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Com carreira consolidada como executivo no ramo da construção civil, o engenheiro Luiz 
Fernando Lucho do Valle, decidiu se isolar por três meses, no início de 2004, para idealizar um 
negócio próprio que unisse a experiência profissional com o sonho de melhorar o mundo. Foi 
quando se deparou com uma reportagem sobre o Beddington Zero Energy Development 
(BedZed), novo bairro residencial em Londres, definido como empreendimento de energia 
zero.  
 
Inspirado na iniciativa, e com apoio da mulher, vendeu seu único apartamento, deu seus dois 
carros como garantia de um empréstimo, e criou a incorporadora Ecoesfera, com a meta de 
"mudar o mundo construindo residências sustentáveis para a classe média". Em 2005, lançou 
o primeiro edifício Ecolife na capital paulista, baseado num tripé: minimização dos impactos 
ambientais, qualidade de vida para moradores e condomínio até 30% mais barato pela 
redução dos custos de água e luz. Um sucesso.  
 
"Já construímos seis mil unidades. E nossas pesquisas revelam o aumento da preocupação 
com o futuro do planeta. Hoje, 80% das vendas são influenciadas pelos diferenciais 
ecológicos", garante Valle. São até 16. Por exemplo, sensores que controlam o acendimento de 
lâmpadas, sistema reuso da água que vai do ralo de torneiras para vasos sanitários, canos 
para a reciclagem de óleo de cozinha. Valle chama de ecovivência o plantio de horta e pomar 
pelos moradores na área comum, e o trabalho junto com a administradora do condomínio, no 
primeiro ano, visando preparar moradores para o uso sustentável do edifício. 
 
Padronização é uma chave das boas vendas. "Temos um projeto padrão, buscamos terrenos 
onde ele caiba, compramos equipamentos em escala, e repassamos o desconto aos clientes", 
conta Valle. Os apartamentos, de 48 m2 a 105 m2, custam até 3% mais que similares, sem 
itens ecológicos.  
 
Em 2030, o segmento das edificações deve responder por 7% das emissões globais de gases 
do efeito-estufa (GEE), responsáveis pelo aquecimento global, segundo um estudo da 
consultoria McKinsey. Para limitar o aquecimento global em 2°C, cenário mais otimista do 
Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), que reúne cientistas do mundo 
todo, o desafio seria estabilizar as concentrações de CO2 em até 550 partes por milhão (ppm) 
nos próximos 20 anos.  
 
A exemplo da substituição dos clorofluorcarbonos (CFC), largamente usados no mundo até se 
confirmar que eram prejudiciais à camada de ozônio na estratosfera, o mercado pode se 
adaptar, argumenta Samoel Vieira de Souza, vice-presidente de sustentabilidade da 
Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) e 
sócio da CACR Engenharia e Instalações.  
 
Segundo ele, quando o Protocolo de Montreal limitou o uso dos CFC, a primeira saída do setor 
de refrigeração foram os HCFC. Só que, apesar de menos prejudiciais ao ozônio estratosférico, 
percebeu-se que emitem gases-estufa. Paradoxalmente, um dos mais novos substitutivos, 
ainda viável só em grandes instalações de refrigeração, é o CO2 que, comprimido e 
aprisionado nas paredes das câmaras frias, comporta-se como um fluido natural refrigerante.  
 
Em alguns casos, é fácil avançar na eficiência energética, explica Souza. É o que acontece, por 
exemplo, com os chuveiros elétricos, item de maior peso no custo de energia residencial, que 
responde por 3% do consumo de eletricidade do país. Avanços tecnológicos e ganho de escala 
fizeram dos equipamentos de aquecimento solar uma alternativa, até em conjuntos populares. 
Só em 2008, diz ele, o setor cresceu 17%.  
 
Mesmo sem o suporte de números, o diretor diz que o segmento do retrofit, reforma de 
equipamentos de refrigeração e aquecimento para reduzir o desperdício de energia, também 
vem crescendo. Passou o tempo, diz ele, de valorizar o desempenho, sem avaliar a eficiência 



energética. A reforma é alternativa ante o custo alto de equipamentos novos, interpreta 
Souza.  
 
