
SustentaX apresenta ao mercado internacional produtos sustentáveis brasileiros 

Realizada em Boston, Estados Unidos, a edição 2008 do GreenBuild, maior evento sobre 
construções sustentáveis do mundo, contou com a participação inédita do Brasil, com o Grupo 
SustentaX.  

Entre aproximadamente 2.900 expositores da Alemanha, Austrália, Estados Unidos, Japão e 
Reino Unido, o Grupo SustentaX apresentou produtos sustentáveis atestados com o Selo 
Sustentax de Sustentabilidade com Qualidade, como adesivos e selantes, metais sanitários, 
pisos e revestimentos, tecidos e tintas, de empresas como Adespec, Deca, Durafloor, 
Fademac, Interfloor, JRJ, Giroflex, Pisoag, Suvinil e Werden.  

“Tanto o mercado brasileiro como o internacional são ávidos por informações para arquitetos, 
construtores, instaladores e consumidores em geral. E no evento, conseguimos despertar a 
atenção dos visitantes – que atingiu a marca de 27 mil pessoas, em três dias de evento - que 
puderam conhecer produtos de empresas brasileiras inovadoras e que destacam-se não 
apenas pela qualidade, mas sim pela responsabilidade socioambiental”, explica Paola 
Figueiredo, diretora da SustentaX.  

O Grupo SustentaX é pioneiro em certificações green building na América do Sul. Durante o 
processo da primeira certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED), critério mais difundido para “Prédios Verdes”, verificou-se no mercado a necessidade 
de identificar produtos e serviços de acordo com os requisitos de sustentabilidade que 
tivessem também qualidade. Dessa forma, o Grupo SustentaX desenvolveu o Selo SustentaX 
com o objetivo de dar fluidez ao crescente mercado de construções sustentáveis, reduzindo 
custos de concepção, implantação e operação de green building.  

Perfil do Grupo SustentaX - O Grupo SustentaX atua nos setores de desenvolvimento de 
estratégias corporativas sustentáveis, otimização energética de empreendimentos, engenharia 
de sustentabilidade para empreendimentos, prestadores de serviço e produtos, 
descarbonização e neutralização de gases de efeito estufa GEE e sustentabilidade social 
empresarial, desenvolvendo de forma integrada o conceito de sustentabilidade. A SustentaX - 
Engenharia de Sustentabilidade se dedica a projetos de sustentabilidade de empreendimentos 
e desenvolve o gerenciamento de certificação de prédios com base no critério LEED 
(Leadership in Energy an Environmental Design), criado pelo USGBC (U.S. Green Building 
Concil). A SustentaX foi a responsável pelo primeiro certificado no segmento de Green 
Buildings na América do Sul, com a Agência do Banco Real na Granja Viana, em Cotia/SP. 
Além disso, o empreendimento Rochaverá, cujo projeto de sustentabilidade foi desenvolvido 
pela SustentaX, recebeu o Prêmio Prix d’ Excellance pela FIABCI , em maio de 2008 como o 
projeto mais sustentável do mundo.  
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