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Construído sob o conceito de green building, o Curitiba Office Park conta com a expertise da 
multinacional francesa Dalkia para conquistar a certificação Leed nos próximos quatro meses. 

O Curitiba Office Park (COP), inaugurado na capital paranaense há alguns meses, já recebeu a 
primeira leva de locatários para suas salas comerciais. Junto deles, também começaram a 
chegar engenheiros da multinacional francesa Dalkia. Não que a Dalkia Brasil, cuja sede fica 
em São Paulo, esteja se instalando em Curitiba. É que a empresa está assumindo toda 
operação de infraestrutura e gestão de energia do imóvel, erguido pela BP Empreendimentos 
em parceria com a Top Imóveis.  

De agora em diante, a Dalkia será responsável por fazer com que os três prédios do COP 
conquistem a certificação Leed (Liderança em Energia e Design Ecológicos, na tradução livre) 
dentro de um prazo aproximado de quatro meses. O Leed, concedido pelo US Green Building 
Council, atesta conceitos de sustentabilidade que resultam em economia de recursos naturais. 
"Nossa participação crescerá à medida em que chegarem novos condôminos", explica Daniel 
Figueiredo, diretor comercial da Dalkia. No Brasil há 11 anos, este será o primeiro 
empreendimento da Dalkia na região sul a obter o Leed. No COP, a primeira medida da Dalkia 
será fazer a manutenção dos prédios, já enquadrados sob o conceito de green building. 
"Existem casos em que as instalações estão muito bem feitas mas são mal operadas", afirma. 

Segundo Heloísa Bomfim, business developer para a área de shoppings centers e 
empreendimentos comerciais da Dalkia, a utilização adequada das ferramentas de 
bioarquiterura empregadas no COP permitirão que o empreendimento tenha reduções de até 
30% nos consumos de água e energia. "Os prédios já têm sistema de reaproveitamento de 
água de chuva e sensores de iluminação", exemplifica. Para a executiva, o maior desafio da 
Dalkia não será apenas fazer com que o COP seja o primeiro prédio corporativo paranaense a 
conquistar o Leed. "Nesse caso, a grande dificuldade será melhorar um prédio que já é 
supereficiente em energia", diz Heloísa. 

Em 2008, a Dalkia Brasil faturou R$ 200 milhões. A maior parcela dessa receita (70%) teve 
origem em São Paulo e no Rio de Janeiro. O sul responde hoje por aproximadamente 20% dos 
negócios da Dalkia no país. Apesar de estar prestes a receber a primeira certificação Leed no 
Paraná, com o COP, a Dalkia já está presente em Curitiba - em dois shoppings centers. "Essa 
busca pelo Leed é um caminho sem volta. Não é modismo, já que existe redução de custo para 
o locatário ou comprador e aumento de rentabilidade para o construtor", explica. 

Um empreendimento feito de acordo com padrões de green building custa, em média, até 5% 
mais que as construções comuns. "No entanto, este valor mais alto traz retorno durante a 
operação. O custo de condomínio, por exemplo, chega a ser 30% menor do que o normal", 
garante Heloísa. Ela lembra, ainda, que grandes empresas já começam a exigir construções 
verdes na hora de optar por novas instalações. "Isso já está incorporado às políticas de 
sustentabilidade das multinacionais", acredita a executiva. 

Daniel Figueiredo conta que a Dalkia vinha crescendo 17% ao ano no Brasil desde que chegou 
ao país, em 1998. Em função da crisce econômica que eclodiu no fim do ano passado, 2009 
deverá encerrar com um incremento um pouco mais modesto, de 10%. "Num ano ruim, já é 
alguma coisa", pondera Figueiredo. Segundo ele, em 2010, a empresa deverá retornar ao 
patamar dos 15% de aumento de receita.  

 



"O Brasil vai avançar muito em construções sustentáveis, mais ainda falta incentivos do 
governo, como acontece nos Estados Unidos e na Europa", finaliza Figueiredo. 
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