então, através da automação nós 
conseguimos criar o chamado check-
list, que são os acompanhamentos 
diários de todos os pontos, todos os 
processos que precisam estar rodan-
do adequadamente, para que o tra-
balho tenha um resultado positivo no 
empreendimento, para os clientes –o 
proprietário e usuários finais”, conclui o 
Engenheiro.

Outra tecnologia que o profissional 
de facility deve conhecer para um me-
lhor gerenciamento de seus sistemas 
prediais é o BIM – Building Information 
Modeling, que faz uma simulação da 
realidade através da modelagem 3D, 
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agregando informações e permitindo 
realizar uma pré-construção virtual na 
fase preliminar do projeto: “BIM é um 
conceito inteligente que envolve várias 
ferramentas que consolidam a infor-
mação advinda do projeto, trafegam 
essa informação pela construção, e a 
levam para operação e manutenção”, 
explicou Ricotta. Ele mencionou que 
esta tecnologia significa Modelagem da 
Informação da Construção ou Modelo 
da Informação da Construção, que é 
um conjunto de informações geradas e 
mantidas durante todo o ciclo de vida 
de um edifício.

Logo na fase inicial, uma das ideias 
segundo o Arquiteto é extrair toda a 
documentação do projeto e criar uma 
base para a execução de um corte ar-
quitetônico. Assim, é possível atuar 
com o BIM em todo o ciclo de vida da 
edificação: fase conceitual e desenvol-
vimento do projeto, análise, movimen-
tação, construção de modelos e opera-
ção e manutenção do edifício.

Quando o projeto é finalizado e se 
inicia, de fato, sua construção, o gran-
de benefício é levar esse modelo para a 
obra em um tablet, notebook ou celu-
lar, e permitir que o modelo 3D auxilie 
os construtores a solucionar dúvidas e 
fazer uma série de anotações de ordem 
de serviços. 

Tudo isso é possível até a fase de ope-
ração e manutenção, em que a informa-
ção que nasceu no projeto perpassando 
a construção chega em um modelo final 
para auxiliar na operação, com pratica-
mente todo o histórico do edifício.

Dessa forma, utilizando o modelo 
do arquiteto da fase de projeto, é pos-
sível fazer a análise energética para 
ganhar mais produtividade, diminuir 
custos em termos de ar condicionado, 

e uma série de outros fatores.
Além disso, é possível identificar 

todas as possíveis interferências em 
um momento anterior à construção, 
ao criar uma regra de reutilização que 
encontre os problemas de infraestru-
tura da instalação. Essa regra apontará 
quais são essas interferências para que 
sejam utilizadas em outros momen-
tos. Assim, conforme destaca Ricotta, 
a qualquer tempo é possível realizar o 
levantamento das informações cadas-
tradas no modelo BIM. Além disso, há 
mais facilidade para gerenciar todas as 
plantas da edificação, pois elas ficam 
agrupadas dentro de um único arquivo.

Mas para começar a usar essa tec-
nologia, Ricotta destaca que é preciso 
entender qual o seu papel como profis-
sional dentro dessa cadeia e qual a sua 
necessidade. É preciso saber o que se 
quer fazer com o modelo BIM, qual in-
formação será necessária extrair dele, 
para saber onde se quer chegar.

Para finalizar, Suzuki afirmou que 
o FM precisa ser estratégico também 
em tecnologia. Em um momento que o 
País vive sob constante pressão, princi-
palmente dentro das empresas, onde o 
facility é obrigado a sempre reduzir cus-
tos, é preciso implantar sistemas que 
tragam benefícios reais e duradouros. 
Além disso, as prioridades no mundo 
estão mudando. Então, é preciso esta-
belecer metas ambientais e responder 
com atitudes sustentáveis. O FM deve 
combinar estratégia tática com organi-
zação, ou seja, traçar um plano de Pro-
perty e Facility, cruzando com um plano 
operacional.

Mas como fazer a gestão de espaços, 
de imóveis e serviços? Segundo Suzuki, 
é preciso se organizar. Saber onde está 
e onde pretende chegar. E para isso, é 

fundamental ter um ambiente favorá-
vel ao trabalho, sem dificuldades para 
reunir as informações necessárias para 
uma gestão de projetos, por exemplo.

Hoje, informa Suzuki, tudo isso está 
disponível no mobile. É preciso criar 
um ambiente integrado de informação 
para que o profissional possa enxergar 
no todo sobre property, space, vacância, 
eficiência etc. “Então se quero pedir uma 
sala de reuniões, uso o mobile; se quero 
pedir uma determinada manutenção, 
uso o mobile. Por quê? Porque todo 
mundo tem um smartphone”, reforça.

Então através dessa tecnologia, é 
possível cruzar informações para rea-
lizar o planejamento estratégico de fa-
cilities, porque, segundo o palestrante, 
uma grande preocupação do momento 
é que as empresas não têm mais di-
nheiro para comprar ativos, por isso é 
preciso realizar a operação e a manu-
tenção, prolongando assim, a vida útil 
desses ativos.

Além disso, a tecnologia mobile per-
mite gerenciar indicadores, por exem-
plo, um alarme que indica a data de 
vencimento de aluguel e possibilita o 
acesso às demais informações do con-
trato; isso já é um indicador.

É possível também gerenciar os in-
dicadores de performance, após criar 
um painel e definir metas corporativas 
específicas. Dessa forma, a cada mo-
mento que o provedor fecha o SLA fora 
do tempo, aparece a informação em 
destaque no painel do gestor.

Ou seja, o uso da tecnologia mobile 
dentro das empresas gera e armazena 
informações que possibilitam que o 
profissional de facility trabalhe de for-
ma mais rápida, pois, ele tem acesso a 
tudo o que acontece em sua gestão de 
maneira inteligente.



72 INFRA Outsourcing & Workplace

DO LIMÃO, UM LIMOEIRO
  Momento de crise 

impulsiona mudança 
de atitude, que pode 
servir de base para 
um crescimento mais 
sustentável, até na gestão 
pública, gerando frutos 
a longo prazo. Venda 
de ativos, revisão de 
locações e readequação 
de imóveis ancorada na 
otimização de recursos, 
estão entre as ações 
do Governo Federal 
previstas para o ano

REAL ESTATE | por Paula Caires

Para melhorar a qualidade dos gas-
tos públicos e, ao mesmo tempo, re-

forçar o caixa da União, o governo fede-
ral deu início a um processo de redução 
de despesas e racionalização de gastos. 
Uma das ações do plano é a venda de 
ativos. Assim, em janeiro de 2016, o 
Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão, autorizado pela Lei 
n. 13.240, de 2015, iniciou o processo 
de alienação (venda) de imóveis sob o 
seu domínio que não têm vocação para 
utilização no serviço público ou em po-
líticas públicas.

De acordo com o Balanço Geral da 
União de 2015, a União possui ao todo 
629.652 imóveis. Desses, cerca de 46 
mil são de uso especial, isto é, são des-
tinados ao funcionamento de órgãos 
públicos ou à realização de políticas 

públicas. O restante são imóveis domi-
niais. Esse patrimônio é estimado em 
R$ 740 bilhões. Os imóveis que estão 
sendo disponibilizados para alienação 
são aqueles que não têm vocação para 
abrigar órgãos públicos ou para a reali-
zação de políticas públicas. 

A venda é operada pela Caixa Eco-
nômica Federal, por meio de licitação, 
nas modalidades concorrência ou lei-
lão. Após a realização do certame, os 
imóveis que não forem arrematados 
são disponibilizados para venda direta, 
pelo tempo estabelecido no edital. 

Qualquer pessoa física ou jurídica 
pode participar tanto do processo lici-
tatório como da aquisição por venda 
direta, e a compra pode ser feita com 
recursos próprios ou utilizando finan-
ciamento habitacional. 

Até o momento, foram publicadas 
três portarias autorizativas para alie-
nação de imóveis da União em vários 
Estados e no Distrito Federal, totalizan-
do 573 imóveis disponíveis para ven-
da, entre casas, apartamentos, lojas e 
terrenos, com valores diversos, a partir 
de R$ 460 mil. Outras portarias autori-
zativas ainda devem ser publicadas ao 
longo do ano, segundo a Assessoria de 
Comunicação do Ministério, que pre-
vê uma receita de até R$ 200 milhões 
para este ano. A verba entra no caixa da 
União e não pode ser utilizada para ge-
rar nova despesa continuada.

Diante de uma dívida pública que, 
em junho deste ano, estava em R$ 2,95 
trilhões, segundo o Tesouro Nacional, 
podendo chegar a R$ 3,3 trilhões até o 
final do ano, o ato chega a ser simbó-
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Ativos imobiliários 
do Governo Federal
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  A venda é operada pela Caixa Econômica 
Federal, por meio de licitação, nas 
modalidades concorrência ou leilão. 
Após a realização do certame, os 
imóveis que não forem arrematados são 
disponibilizados para venda direta, pelo 
tempo estabelecido no edital 

lico, como explica o Professor Doutor 
do Departamento de Gestão Pública da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), Gusta-
vo Andrey  Fernandes.