Na indústria da construção civil, o aumento da demanda pode viabilizar a disseminação de 
materiais ou equipamentos mais sustentáveis, reforça o engenheiro Marcelo Takaoka, 
presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável e da incorporadora Y. Takaoka. É 
o caso dos vasos sanitários eficientes, que se tornaram padrão em grande parte das obras no 
país. Essa também seria a tendência para as econômicas lâmpadas led e placas fotovoltaicas 
para gerar energia, cujo custo alto ainda dificulta a popularização.  
 
A perspectiva do aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos nas diferentes 
regiões, como tempestades, inundações e tornados, exige outros avanços do setor, 
complementa Lílian Sarrufi, coordenadora técnica do comitê de meio ambiente do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). Segundo ela, o mais 
novo desafio da área da construção é incutir tecnologias de adaptação aos tempos futuros. 
Algumas já estão disponíveis, como calçadas permeáveis, que melhoram o escoamento de 
água das chuvas.  
 
No mundo todo, a indústria dos seguros já mapeia os impactos que pode sofrer com o 
aquecimento global, avisa Ney Ferraz Dias, diretor-executivo do Itaú Unibanco Seguros e 
coordenador do grupo de trabalho de mudanças climáticas da Federação Nacional das 
Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), que estudou o tema nos 
primeiros meses de 2009.  
 
Segundo Dias, em algumas regiões mais prejudicadas, como a Flórida (EUA), onde o furacão 
Katrina provocou perdas de US$ 60 bilhões em 2005, as seguradoras passaram a exigir 
prêmios muito elevados, ou se retiraram da região. Tidos como esporádicos até poucos anos 
atrás, eventos climáticos extremos eram custeados pelo capital de cobertura de perdas não 
esperadas. Em um novo cenário, as seguradoras terão de aumentar as provisões. "Mudanças 
climáticas influenciam todas as modalidades de seguros: desde a saúde das pessoas, até 
perdas a bens móveis e imóveis", cita o executivo.  
 
Acostumada a avaliar riscos para seguros de risco ambiental, uma modalidade em ascensão, a 
engenheira Marcela Cotrim, do Unibanco Seguros, conta que o grupo de trabalho da Fenaseg 
apoiou-se em informações da Climatempo, empresa privada de previsão do tempo que já 
oferece análises customizadas para segmentos industrial, agrícola e de logística. "Cada vez 
mais a antecipação de problemas climáticos serve como ferramenta de planejamento", diz ela.  
 
Investir na adaptação aos novos tempos é uma tendência. Só que não há "receitas prontas" do 
que fazer, interpreta o cientista José Antonio Marengo, coordenador do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Mudanças Climáticas, do Centro de Ciências do Sistema Terrestre do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em Melbourne, Austrália, uma seca de cinco anos 
motivou o investimento privado em plantas de dessalinização da água do mar. No semi-árido 
brasileiro, o programa de cisternas para conservar água das chuvas revela-se uma solução 
barata e possível. Mas nas pequenas ilhas do Oceano Pacífico, que tendem a desaparecer com 
o aumento do nível do mar, provavelmente a solução mais viável será o abandono do local. 
 
No Brasil, ainda faltam dados sobre impactos de desastres já ocorridos. "Tentei contabilizar os 
prejuízos da grande seca de 2005 no sudeste da Amazônia, quando cidades ficaram isoladas, a 
taxa de incêndios florestais triplicou na região, o tráfego aéreo, a navegação, atividades nas 
escolas e empresas foram interrompidos. Só achei uma estimativa, da Defesa Civil do Acre, de 
perdas de US$ 87 milhões pelos incêndios no Estado. Sem números, como convencer a 
sociedade a investir na adaptação?", pergunta o cientista.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2009, Negócios Sustentáveis, p. F1. 


