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Em um momento de inspiração, o veterano economis-
ta Delfim Netto soltou a seguinte frase: a parte
mais sensível do corpo humano é o bolso. E é exa-
tamente com base nesse axioma que muitos inves-

tidores e corporações traçam suas estratégias. Os em-
presários da construção civil, por exemplo, viram no
Green Building (construção verde, em português) um
jeito de se renovar. Esse tipo de empreendimento sur-
giu nos Estados Unidos e já conta com seguidores na
Europa e na Ásia. O argumento clássico é que essas
edificações agridem menos o meio ambiente, tanto na
fase das obras, como depois de concluídas. É verdade,
mas as construtoras costumam cobrar um pouco mais
dos clientes por empreendimentos assim - ou, para

POR QUE O ROCHAVERÁ É
Os vidros bloqueiam parte dos raios infravermelhos, melhorando o desempenho
do ar-condicionado sem prejudicar a iluminação
O sistema de ar-condicionado individualizado por setores em cada andar
permite regular a temperatura de acordo com a necessidade de cada área
O forro é capaz de atenuar ruídos, melhorando o conforto acústico das salas
O sistema de automação de pontos de luz e do elevador possibilita otimizar
o uso desses dispositivos
Os pontos de luz com sensores de presença permitem reduzir o consumo,
pois diminuem o período em que as lâmpadas da área externa ficam acessas
Os pontos de captação de água da chuva, no telhado e na área interna,
possibilitam o reuso da água para regar o jardim
Sistema de descarga duplo (dual flush) com acionamento individual para
rejeitos sólidos e líquidos
Uso de madeira certificada em 100% da obra
Coleta seletiva. Os materiais recicláveis (papel, latas de alumínio e copos
descartáveis) serão destinados a cooperativas de catadores
Os entulhos da obra foram destinados à reciclagem





usar a linguagem delas, agregam valor ao produto. Por
aqui, quem saiu na frente foi a incorporadora americana
Tishman Speyer, dona do primeiro edifício do gênero er-
guido na América do Sul. Em 1° de outubro, a compa-
nhia inaugura, em São Paulo, o conjunto de quatro tor-

res batizado de Rochaverá Cor-
porate Towers. Em maio de 2008
será a vez das duas torres do
Ventura Corporate Towers, no
Rio de Janeiro.

As unidades consumiram R$
l bilhão e são dotadas de
mecanismos que, até bem
pouco tempo atrás poderiam
soar como coisa de ecochato.
Exemplos: a água da chuva

é quanto a Tishman
Speyer está investindo

na onda ecológica

GANHO FUTURO:
Ceotto, da Tishman Speyer, diz que prédio
verde garante retorno maior a longo prazo

Para os especialistas, essas novidades se-
rão o futuro da construção civil. "A ativida-
de só será sustentável se reduzir o tremendo
impacto que causa na natureza", avalia o ar-
quiteto Paulo Lisboa, membro da recém-cria-
da subsidiária brasileira do Green Building
Council. Hoje, o setor responde pelo "con-
sumo" de 40% dos recursos naturais do pla-
neta. Nessa conta estão desde a produção
de insumos (aço, tijolo, madeira e tinta, en-
tre outros) até o transporte e a armazena-
gem do entulho gerado pela obra. Foi isso que
moveu o Banco ABN Amro Real a lançar um pro-
grama para incentivar os integrantes da cadeia pro-
dutiva a aderirem aos critérios da sustentabilidade.
"Nossa idéia é difundir esse conceito por meio de
palestras e seminários em entidades empresariais",

* diz Antônio Barbosa, superintendente de crédito
imobiliário do Banco Real. Ele vai mais longe. "No
futuro, esse critério pode até definir a aprovação ou
não de uma proposta", completa.

O Real tem força para isso,
pois ostenta a segunda maior car-
teira do setor: R$ l bilhão. Apesar
da badalação em torno dessa ver-
tente, Ceotto, da Tishman Spe-
yers, acredita que existe um longo
caminho a ser percorrido até a po-
pularização do prédio verde. Até
agora, poucos compradores se
mostram

40%
dos recursos
naturais são

consumidos pela
construção civil

e da condensação do ar-condicionado será arma-
zenada e usada para regar os jardins. Os vasos
sanitários terão descarga dupla, para resíduos
sólidos e líquidos. Cerca de 80% da madeira
usada veio de área certificada ou de refloresta-
mento. A fachada contará com vidros que re-
duzem o aquecimento interno, sem compro-
meter a iluminação. Na ponta do lápis, es-
ses e outros dispositivos significam uma
taxa de condomínio 20% menor, compa-
rando-se com um prédio semelhante, po-
rém construído da forma tradicional.
"Trata-se de um importante diferencial
competitivo", destaca Luiz Henrique
Ceotto, diretor de construção e projetos
da Tishman Speyer. Na ótica do investi-
dor, o custo, de até 5% maior desse em-
preendimento, é amortizado pela valori-
zação futura do imóvel.

BARBOSA, DO BANCO REAL:
ele dispõem de recursos em caixa

para financiar as obras verdes

dispostos a pagar mais
caro por um imóvel simplesmente porque ele é ecolo-
gicamente correto. "O valor de aquisição por metro qua-
drado ainda é o grande motivador da compra", argumenta.
Ou seja, na hora H, o que vale é a tese de Delfim Netto. H

ecarvalho
Text Box
Fonte: ISTOÉ Dinheiro, ano 10, n. 520, p.50-52, 12 set. 2007.