Em um momento de crise, a medida 
também soa como emergencial e, como 
tal, tem suas consequências, como 
aponta o professor. “Esses imóveis es-
tão sendo vendidos em um momento 
muito ruim do mercado imobiliário, o 
que acontece justamente por se tratar 
de uma medida emergencial, sem uma 
visão a médio e longo prazos. Além dis-
so, nem sempre a venda é interessan-
te. Um outro ente federativo ou órgão 
de outro poder poderia precisar de um 
imóvel, por exemplo, prefeituras que 
procuram desesperadamente uma área 
para construção de creche”, aponta ele. 

Por isso, para Fernandes, é necessá-
ria uma gestão integrada de patrimônio, 
com comunicação ativa entre os entes 
federativos e entre os poderes, e um pla-
nejamento a médio e longo prazos. “No 
Reino Unido o patrimônio é da Coroa e 
as pessoas têm um contrato de conces-
são de 99 anos. Ou seja, a Coroa sabe 
exatamente o que tem e o que pode fazer 
com cada bem”, exemplifica o Professor.

Mas se há males que vem para bem, 
esse é um exemplo, pois a revisão dos 
imóveis da União é um passo impor-
tante para um processo de profissio-

nalização, que tende realmente a ser 
lento, afinal, a máquina é grande e está 
em plena atividade. No Reino Unido le-
vou de 200 a 250 anos. “Para se ter uma 
ideia, o primeiro concurso público rea-
lizado na Inglaterra foi em 1854”, ilustra 
Fernandes.

Além da venda de alguns imóveis, 
o plano inclui uma ampla revisão dos 
contratos de locação. A ordem é que 
todos os órgãos da administração pú-
blica reavaliem seus contratos de alu-
guel, buscando acomodação em um 
imóvel público e, caso a locação seja 
inevitável, renegociando os valores ou 
buscando imóveis mais baratos.

Atualmente, há 325 mil m2 de área 
ocupada, em prédios alugados, no Dis-
trito Federal. O valor médio mensal de 
locação é de R$ 62,77 o m2, segundo da-
dos de 2015. O objetivo inicial é reduzir 
em 20% o gasto com aluguel, em aten-
dimento ao Decreto n. 8.540, de 2015, e, 
numa segunda fase, superar essa meta.

Segundo o planejamento, a econo-
mia obtida com os aluguéis e a venda 
dos imóveis terá impacto no médio e no 
longo prazos, especialmente porque os 
contratos em vigência serão respeitados. 

A revisão dos espaços também 
inclui um trabalho de workplace, ou 
seja, de otimização da área interna. O 
projeto piloto será a reforma do Bloco 
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O da Esplanada dos Ministérios, cuja 
concorrência pública acaba de ser pu-
blicada (em 12 de agosto). Segundo a 
Assessoria de Comunicação do Ministé-
rio do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão (MP), o projeto servirá de mo-
delo para novas construções e reformas 
para revisão dos padrões de edificação 
da Administração Pública. 

O prédio, que já foi ocupado pelo Mi-
nistério da Defesa – Exército Brasileiro  e 
abriga a Secretaria de Assuntos Estraté-
gicos (SAE), tem vários andares vazios, 
mas não tem condições de abrigar novos 
servidores. Só com essa readequação, a 
estimativa é economizar R$ 11,5 milhões 
por ano com aluguel, uma vez que o 
edifício com 23.480 m2 de área total terá 
capacidade para abrigar até 1.750 servi-
dores, que hoje são lotados em prédios 
alugados, no Plano Piloto, em Brasília. 

As despesas operacionais e de ma-
nutenção também serão otimizadas, 
gerando uma economia de pelo menos 
35% nos gastos de manutenção e con-
sumo, em relação ao valor gasto nos 
prédios atualmente em uso na Esplana-

da. O projeto elaborado pela Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU) busca 
atualizar o prédio construído no final 
da década de 1950, adotando padrões 
de eficiência energética, acessibilidade 
e sustentabilidade. 

Só com energia, a previsão é redu-
zir os gastos em até 60%, com implan-
tação de sistemas de gerenciamento 
e automação da iluminação (LED), da 
rede óptica lógica e do ar condiciona-
do, que permitirão, por exemplo, man-
ter a quantidade de luz ideal para um 
ambiente produtivo; agendar horários 
de desligamento e ligamento da luz e 
dos equipamentos; aproveitar a luz na-
tural e emitir relatórios que permitirão 
identificar a necessidade manutenção.

Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Valdir Simão, e o Secretário do 

Patrimônio da União, Guilherme Estrada, 
no 18º Encontro Nacional de Gestão 

do Patrimônio da União, que reuniu 27 
superintendentes estaduais. Apelo para 

cadastramento, regularização e alienação 
dos imóveis da Administração Pública 

Federal para cumprimento da meta 
(fiscal) e aperfeiçoamento da gestão

Fr
an

ci
sc

a 
M

ar
an

hã
o/

M
P

REAL ESTATE 

21 3265-7175 
engepred@engepred.com.br

www.engepred.com.br

UMA NOVA
MARCA
PRONTA 
PARA NOVOS 
DESAFIOS
Nossa marca mudou 
para refletir o  
compromisso em 
proporcionar bem-estar 
e produtividade aos 
nossos clientes.

mailto:engepred@engepred.com.br
http://www.engepred.com.br/


Em cada andar do prédio, os ambientes serão total-
mente moduláveis, tanto o piso como o forro e as ade-
quações necessárias na iluminação, refrigeração e cabea-
mento. Para as instalações hidráulicas, haverá captação 
de água da chuva e dos drenos de ar condicionado para 
utilização nos vasos sanitários a vácuo, com autonomia 
de 75% ao longo do ano, considerados os índices pluvio-
métricos de Brasília. O projeto prevê ainda que o prédio 
seja completamente acessível, não só do ponto de vista 
da mobilidade física, mas também quanto aos aspectos 
visuais, táteis e sonoros.

Além do sistema de gerenciamento predial (BMS), está 
previsto para os novos projetos e obras em imóveis da 
União a utilização da tecnologia BIM (Building Information 
Modeling, ou Modelagem de Informação da Construção), 
desde a concepção do projeto até a operação e gestão do 
empreendimento. Dessa forma, o Ministério do Planeja-
mento está propondo um novo padrão de reforma e cons-
trução para os imóveis da União. “São diversos os sistemas 
e materiais que apesar de exigirem um maior investimento 
inicial, após determinado período, apresentarão seu devi-
do retorno financeiro”. 

Ainda segundo a Assessoria, a economia de recursos fi-
nanceiros e materiais estão sendo calculados a curto, médio 
e longo prazos, na modernidade quanto à eficiência ener-
gética, em materiais de alta durabilidade, além de acessi-
bilidade universal. O objetivo é buscar o prolongamento da 
vida útil das edificações e a redução dos custos com ma-
nutenção, por meio da utilização de tecnologias inovado-
ras que visem à obtenção, por exemplo, de maior eficiência 
energética e ambiental. 

É a gestão de facilities como um passo crucial para uma 
gestão cada vez mais profissionalizada e, consequentemen-
te, mais eficiente. Se não se paga a dívida, pelo menos, es-
tanca uma fonte de saída, além de gerar um efeito dominó 
contrário, rumo à otimização de recursos. 

Na visão de Fernandes, que ele mesmo considera “rea-
lista otimista”, a transformação pode se concretizar em um 
prazo de 20 a 30 anos. “Esse é o desafio do País nas pró-
ximas décadas. Um desafio difícil, porque ter uma gestão 
profissionalizada e integrada envolve questões culturais, 
organizacionais e de legislação”. Falta muito, mas come-
çou. Se o copo está meio vazio ou meio cheio, depende de 
quem o olha.
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TECNOLOGIA | por Flavia Pollo Nassif*

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: 
MITO OU VERDADE?

Existem empresas nascendo digitais 
que parecem enxergar o mundo de 
uma forma diferente, que conseguem 
“viralizar” soluções nos tornando de-
pendentes de algo que até ontem a 
gente nem sabia que precisava.

O consumidor está repensando o 
consumo; ele começa a preferir “usu-
fruir” em vez de simplesmente “ter”, 
compartilhando coisas com quem 
não conhece. A confiança está voltan-
do a existir e estamos abrindo mão 
de alguns critérios de segurança para 
agilizar a vida (inserimos os dados do 
cartão de crédito em compras on-line, 
informamos nossa localização, entre 
outras ações), utilizando o digital para 
estar mais próximo, para compartilhar 
experiências e para melhorar os cus-
tos.

Vivemos uma revolução no com-
portamento do ser humano, que pode 
mudar completamente o capitalismo 
que temos hoje, e não são “maquia-
gens digitais” que vão te colocar à 
frente de seus concorrentes, que in-
clusive não são mais os mesmos e não 
mais anunciam a sua chegada.

