
Quinta-feira, 2 de setembro, 2010 Brasil Econômico 19

QUARTA-FEIRA

GESTÃO
TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Claudio Lottemberg, presidente
da mantenedora do Hospital

Albert Einstein: “Hoje se sabe
que a ambientação e o bem-estar

colaboram para a cura e a
recuperação dos doentes”

prédios verdes
Hospital Albert Einstein é o primeiro a ter certificação Leed

OS NOVOS CENTROS DE SAÚDE

Einstein usa
vidros em vez
de luminárias

O Hospital Israelita
Albert Einstein
conta com edifícios
conectados por
passarela sobre a rua.
Foram utilizados vidros
que diminuem a
incidência dos raios
solares na área
interna, reduzindo
o uso do sistema
de ar-condicionado
e de energia elétrica.
As luminárias também
consomem menos
energia, as bacias
sanitárias têm menor
consumo e a água de
chuva irriga os jardins.
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Marcela Beltrão

Além do olhar de
arquitetos e engenheiros
As certificações são o melhor indicador de tendências no
ambiente de negócios. Desde os programas de qualidade
nos processos, aplicados pelos americanos William
Edwards Deming e Joseph Juran na reconstrução da eco-
nomia japonesa no pós-guerra, popularizados no Oci-
dente nos anos 1980, a criação de padrões para a gestão
busca essencialmente eficiência e redução de custos.

Houve desvios, como a aplicação de modelos distor-
cidos em processos de reengenharia, mas, de modo ge-
ral, o aprimoramento das técnicas de gestão busca a
sustentabilidade como meta e quase sempre segue o
desenvolvimento das ciências. Esses desvios ocorrem
quando são estabelecidos objetivos de curto prazo e
mudanças radicais para circunstâncias eventuais, mas
surgem principalmente em função da falta de uma vi-
são abrangente do negócio e seu contexto.

Os novos conhecimentos em ciências humanas e bio-
lógicas têm inspirado muitas inovações em gestão. A
compreensão de que a atividade humana, na qual se in-
cluem os empreendimentos produtivos, precisa ocorrer
sem afetar o patrimônio ambiental, e preferencialmente
contribuindo para o equilíbrio social, é o ponto de parti-
da para as novas gerações de certificações.

A Leed (sigla em in-
glês para Leadership
in Energy and Envi-
ronmental Design), cer-
tifica que determinada
construção utiliza a me-
lhor tecnologia, os ma-
teriais mais apropriados
e os processos mais ade-
quados para que a obra
produza o menor impac-
to possível no ambiente e
proporcione um funcio-
namento ótimo em ter-
mos de uso inteligente
da energia e da água,
bem como na destinação
de resíduos, na funcio-
nalidade e eficiência.

Criada em 1998 nos Estados Unidos, essa certificação
evolui à medida que se desenvolvem novos materiais e
surgem tecnologias ainda mais limpas e eficientes.
Pode ser concedida em quatro padrões básicos e se
aplica tanto a projetos como a construções já existen-
tes. As obras que seguem esses padrões podem even-
tualmente ter custos mais elevados durante a constru-
ção, mas o histórico de sua aplicação demonstra que as
vantagens se impõem em curto prazo.

Os benefícios intangíveis da construção sustentável
são ainda mais amplos, uma vez que a grande procura
por certificação indica que o mercado tende a valorizar
os paradigmas da sustentabilidade. No entanto, é preciso
um pouco mais para que o olhar de engenheiros, arquite-
tos e empreendedores avance para além da área cons-
truída. Um edifício certificado que contribui, por exem-
plo, para o adensamento de determinada região urbana,
sem oferecer compensações, tem um valor relativo.

Da mesma forma, um hospital certificado, ambiental-
mente correto, que contribui para agravar equívocos de
uma política de saúde que privilegia o atendimento e ne-
gligencia a prevenção, faz muito bem especialmente para
quem consegue ingressar por suas portas. A certificação
é um sinal de que as mentes se voltam para a direção cor-
reta. Mas a realidade mostra que ainda há um longo ca-
minho a ser percorrido na busca da sustentabilidade.
Precisamos de edifícios ambientalmente corretos. Mas
precisamos ainda mais de sistemas inteligentes na saúde
e políticas urbanas sustentáveis. ■

Um edifício
certificado que
contribui, por
exemplo, para
o adensamento
de determinada
região urbana,
sem oferecer
compensações, tem
um valor relativo

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade

Unimed do Rio constrói visando selo Leed

Localizado na Barra da Tijuca, em uma área de 20 mil metros
quadrados, o primeiro hospital da Unimed no Rio, ainda em
construção, espera adquirir a certificação Leed. O hospital para
cirurgias de alta complexidade, apresenta vidros com maior coeficiente
de sombreamento, maior desempenho energético, material sanitário
com controle de fluxo de água e sistemas otimizados de iluminação.
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Em Joinville, uma área para bicicletas

O complexo hospitalar Vida Center, a ser construído em Joinville (SC),
compreende um hospital e um prédio de clínicas e consultórios. Além
da preocupação com reaproveitamento da água, diminuição no consumo
de energia elétrica, controle de emissão de gases, aproveitamento
da luz e aquecimento solar, o hospital tem um estacionamento
semi-enterrado e um amplo parque de estacionamento para bicicletas.
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EXPECTATIVA

Aumenta interesse
por certificação

O Green Building Council Brasil
(GBC) atua no país com o sistema
de certificação Leed (Leadership
in Energy & Environmental
Design), o principal selo
da construção sustentável
no mundo. Desde 2007,
são 19 empreendimentos
certificados, número que coloca
o país em 6º lugar no ranking
de prédios sustentáveis,
atrás apenas de EUA, Emirados
Árabes, Índia, Canadá e China,
respectivamente. A expectativa
do GBC é fechar 2010 com 250
empreendimentos em processo
de certificação, entre prédios
comerciais, de serviços etc.
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