A TECNOLOGIA DIGITAL CERTA 
PARA CADA MOMENTO

Se você precisa entender o com-
portamento dos seus clientes e como 
o ambiente interno e externo impac-
tam em suas decisões, aposte em 
soluções analíticas que tragam valor 
agregado e não em generalistas do 
tipo “pode fazer de tudo”. Por exem-
plo, uma solução geoespacial Big 

Data que mostre a relação dos seus 
chamados no call center, com dados 
do IBGE e propensão a reclamação 
em órgãos de defesa.

E se a necessidade é o aumento da 
receita, você precisa de uma solução 
que consiga captar as preferências do 
seu cliente considerando: interações 
em redes sociais, perfil de mobilidade, 
histórico de consumo etc. Tudo isso 
em real time e de forma a captar o mo-
mento certo de estimular o consumo.

A organização precisa ser digital de 
ponta a ponta, desde as áreas estraté-
gicas, operacionais, financeiras até à 
área de compras. De forma prática, se 
você precisa de uma solução em três 
meses, não pode demorar dois para 
comprá-la.

Os parceiros digitais precisam 
agregar valor ao negócio. Ninguém 
tem mais tempo para comprar ferra-
mentas e depois tentar alcançar resul-
tados. A compra de ferramentas por 
modismo está ficando no passado. É 
necessário assegurar o ROI (retorno 
sobre investimento), separar os desa-
fios por partes e, em uma estratégia 
escalável, concretizar os retornos para 
a organização.

Esse é o caminho para tornar ver-
dade a transformação digital da sua 
empresa.

* Flavia Pollo Nassif  é Diretora Co-
mercial da Triad Systems. Formada 
em Tecnologia da Informação pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, Flavia Nassif tem MBA em 
Gestão Empresarial em Telecomunica-
ções pela Fundação Getúlio Vargas.
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O que vai determinar se a transfor-
mação digital das empresas se 

tornará um mito ou uma verdade é o 
propósito em que seus projetos estão 
ancorados e o quanto seus processos 
internos foram realmente transforma-
dos em digitais.

“O que é digital para você?” Essa é 
uma das perguntas que mais se ouve 
no momento e as respostas costu-
mam ser muito parecidas, e envolvem 
redução de custos e maximização da 
receita. Claro, não tem como ser di-
ferente, essas devem e podem ser a 
consequência final, mas você pode 
frustrar seus clientes se colocar, por 
exemplo, uma camada de relaciona-
mento digital na frente de processos 
operacionais lentos e complexos.

O cliente tem de ter uma experiên-
cia digital completa. Comprar novos 
serviços de forma digital é bacana, 
mas a qualidade também precisa ser 
digital. A entrega final e a solução dos 
problemas necessitam ser eficazes 
para que a experiência digital se con-
cretize.

Ser digital é ser simples e, atual-
mente, o simples também precisa ser 
ágil. Antes de começar a se beneficiar 
de tecnologias digitais como Big Data, 
cloud, business intelligence, business 
analytics, location intelligence e Inter-
net of Things (IoT), você precisa dese-
nhar seu portfólio “usando os sapa-
tos” do seu cliente.

E quais são os desejos do seu con-
sumidor? O que você pode fazer que 
realmente gerará impacto para ele? 



www.wpsbrasil.com

Leve a tecnologia 
WPS para o seu 

condomínio.

 LIGUE AGORA

11 3055-3344
comercial@wps-sa.com.br

Nos dias atuais, muitos empreendimentos precisam se adaptar ao crescimento de tráfego 
e superar as limitações arquitetônicas (rampas estreitas, pistas estreitas, pista reversível, 
obras sem ilhas). Para tornar essa tarefa mais ágil e evitar obras complexas de estrutura, 
a WPS desenvolveu o Doornode Wall. Um terminal compacto que incorpora o que há
de mais avançado para controle de acesso de veículos: leitores de proximidade, leitores 
multifeixe, reconhecimento automático de placas e outras tecnologias. 
Tudo para garantir mais controle e menos custos com obras de infraestrutura.

DIFERENCIAIS
• Solução para locais com pistas estreitas.
• Instalação prática e rápida.
• Minimiza os investimentos em obras de infraestrutura.
• Permite acionamento de portões automáticos.

TECNOLOGIA
• Display de LCD 7” colorido.
• Placa controladora de alto desempenho.
• Múltiplos loops para identifi cação de veículos.
• Intercomunicador por voz sobre IP (VOIP).
• Leitor laser multifeixe.

OPCIONAIS
• Leitor de proximidade.
• Identifi cação da placa do veículo.
• Abertura de cancela categorizada (avulsos e credenciados).
• Múltiplas cancelas (contenção e escape).
• Antenas TAG (receptor e transmissor RFID).

TERMINAL DOORNODE WALL: AUTOMAÇÃO COMPACTA, EFICIÊNCIA EXTREMA!

SÓ A WPS TEM SOLUÇÕES QUE ACOMPANHAM SEU EMPREENDIMENTO
NOS MÍNIMOS DETALHES E COM O MÁXIMO DE TECNOLOGIA.
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CONTROLE ABSOLUTO DAS ENTRADAS E SAÍDAS

http://www.wpsbrasil.com/
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DIGITALIZAÇÃO | por Paulo Fernandes*

DIGITALIZAÇÃO E O SEU 
“PAPEL” NAS EMPRESAS

Muitas pessoas consideram o tra-
balho de digitalização difícil de 

aplicar, isso porque faz parte da cultu-
ra brasileira atuar com processos ma-
nuais. Porém, a evolução tecnológica 
está trazendo benefícios mensuráveis 
e dedicar um tempo maior, no início, 
para melhorar processos futuros é 
uma decisão estratégica que refleti-
rá positivamente para a expansão da 
empresa. Vou tentar ilustrar uma mo-
vimentação de documentos na forma 
manual e digitalizada, para termos 
uma ideia clara do quanto o formato 
digital e automatizado pode resultar 
em crescimento expressivo ao longo 
dos anos. 

Vamos começar pelos processos 
tradicionais do setor de RH. Imagine 
que um colaborador será admitido 
e trouxe seus documentos pessoais 
para fazer o registro em carteira. O 
responsável pela contratação faz a 
solicitação dos dados e assim que 
os recebe passa para o estagiário. O 
auxiliar faz a captura de todos os do-
cumentos e compartilha novamente 
com o contratante, que repassará 
tudo para a contabilidade, que depois 
de registrar, devolve os documentos 
para o contratante, que devolve a 
documentação para o novo colabo-
rador. Encerramos em todas essas 
linhas uma simulação de uma contra-
tação manual em uma empresa.

Agora vamos imaginar o mesmo 
processo feito de forma digitalizada.

O responsável pela contratação 
solicita os documentos. O colabora-
dor traz as certificações que são di-
gitalizadas com scanners inteligentes 
e com programação para envio auto-
mático para a contabilidade. 

O colaborador nem precisa en-
tregas os documentos! Ele já retorna 
com eles e está liberado para início 
das atividades.

O processo é muito mais dinâmi-
co! E este é só um dos milhares de 
procedimentos que podem ser oti-
mizados com a implantação da digi-
talização inteligente. É possível me-
lhorar processos administrativos, 
financeiros, licitações, conferências, 
perícias externas que podem ter 
os dados digitalizados assim que 
identificada a ação com a opção 
de digitalização mobile e portátil, 
formalização de fases de processos 
para tê-los registrados e acionados 
virtualmente quando necessário, 
entre outros. 

Simultaneamente, a economia 
com a digitalização pode ser vista 
de diferentes ângulos. Entre eles, a 
questão de espaço para novos seto-
res em vez de arquivos e salas cheias 
de documentos; segurança da infor-
mação, considerando a vulnerabili-
dade de informações confidenciais; 

* Paulo Fernandes  é 
Diretor de Produtos 
e Soluções da 
Kodak Alaris para 
a América Latina.
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agilidade em processos que podem 
ser escaneados e compartilhados no 
ato da captura; localização ágil e as-
sertiva, entre outras peculiaridades 
para diversos setores. Vale lembrar 
que há documentos que podem ser 
digitalizados, porém, o físico não 
pode ser descartado. Nesses casos, o 
documento original deve ser manti-
do e o ideal é trabalhar com as duas 
versões, física para o caso de algum 
órgão regulamentador pedir o docu-
mento e digital para o fácil manuseio 
e localização digital imediata para a 
rápida tomada de decisão.

A sabedoria de enxergar estra-
tegicamente deve ser considerada 
nesta época delicada para a eco-
nomia brasileira. A crise é sim um 
momento que traz riscos para os 
negócios, mas é também um mo-
mento decisivo de observar me-
lhorias em processos que podem 
aumentar a produção, e assim fazer 
com que empresas saiam do como-
dismo. Aquela velha história de que 
não vale a pena fazer planejamento, 
pois o tempo que é gasto organi-
zando fase por fase pode ser apro-
veitado já realizando as atividades, 
felizmente perdeu força no mundo 
corporativo. Empresários que acre-

ditam neste conceito podem estar 
fadados à falência. Sabemos mui-
to bem que um bom planejamento 
considera possíveis riscos e evita re-
trabalhos. Assim, a digitalização nos 
leva a um aprendizado similar.

Com a globalização e a nova era 
da internet das coisas, a digitalização 
inteligente começa a superar obs-
táculos e a abrir portas para novos 
desafios. A transformação de docu-
mentos antigos para arquivos digi-
tais passa a ser emergencial e não há 
mais desculpas para não fazê-la, di-
zendo que o processo seja complexo 
ou inacessível, pois já há equipamen-
tos inteligentes que fazem a captura 
de 30 a 240 páginas por minuto de 
forma muito produtiva, eficiente e 
com custo acessível. 

A escolha pelos equipamentos de 
maior ou menor capacidade depen-
de da demanda da companhia, por 
exemplo, empresas de médio porte 
geralmente têm uma demanda de pe-
quena à média escala, de forma dis-
tribuída. Assim, não há necessidade 
de uma solução que capture 240 pá-
ginas por minuto, ou seja, um equipa-
mento que digitaliza de 30 a 40 pági-
nas a cada 60 segundos pode atender 
muito bem a sua necessidade e terá 

  A transformação de documentos antigos para 
arquivos digitais passa a ser emergencial e não 
há mais desculpas para não fazê-la, dizendo que 
o processo seja complexo ou inacessível 

um valor agregado mais flexível. 
Soluções inovadoras com cone-

xão wireless também vêm facilitando 
a vida das empresas, por possibili-
tar a transformação de diversos do-
cumentos de forma compartilhada. 
Assim, um único equipamento pode 
atender necessidades de captura de 
toda a empresa ou grupo de traba-
lho, ao escanear e enviar o dado para 
o computador, tablet ou smartphone 
corporativo do funcionário, sem que 
ele precise ficar preso ao computar 
próximo do scanner para trabalhar 
com a informação digitalizada. Neste 
contexto, enxergamos a importância 
de não só transformar o maior tesou-
ro das empresas – a informação – em 
arquivos digitais, como também pro-
pagar a cultura de criar o documento 
já no formato digital. 

Saem à frente as organizações 
que tiverem uma visão futurística do 
que pode reverberar no sucesso da 
empresa e pró-atividade em aplicar, 
antes dos concorrentes, melhorias as-
sertivas que refletirão no crescimen-
to sustentável da operação. E assim 
poder ver nos indicadores ascensão 
acelerada, fruto de uma transforma-
ção positiva e visionária vinda de uma 
boa gestão.
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GESTÃO CORPORATIVA | por Rodrigo Miranda*

NA CONTRAMÃO DA CRISE

Não há quem não fique apreensi-
vo com o que pode acontecer em 

sua própria empresa, quando o cená-
rio político-econômico instável e in-
certo provoca uma série de demissões 
e medidas austeras em empresas por 
todo País. Mesmo que o setor da eco-
nomia em que empresa atue esteja 
mais sólido que os demais ou que não 
existem sinais concretos de que vão 
ocorrer demissões ou corte de benefí-
cios, não é fácil ficar emocionalmente 
livre a esse ambiente de insegurança.

Passar por esse período turbulen-
to sem deixar partir o fio que liga os 
objetivos da empresa aos dos funcio-
nários e, assim, conservar e até au-
mentar o ritmo de trabalho exige do 
empresário tomar ações estratégicas 
e isso só é exequível para empresas 
que já estabeleceram essa conexão 
antes da crise. Na Mercato, utiliza-
mos o excelente momento da econo-
mia entre 2012 e 2014 e investimos 
em treinamentos, novos produtos e 
infraestrutura. Esses investimentos 
geram resultados mesmo em um ce-
nário desfavorável de mercado como 
observado atualmente. Prova disso é 
que a empresa prevê um crescimen-
to de 15% em vendas para este ano 
e aumentou consideravelmente seu 
quadro efetivo de colaboradores (em 
24%) já pensando em uma retoma-
da da economia. Crises, por pior que 
sejam, são momentâneas e é funda-
mental estarmos preparados para os 
períodos de crescimento. Mais cedo 
ou mais tarde o panorama deve mu-

dar e as empresas que se prepararam 
adequadamente para isso serão re-
compensadas. Assim, apresento cin-
co estratégias, adotadas pela nossa 
empresa, que estão sendo fundamen-
tais hoje em dia para manter a com-
petividade com as perspectivas de 
crescimento no mercado e também 
da carreira dos nossos colaboradores 
em meio a um panorama turbulento e 
cheio de obstáculos.
1) Tornar os colaboradores engaja-
dos. A empresa precisa se assegurar 
de que seus colaboradores, de que as 
pessoas que fazem parte dela creem 
de verdade que um sacrifício neste 
momento, dar algo a mais, pela em-
presa, valerá a pena, porque mais a 
frente eles serão recompensados. En-
gajar é um trabalho contínuo que não 
depende do momento econômico. 
Se tivermos uma política ininterrup-
ta de incentivo ao desenvolvimento 
individual e também de participação 
de conquistas, torna-se dispensável 
ações de emergência para manter 
o engajamento em tempos de tur-
bulências. Mantermos treinamentos 
técnicos, comerciais e comportamen-
tais, independentemente da situação 
econômica, e utilizar os próprios co-
laboradores como multiplicadores de 
conhecimentos e habilidades entre 
si, faz com que aproveitemos gran-
de parte da capacitação dos nossos 
empregados como recurso interno. 
Nos últimos dois anos nossos cola-
boradores tiveram a oportunidade de 
participar de aproximadamente trinta 

* Rodrigo Miranda  é 
Diretor Executivo da 
Mercato Automação.
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treinamentos distintos. Nosso objeti-
vo é formar líderes dentro da empre-
sa, comprometidos e alinhados com 
nossos valores, afinal o treinamento 
contínuo é um meio para aprimorar 
cada vez mais nossos relacionamen-
tos internos e também com nossos 
parceiros e clientes.
2) Portfólio completo de produtos e 
marcas. Desde a sua fundação, um dos 
focos da Mercato é o de fortalecer e 
melhorar o portfólio de produtos seja 
com marcas de parceiros ou com pro-
dutos de sua própria fabricação. Nosso 
negócio é criar, comercializar e promo-
ver o estado da arte em controlado-
res, instrumentos e periféricos para 
automação e sistemas de ar condicio-
nado e assim, o portfólio de marcas e 
produtos é um dos pilares que podem 
sustentar o negócio, e hoje possuímos 
mais de dois mil itens no nosso. A ino-
vação é parte fundamental das estra-
tégias da empresa, e novos produtos 
já estão sendo desenvolvidos para lan-
çamento no próximo ano. Prova disto 
é que neste mês de junho a empresa 
chegou a marca de 30 mil produtos co-
mercializados entre as linhas Climate, 
Climate PRO e Omnirate.
3) A missão, visão e valores da em-
presa devem estar em destaque e re-

fletir as ações e decisões de todos na 
companhia. Desta forma, mantemos 
todos engajados, envolvidos com a 
causa da empresa e com o significado 
do que eles produzem, principalmen-
te em períodos de crise como este. 
Nossa missão é criar e comercializar 
soluções inteligentes que proporcio-
nem a nossos clientes o equilíbrio 
perfeito entre desempenho, flexibi-
lidade e economia, sempre agindo 
com integridade, respeito, honestida-
de e comprometimento em todas as 
relações que temos.
4) Atuação multicanal. A marca própria 
de produtos Mercato (Climate, Climate 
PRO e OmniRate) e as marcas parcei-
ras (como, Belimo, Dwyer e Oventrop), 
a empresa atua como distribuidor 
destas marcas em todo o Brasil, são 
comercializadas por diferentes canais 
de vendas. A vantagem desta estraté-
gia é estar presente no canal que nos-
so cliente precisar. O atendimento é 
realizado exclusivamente por nossos 
especialistas de vendas, pois se trata 
de uma venda consultiva, e que repre-
senta a completude do cliente ao utili-
zar os serviços da Mercato, traduzindo 
a proposta de valor da empresa: tornar 
a experiência de compra do cliente a 
melhor possível.

  Nosso objetivo é formar líderes dentro da empresa, 
comprometidos e alinhados com nossos valores, afinal 
o treinamento contínuo é um meio para aprimorar 
cada vez mais nossos relacionamentos internos e 
também com nossos parceiros e clientes 

5) Manter, mesmo em períodos de cri-
se, um planejamento a longo prazo. 
O fato de a crise tornar o futuro me-
nos previsível não justifica abrir mão 
de fazer um planejamento de longo 
prazo. A situação do momento atual 
requer um controle mais acurado do 
passo a passo em busca de metas, 
o que inclui reavaliar ações a curto 
prazo, mas não esquecendo as es-
tratégias para longo prazo. É preciso 
inclusive fazer mais projeções, afim 
de se preparar para qualquer futuro 
que seja. Dar informações claras a 
cada membro da equipe de quais são 
as metas pessoais do gestor e qual a 
importância delas para a empresa é 
outro fator chave para atravessar pe-
ríodos de crises. Nossos colaborado-
res se comprometem no curto e longo 
prazo quando percebem a importân-
cia do trabalho que realizam, e deter-
minar metas coletivas e individuais é 
um dos pontos mais críticos de um 
planejamento bem feito, em que as 
decisões são tomadas com base em 
critérios claros, aderentes à missão, 
à visão e aos valores da organização. 
Quando adotamos estratégias como 
essas, damos o recado para todos 
em nossa empresa de que a crise não 
pode ser usada como pretexto para 
deixar de entregar resultados ou de 
tomar decisões importantes e sobre-
tudo mostramos que é possível ir na 
contramão da crise, sendo competi-
tivo e obtendo crescimento na em-
presa mesmo em um período onde o 
mercado tenha um comportamento 
oscilante como estamos vivenciando 
atualmente. 
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GESTÃO | por Sandro Reis*

GESTÃO DE CONTRATOS 
GERANDO RESULTADOS

A gestão de contratos tornou-se 
estratégica nas organizações, 

visto seu potencial de geração de 
resultados, que abrange técnicas, 
procedimentos, medidas e controles 
que visam à administração correta e 
eficaz de todas as variáveis envolvi-
das na contratação, desde a proposta 
negocial, passando pela negociação 
do contrato, discussão e redação de 
cláusulas, cautelas na formalização 
do contrato, até a execução, acompa-
nhamento e entrega do trabalho seja 
ele uma obra, um projeto, um serviço 
ou qualquer outra prestação (aqui en-
tendemos “prestação” como conteú-
do da obrigação contratada).

Essa função envolve também es-
tratégias de aquisição e gestão de 
compras, ou seja, a busca e seleção 
de fornecedores, mas também a ca-
pacitação e certificação de parceiros 
do negócio ao longo de toda a cadeia 
produtiva. 

Para buscar excelência é necessá-
rio que toda a cadeia de valor esteja 
envolvida no processo e isso inclui 
governança de cadeias produtivas 
globais, qualificação socioambiental 
de fornecedores, parcerias estraté-
gicas, terceirização, quarteirização, 
custos de transação, redes de coo-
peração, custo total de propriedade, 
contratos relacionais, gestão econô-
mica de contratos além de negocia-
ção com fornecedores.

A empresa sem adequada gestão 
de seus contratos não tem orientação 
para análise de TCO (Total Cost of Ow-
nership), ou seja, a ausência de avalia-
ção de todos os custos acessórios que 
vão acompanhar o contrato durante 
todo seu ciclo de vida.

Além da construção de uma linha 
de contratação com estrutura própria 
e alicerçada na lógica da empresa, a 
gestão estratégica de contratos pre-
cisa ter muito bem clarificado nas se-
guintes atribuições:
•  Elaborar uma matriz de riscos e res-

ponsabilidades, com definição de 
fluxos contratuais e redação de pro-
cedimentos internos de contratação.

•  Realizar o levantamento e atualiza-
ção da base de dados de contratos.

•  Realizar auditoria de contratos e re-
visão de conformidade de cláusulas 
contratuais.

•  Atuar de forma consultiva junto aos 
gestores de contratos operacionais, 
oferecendo o devido suporte para 
extrair do fornecedor a performance 
pactuada no contrato e o rudimen-
tar cumprimento das obrigações 
contratuais.

De fato, o cuidado com a gestão 
se aplica na fase pré-contratual, na 
contratual propriamente dita (entre a 
celebração do documento e o termo 
de recebimento da obra ou serviço) e 
na fase pós-contratual, após o encer-
ramento formal do contrato, quando 

* Sandro Reis  tem 
com 20 anos de 
experiência em gestão 
e profissionalização das 
áreas de Suprimentos e 
Contratos em empresas 
de grande porte – 
Comitê Olímpico Rio 
2016, Vale S/A e White 
Martins. Professor e 
palestrante do Instituto 
Nacional dos Executivos 
de Suprimentos e do 
Instituto Brasileiro 
dos Executivos de 
Finanças. Membro da 
Comissão de Logística 
do Conselho Regional 
de Administração do 
Rio de Janeiro CRA-RJ.

Di
vu

lg
aç

ão



83INFRA Outsourcing & Workplace

ainda subsistem deveres de garan-
tias, sigilo de informações, assistência 
técnica, e outras preocupações. Tais 
deveres pós-contratuais assumem im-
portância não apenas jurídica, mas, 
também, do ponto de vista do mar-
keting e conservação da reputação 
profissional, itens valiosos para o in-
cremento das indicações e demanda 
de novos projetos.

Assim conceituada, a gestão de 
contratos apresenta-se como téc-
nica instrumental necessária para a 
consecução de dois objetivos finais 
do profissional, prestador de servi-
ços: o controle das contingências, 
a saber, dos riscos envolvidos em 
todas as fases do contrato, orien-
tando o gestor para as precauções 
necessárias à prevenção de riscos, 
transtornos, atrasos e, especialmen-
te, em última análise, prejuízos; e a 
satisfação do cliente, seja com o re-
sultado desejado do trabalho, física 
e materialmente considerado, seja 
com a conservação e valorização do 
relacionamento com o profissional, 
prestador do serviço, decorrente do 
reconhecimento de sua capacidade 
técnica e administrativa.

Cada empresa deve desenvolver 
sua própria técnica e métodos de con-
trole para o gerenciamento de seus 
contratos e, a sistematização dos pro-
cedimentos é, sem dúvida, um dos se-
gredos da eficiência e segurança.

O profissional liberal, arquiteto 
projetista, engenheiro titular, designer 
de interiores, gerenciador de obras, 
decorador etc., muitas vezes se vê 
diante de diversos contratos em cur-

so, desdobrando-se no acompanha-
mento e fiscalização de obras em di-
versos locais, com equipes diferentes 
e, o mais delicado: clientes diferentes, 
com os mais variados graus de exigên-
cia e compreensão da realidade do 
trabalho contratado.

As múltiplas formas de paga-
mento da remuneração devida, por 
exemplo, nos contratos de projeto e 
acompanhamento de obras, carecem 
de tratamento apropriado, pois a re-
muneração integral do contrato fre-
quentemente compõe-se de honorá-
rios técnicos mais comissões sobre os 
contratos terceirizados fechados com 
os fornecedores, cujo tratamento jurí-
dico e legal é bastante diverso.

É sabido que, na realidade dos 
escritórios de pequenas e até mé-
dias empresas não há estrutura pró-
pria para um departamento jurídico 
que conheça as especificidades dos 
tipos contratuais próprios ao merca-
do da construção civil, há, de fato, 
poucos profissionais especializados 
nesse setor. A elaboração e revisão 
dos contratos é, no geral, entregue 
ao engenheiro ou arquiteto encar-
regado da obra, que avalia o con-
trato em seu foco profissional – o 
resultado pretendido deixando de 
considerar os requisitos formais de 
validade para a constituição e im-
plementação das obrigações contra-
tuais, a preparação para o cenário 
de uma recuperação judicial do cré-
dito em caso de inadimplemento, e 
tantos outros aspectos.

Os contratos licitados, firmados 
com a administração pública, agre-

gam uma profusão de peculiaridades, 
decorrentes da legislação constitucio-
nal e administrativa. Em tais relações, 
destaca-se a supremacia do interesse 
público que frequentemente subverte 
a ordem natural da execução das obri-
gações em uma perspectiva isonômi-
ca, isto é, de igualdade e paridade 
contratual que permeia os contratos 
entre particulares, mas não prevalece 
nos contratos firmados com a admi-
nistração pública.

A atenção do gestor de contratos 
e obras públicas deve ser redobrada, 
pois os princípios administrativos da 
publicidade, moralidade, eficiência, 
entre outros, exigem a documentação 
acurada de eventos e procedimentos. 

O gestor do contrato deve fiscalizar 
a solidez e segurança da empreitada, 
a qualidade dos materiais, o aten-
dimento dos prazos, o trabalho dos 
prestadores de serviço (que, muitas 
vezes, não foi ele quem contratou), 
o cumprimento de encargos fiscais, 
trabalhistas e previdenciários, o aten-
dimento às normas de segurança do 
trabalho, a regularidade de pagamen-
tos, e tantos outros itens. Deve não 
apenas verificar eventuais desconfor-
midades como atuar para que sejam 
corrigidas.

O enfrentamento de todos esses 
desafios e encargos é possível, con-
tanto que o profissional se prepare, 
não apenas para a constante evolu-
ção técnica das diversas áreas funcio-
nais, mas também para as precauções 
contratuais e as técnicas de controle e 
administração de contratos e relações 
contratuais.
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 1  Lavadoras de alta pressão
A Black+Decker apresenta 
lavadoras de alta pressão 
nos modelos PW1600SL e 
PW2000TX. Ambos permitem 
economia de até 80% de água 
e, com a bomba revestida 
em alumínio, proporcionam 
maiores durabilidade e pressão. 
A PW1600SL tem cabo elétrico 
de 5 metros e mangueira de 5,5 
metros, enquanto a PW2000TX 
conta com alça confortável, 
carretel para mangueira e man-
gueira de borracha reforçada. 
www.bdferramentas.com.br

 2  Rádios digitais
A Motorola Solutions lança 
o MOTOTRBO, com funções 
como conectividade a Wi-Fi 
integrada, que permite atualizar 
o software remotamente em 
questão de minutos, eliminando 
a necessidade de os usuários 
deixarem seus dispositivos 
fisicamente em um escritório. A 
bateria possui duração de até 
27 horas, tela de leitura rápida, 
com localização e acompanha-
mento em ambientes fechados. 
www.motorolasolutions.com

 3  Mobiliário corporativo
Especializada no 
desenvolvimento, produção e 
comercialização de mobiliário 
corporativos, a Tecnoflex 
apresenta a Linha Manager, que 
traz a elegância das linhas retas. 
Com contraste entre tampo 
e bases que não se tocam, 
criam detalhes semelhantes 
aos elementos da arquitetura. 
A Linha é composta por mesas 
e gaveteiros sofisticados, 
próprios para sala de diretores 
e gerentes. www.tecnoflex.com

 4  Carpetes modulares
A Shaw Contract apresenta 
a coleção Extraordinary, que 
encoraja as pessoas a se reco-
nectarem com o tato, através de 
texturas de carpetes. É compos-
ta por três modelos: Primitive, 
um shag exageradamente tátil; o 
Resurface, com textura estéti-
ca consistente que remete ao 
primitivo; e o Foundation, que 
está disponível em um novo 
tamanho de placa (12 X 48 cm), 
acrescentando escala e dimen-
são para o chão quando insta-
lado. www.shawcontract.com 

1
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http://www.bdferramentas.com.br/
http://www.motorolasolutions.com/
http://www.tecnoflex.com/
http://www.shawcontract.com/
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 5  Acessórios para banheiros
Entre as novidades da marca 
suíça Franke estão os acessórios 
sanitários Rodan, com uma linha 
completa para banheiros. Design 
atemporal de equipamentos 
em aço inoxidável, seus perfis 
laterais angulares são ideais 
à decoração. A linha Rodan é 
composta por produtos embu-
tidos e de sobrepor como porta 
toalhas de papel, porta papel 
higiênico, lixeiras de parede com 
dispenser de papel, conjunto 
toalhas-lixeira e dispenser de 
sabonete. www.franke.com.br

 6  Impermeabilizante
A Argatex Argamassas 
Especiais, braço do grupo 
MC, acaba de lançar o MC-DF 
9, um impermeabilizante de 
alta tecnologia, que garante 
inúmeros benefícios desde a 
aplicação até o assentamento 
dos revestimentos. Destinado 
para áreas frias e juntas de 
dilatação em fachadas a serem 
revestidas com cerâmicas 
ou pastilhas, o MC-DF 9 vem 
pronto para uso, bastando 
apenas abrir o balde e usar. 
www.argatex.com.br 

 7  Locação de mobiliário
A Best Rental Service, 
empresa que atua há 
18 anos no comércio de 
mobiliário para diferentes 
segmentos, acaba de iniciar 
sua operação em São Paulo. 
Seus serviços e produtos de 
locação são desenvolvidos 
de acordo com as normas 
brasileiras de ergonomia, 
com fácil integração aos 
ambientes corporativos, 
gerando satisfação e conforto. 
www.bestrental.com.br

 8  Aspirador sem saco
Electrolux apresenta o Silent 
Performer Cyclonic: primeiro as-
pirador sem saco para pó silen-
cioso do Brasil. Possui um motor 
de 1200W com grande capacida-
de de limpeza e baixo consumo 
de energia, associado a um iso-
lamento acústico eficiente que 
oferece alta sucção com baixo 
nível de ruído. O modelo CYC01 
é o único que oferece regulador 
com até nove níveis de potência 
e um reservatório transparente 
de 1,4L prático e fácil de esvaziar 
e lavar. www.electrolux.com.br

7

8

5

6

http://www.franke.com.br/
http://www.argatex.com.br/
http://www.bestrental.com.br/
http://www.electrolux.com.br/
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SOLUÇÕES & NOVIDADES 

MULTIPLATAFORMA PARA 
COMUNICAÇÃO 
Segundo a consultoria americana Frost 
& Sullivan, existe uma crise no mercado 
de viagens corporativas que estimula 
o negócio de comunicação corporati-
va à distância (UC&C – Comunicação 
Unificada e Colaboração). Atenta a 
esse dado, a empresa nacional Voitel 
aposta em uma solução que reúne 
todos os recursos e facilidades em uma 
só plataforma, que tem como público-
-alvo as empresas com colaboradores 
e parceiros em diversas regiões que 
precisam se comunicar com qualida-
de, compartilhando informações tal 
como se estivessem no mesmo espaço 
físico. O sistema My Choice reúne PABX 
virtual, audioconferência, videocon-
ferências, mensagens instantâneas, 
controle de presença e gravação de 
chamadas. Utiliza ferramentas para 
estimular a produtividade e rapidez na 
tomada de decisões. 

A plataforma pode ser acessada de 
qualquer dispositivo (conectado à 
internet) e possui dois módulos: 1. o My 
Centrex provê uma estrutura de PABX 
virtual, com todas as funcionalidades 
de um equipamento de grande por-
te, aliado ao total gerenciamento via 
internet. Possibilita criar e administrar a 
agenda de contatos profissionais, com 
gravação das chamadas realizadas e 
recebidas; e 2. o My Collab disponibiliza 
videochamadas, videoconferências, 
compartilhamento de telas e de conteú-
do, inclusive com a possibilidade de adi-
cionar participantes externos, através de 
convite. Outra vantagem é que dispensa 
o investimento em equipamentos. 

ILUMINANDO O SEU NEGÓCIO
A LEDVANCE se origina a partir da divisão 
de lâmpadas da Osram, e combina 
iluminação tradicional com tecnologia 
moderna. Presente nos cinco continen-
tes ao redor do mundo, em mais de 120 
países, o nome Ledvance combina a ori-
gem da companhia com uma intenção 
para o futuro, já que “Led” se refere ao 
principal negócio da empresa e expressa 
a crescente importância dos produtos 
de iluminação do tipo LED. Os produtos 
da empresa incluem luminárias, extenso 
portfólio de lâmpadas e tubos LED, e 
lâmpadas tradicionais para iluminação 
geral. – www.ledvance.com.br
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CÂMERAS  
SAMSUNG WISENET 
A Samsung WiseNet, marca adquirida pelo 
grupo coreano Hanwha Techwin America, 
apresenta suas novas linhas de câmeras 
para o mercado brasileiro. São elas: Wise-
Net HD +; WiseNet Q e P Premium 4K. 
De acordo com Fernando Tomasiello, 
Vice-presidente da Hanwha Techwin 
America – Latam, os novos produtos 
trazem recursos inovadores e originais 
da fabricante, além de oferecer valor 
e benefícios para os usuários. “Quere-
mos cada vez mais atender aos nossos 
clientes com produtos que superem 
suas expectativas. E além disso, a 
Hanwha Techwin America está inician-
do com esses lançamentos seu traba-
lho com foco na excelência de produto, 
serviço e pós-venda”, afirma. 
As câmeras WiseNet HD + foram projeta-
das para usuários que querem capturar 
imagens e gravar em Full HD a 1080p, 
mas que ainda não estão prontos para 
migrar das soluções analógicas para 
uma solução baseada em redes IP. A 
série Q pode processar streaming de 
dados utilizando até 50% menos de 
largura de banda em comparação com 
outras câmeras do mercado. Isso permi-
te a transferência de imagem, reduzin-
do o consumo de banda na rede. Já as 
câmeras WiseNet P Premium 4K contam 
com compressão H.265 e WiseStream, 
os mais eficientes no mercado em ter-
mos de gestão de largura de banda. 

http://www.ledvance.com.br/
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VIVANTE INOVA NA 
VISTORIA DE TELHADOS
A Vivante, empresa especializada nas 
áreas de facilities, manutenção e gestão 
de utilidades, inovou ao introduzir um 
sistema de manutenção preventiva de 
telhados e coberturas em shopping 
centers, feito a partir do uso de drones. 
Com o equipamento, que sobrevoa 
as instalações, é possível diminuir o 
monitoramento das instalações de uma 
semana para apenas algumas horas – e 
sem maiores riscos para os colaborado-
res. O projeto piloto para o uso do drone 
foi realizado no Shopping Tamboré, 
em Barueri, na Grande São Paulo, e a 
expectativa da empresa é empregar 
a tecnologia em outras instalações. 
“O voo pode ser programado previa-
mente, via Google Maps, ou o piloto 
tem a opção de usar o controle remoto 
para conduzir o drone em tempo real”, 
explica Luis Paulo Farias, Coordenador 

de Análises Estratégicas da Vivante. É 
possível equipar o drone com dois tipos 
de câmeras: uma fotográfica, que mon-
ta um mosaico de imagens em altíssima 
resolução e torna possível analisar cada 
ponto do telhado; e uma câmera de 
vídeo, que pode se aproximar de áreas 
mais problemáticas e fazer um registro 
que facilite o acompanhamento de uma 
infiltração ou a interação do vento com 
a estrutura. Há ainda a possibilidade de 
utilizar câmeras com infravermelho, que 
permitem uma análise estrutural ao 
destacar trincas e fissuras, por exemplo.
Além do drone, a Vivante continua 
em busca de novas tecnologias que 
possam ser adaptadas às necessida-
des das empresas e de seus clientes, 
com um comitê dedicado ao assunto. 
“Estamos buscando soluções tecnoló-
gicas de uma maneira geral, visando à 
redução de custos, melhoria de contro-
le e monitoramento e a segurança do 

colaborador”, comenta Francisco Dal 
Rio, Diretor Técnico e operacional da 
Vivante. “Porém, é importante utilizar 
tecnologias que forneçam ganhos 
efetivos nas rotinas operacionais e 
melhorem o monitoramento e controle 
dos processos. A empresa deve estar 
atenta ao ecossistema de desenvol-
vimento tecnológico, como startups, 
centros de pesquisa e universidades, 
que podem alterar completamente 
o ambiente de negócios. Enfim, boas 
ideias aliadas a um adequado custo-
-benefício”. As novas tecnologias que 
estão sendo estudadas pela Vivante 
incluem aplicações de nanotecnologia, 
internet das coisas, telemetria e desen-
volvimento de aplicativos específicos 
para otimização de rotinas opera-
cionais, “A novidade buscada é como 
intensificar essas aplicações, que hoje 
são muito pontuais, reduzindo, assim, 
os custos”, aponta o Executivo.

ACCESS FIXA A SUA 
MARCA NO BRASIL
A Access Informações Protegidas, a 
empresa que mais cresce no segmento 
de gestão de documentos e informações, 
despede-se da marca brasileira P3Ima-
ge. A empresa americana se posicionava 
no mercado nacional como P3Image 
+ Access, desde a aquisição realizada 
em agosto do último ano. O motivo da 
mudança é por conta de uma estratégia 
para usar a força da marca como multi-
nacional presente em cinco países e com 
mais de 100 unidades de negócios, já 
que P3Image era fortemente vinculada 
ao perfil de uma PME regional. Desde a 
entrada no Brasil, a empresa passou por 

mudanças internas, migrando proces-
sos e cultura de uma empresa com um 
único dono para uma multinacional. 
O vice-presidente da marca no Brasil, 
Inon Neves, afirma que neste primeiro 
ano atuando em mercado brasileiro 
ocorreram mudanças desafiadoras, mas 
que trouxeram processos mais eficien-
tes, crescimento profissional da equipe, 
novas soluções e garantia de qualidade 
para os clientes de uma multinacional.
De acordo com Marcelo Carreira, Head de 
Marketing da empresa no Brasil, o rebran-
ding vem sendo planejado desde o início 
do ano. “A mudança da marca acontece 
em um momento muito próspero da Ac-
cess, queremos mostrar ao País uma em-

presa positivamente diferente e com valo-
res fortes, baseados no que chamamos de 
3Cs (clientes, companhia e comunidade). 
Este é o momento de inserirmos a força da 
Access, marca vibrante e reconhecida nos 
EUA por seu dinamismo. Apresentaremos 
ao mercado brasileiro a nossa missão 
de evoluir a maneira como o mundo 
gerencia informação, prestando o melhor 
serviço, ao aliar um importante know-how 
de lá com as caraterísticas do mercado 
brasileiro. Além da mudança da marca, 
investiremos também nas práticas de In-
bound Marketing para nos tornarmos fon-
te informativa dos mais variados assuntos 
pertinentes à estratégia de gestão docu-
mental para empresas”, ressalta Carreira.
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LIMPEZA VERDE – INÉDITO E ÚNICO NA AMÉRICA LATINA 
A cada dia que passa se torna mais 
importante e urgente colocar em 
prática ações efetivas que gerem 
impactos positivos, tanto econômicos 
como ambientais, em todas as 
partes do mundo. A Vikings se tornou 
a primeira empresa de limpeza e 
serviços gerais da América Latina a 
conquistar o importante certificado 
Rótulo Ecológico (PE-311, da ABNT). 
Para se ter ideia de como as 
mudanças climáticas são 
impactantes, estima-se que os 
prejuízos podem chegar a um 
rombo de US$ 2,5 trilhões no valor 
dos ativos financeiros em todo o 
mundo, segundo a London School 
of Economics and Political Science 
and Vivid Economics. Logo, fica 
muito claro como é urgente o 
investimento de tempo, recursos 
humanos e dinheiro na mudança 
dos processos tradicionais para 
torná-los “verdes”, incluindo também 
os microambientes de trabalho. 
Para o CEO e Sócio da Vikings, Vitus 
Flemming, com essa certificação a 
empresa promove a preservação do 
meio ambiente, com a diminuição 
dos impactos negativos da operação 
da limpeza (resíduos, produtos, 
equipamentos etc.). Outro benefício, 
segundo o CEO, é ter maior 
pontuação nos programas voltados 
aos cuidados com o meio ambiente 
de cada empresa com indicadores 
de redução e rastreabilidade de seu 
impacto em micro e macroambientes. 
Além disso, “ser verde” é uma 

necessidade mundial, e também 
por gerar mais negócios. No Brasil 
os governos Federal e Estadual 
iniciaram um projeto de lei que 
beneficia as empresas que queiram 
ser verdes. Por exemplo, “IPTU Verde” 
que em Salvador/BA já concede 
10% desconto no IPTU. Além disso, 
contratando a limpeza verde, os 
empreendedores e administradores 
estarão cumprindo as diretrizes e 
padrões para a certificação LEED 
v4, de que precisam para tornar 
seus prédios sustentáveis, para 
retenção de inquilinos ou para ter 
um aumento de margem em função 
da redução de custo operacional 
e/ou incremento do aluguel. 
“Há em nosso mercado uma 
grande e crescente preocupação 
para entender o impacto que 
nossa operação gera na saúde do 
colaborador/usuários e nos micro 
e macroambientes. Muitas vezes, 
somos parte de uma engrenagem 
complexa, onde o cliente é 
corresponsável pelos produtos de 
limpeza utilizados, descartáveis, 
reciclagem de embalagem e a 
forma da Vikings trabalhar. O 
Rótulo Ecológico conquistado, em 
conjunto com nossas certificações 
ISO 9000 e 14000, mostra que somos 
diligentes e muito preocupados 
em gerar impacto positivo para 
nossos clientes, nos aspectos 
financeiros, recursos humanos, 
política ambiental e desempenho 
geral”, resume Flemming.
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ARQUITETURA & WORKPLACE 

STUDIOHUB ASSINA PROJETO DA CORRÊA DA VEIGA ADVOGADOS
O escritório Corrêa da Veiga Advogados 
inaugurou nova sede em Brasília com 
projeto assinado pelo studioHub escri-
tório de arquitetura, de Rebeca Maaldi e 
Ricardo Cury, também de Brasília. A nova 
sede nasceu da demanda por mais espa-
ço e modernização das suas estruturas, 
uma vez que a antiga unidade tinha sua 
equipe separada em salas não contí-
guas e sofria com a carência de ambien-
tes apropriados para recepção e reunião 
com seus clientes, além de fluxos opera-
cionais mal distribuídos. “Imprimimos no 
projeto uma imagem diferenciada para 
o escritório Corrêa da Veiga seguindo o 
entendimento de atuação e mercado, 
público atendido, gosto pessoal, funcio-
namento das operações do escritório 
e, finalmente, do aproveitamento de 
mobiliário existente e uso de peças 
decorativas do próprio acervo”, explica 
Maaldi, Arquiteta e Sócia do studioHub.
Logo no acesso, desperta-se curiosida-
de e expectativa no visitante. A entra-
da através de uma longa circulação 
encerrada por painéis de madeira e 
nichos para exposição de esculturas 
de bronze, uma paixão do cliente que 
sempre adquire peças novas durante 
viagens, proporciona o acesso gradual 
na atmosfera do escritório e a absorção 
de sua identidade. Ao final, o visitante 
é recebido em uma pequena recepção, 
onde a madeira e o mármore Verde Alpi 
imperam no balcão, paredes e piso. 
“O ambiente é acolhedor e perfeito 
para atender nossos clientes, o uso de 
madeira e mármore reforçaram o tradi-
cional universo jurídico e percebemos 
várias características de gosto pessoal 
no escritório que transmitem conforto e 
identidade com nosso jeito de traba-

lhar”, comenta o Sócio do escritório 
de advogados Mauricio Figueiredo 
Corrêa da Veiga. Esse ambiente foi 
valorizado com mobiliário clássico em 
grande parte do acervo do escritório.
O studioHub desenvolveu um projeto 
de mobiliário específico com estrutura 
em madeira, tampo de mármore e 
faixa em couro central com conexões 
de lógica e energia. As cadeiras foram 
desenhadas especialmente para o 
espaço, com assento em couro, estru-
tura em madeira e encosto marcado 
com o brasão da família Corrêa da 
Veiga remodelado também pelo 
escritório de arquitetura. O layout e 
modulação dos painéis aplicados nas 
paredes também foram desenvolvidos 
pelos arquitetos especialmente para 
o cliente. A aplicação diferenciada 
conferiu exclusividade no padrão de 
revestimentos de painéis de madeira 
encontrados usualmente no mercado.
A sala do advogado e sócio Mauricio 
Corrêa da Veiga foi posicionada no 
vértice do conjunto de salas, cercada 
por paredes de vidro que se abre para a 
vista da cidade. A claridade é regulada 
por persianas de madeira e as paredes 
restantes de alvenaria são revestidas 

por painéis de madeira. No escritório 
foram distribuídos ambientes de traba-
lho e de encontros sociais, que contam 
com acesso direto à sala de reunião, de 
um lado, e à biblioteca, de outro. Na bi-
blioteca foi criado um novo espaço para 
estudo, reuniões sociais e de negócios, 
ambiente incorporado posteriormente 
ao conjunto de salas, com entrada 
direta pelo corredor do acesso, sem ne-
cessidade de passagem pela recepção, 
ficando assim flexível para acomodar 
equipes de consultoria externa ou 
para acesso privativo à sala do sócio.
A nova sede do Corrêa da Veiga Advo-
gados foi planejada para comportar 
soluções tecnológicas com circuito 
fechado de TV com gravação 24h e 
acesso remoto pelo celular, controles 
de acesso eletrônico, sonorização e 
conectividade. “Além de solucionar 
todo o fluxo operacional do escritório, 
o projeto disciplinou e forneceu as 
novas ferramentas tecnológicas para 
que todos os ambientes sejam produ-
tivos e funcionais, garantindo ainda a 
flexibilidade necessária para o cresci-
mento e modernização previstos para 
os próximos anos”, explica Ricardo 
Cury, Arquiteto e Sócio do studioHub.

Hall de 
entrada do 
escritório 
Corrêa 
da Veiga 
Advogados
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NOVO SHOWROOM DA 
REPRESENTANTE OPERIS 
GROUP EM SÃO PAULO
Todas as soluções para o escritório 
contemporâneo como assentos, pla-
taformas, sistemas, arquivos de aço, 
estantes, arquivos deslizantes, divisórias 
piso-teto, mobiliários, estão presentes 
neste espaço exclusivo da Operis Group 
na Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1550, 
em São Paulo, assim como objetiva pro-
por novas áreas colaborativas dentro 
do ambiente corporativo, integrando-as 
com bancos, cestos, floreiras, bicicle-
tários e muito mais, utilizando mate-
riais como aço, madeira e concreto. O 
showroom Operis é dirigido por dois 
experts em mobiliário corporativo que 
acompanham e propõem há muitos 
anos as melhores soluções para o 
escritório moderno. Paulo Sergio Ribeiro 
é Engenheiro Civil de formação e atua 

no mercado corporativo há mais de 30 
anos, dirigindo as áreas comerciais de 
marcas importantes como Teperman 
Herman Miller, Forma, Giroflex, Securit e 
Caviglia; e Denis Lino, Empresário com 
formação em marketing, que atuou 
nas áreas comerciais de marcas como 
Voko e Marelli. A empresa ocupa uma 

cobertura duplex na região da Berrini e 
conta com uma equipe de consultores 
comerciais para atendimento a clientes, 
consultores técnicos e projetistas para 
atendimento a escritórios de arquite-
tura, área administrativa e financeira, 
além de equipe altamente treinada de 
assistência técnica e montagem. 

INFRAESTRUTURA & NOVOS PROJETOS 

MALAI MANSO RESORT ADOTA INFRAESTRUTURA PARA GARANTIR CONEXÃO EFICIENTE
O Malai Manso Resort Iate Golf Conven-
tion & Spa, localizado na Chapada dos 
Guimarães em Mato Grosso, adotou 
o sistema de infraestrutura de rede 
100% IP da Allied Telesis – empresa de 
telecomunicações, especializada em 
infraestrutura de rede – que garante 
um fluxo de dados veloz de forma inin-
terrupta em todo o seu complexo ho-
teleiro. De acordo com Eder Pelachim, 
Gerente de TI do Malai Manso Resort, a 
principal demanda de um negócio no 
segmento de hotelaria, em se tratando 
de acessos, é a rede. “A primeira coisa 
que um visitante faz ao chegar em seu 
destino é tentar se conectar ao Wi-Fi. 
Se eu não conseguir entregar o serviço 

de uma forma veloz e com troca de da-
dos facilitada, de nada vale o esforço 
medido para que haja este complexo 
de rede”, afirma. 
O Malai Manso Resort está em uma 
área extremamente ampla. Com 117 
hectares, possui 263 UHs  instaladas, 
sendo capaz de comportar em média 
um fluxo de 1.200 pessoas por dia. Sua 
extensão territorial exige o suporte de 
aproximadamente mil access point, 
onde 70% das necessidades provém 
dos 1.200 futuros visitantes e 30% das 
atividades administrativas. Para aten-
der esta demanda de interconexões, 
foram implantadas fibras óticas em 
dois pontos centrais no interior do Data 

Center, responsável por atender todo 
o complexo. A tecnologia da empresa 
permite administrar qualquer quantia 
de access point a partir de um clique 
em uma única tela, o que garante o 
fornecimento de rede para todo o com-
plexo em poucos minutos. Esta espécie 
de Wi-Fi manager, que na verdade 
é um concentrador virtual, que atua 
sob a infraestrutura como se fosse um 
switch concentrando todos os disposi-
tivos do empreendimento. Outro fator 
decisivo no instante da aprovação pela 
gerência foi a possibilidade de criar 
uma rede separada das demais, muito 
útil em eventos e convenções, pois a 
torna mais veloz e segura.
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We’re all writing 
FM’s epic story 
together.
World Workplace is where 
we gather to compare notes, 
share triumphs and lessons 
learned, and add new 
chapters to the ongoing tale 
of FM’s progress.

We each have a 
di� erent FM story, 
but we’re all on the 
same page.
We share broad-scale concerns 
and objectives; but every FM 
has a unique set of challenges 
that require specifi c solutions.

We adapt the FM 
story to meet our 
specifi c needs.
As a community, we build 
solutions together. As skilled 
professionals, we turn best 
practices into the best 
practices for us.

Register today at worldworkplace.org 

The FM story is 
being told around the 
globe; and the more 
it’s told, the more 
it becomes a story 
worth listening to.

Get  Involved.
Get  Informed.
Get  Inspired.

Get  Involved. I attend World Workplace to increase my 
knowledge of leading FM trends and network 
with FMs who deal with similar issues. 
Returning to my position after spending time 
with fellow FMs reinvigorates me to make our 
FM department the best it can be.

- Robert Kleimenhagen, Jr., CFM, 
Facilities Strategic Planning & Program Manager, 
Pennsylvania Turnpike Commission

Robert’s Story

In collaboration with

http://worldworkplace.org/


O MELHOR CONTEÚDO PARA 
FACILITY MANAGEMENT TOTALMENTE 

RENOVADO NO PORTAL DE NOTÍCIAS INFRA

WWW.REVISTAINFRA.COM.BR

Totalmente responsivo, o novo site da INFRA 
privilegia a leitura em plataformas mobile, como 

smartphones e tablets. Além disso, traz novas 
opções de mídia que ajudam o mercado a vender 

mais, já que possibilita melhor leitura para o facility 
manager, que hoje quer praticidade e agilidade.

A INFRA tem agora 
opções e planos sob 
medida para divulgar mais 
notícias de seus clientes 
e gerar mais negócios!

Peça uma proposta: 
comercial@talen.com.br
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Saiba como a TIM Brasil tem reduzido 
custos e motivado colaboradores

Ana Paula Fialho, Gerente-executiva 
de Real Estate & Facilities, e Daniel 
Hermeto, Diretor de Suprimentos e 
Logística na TIM Brasil

EVOLUIR É FAZER 
DIFERENTE
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A história do 
empreendedor social Elias 
Tergilene da Rede Uaí de 
shoppings populares

Sistemas de ar 
condicionado e seus 
desempenhos qualitativo e 
quantitativo nas edificações

Muito além do esfregão 
e do balde, a limpeza 
profissional exige 
técnicas e processos 

Autossuficiência elétrica 
na planta industrial da 
Klabin e flexibilidade na 
da Jaguar Land Rover

http://www.revistainfra.com.br/
mailto:comercial@talen.com.br
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