
EVENTO
São Paulo tem feira de
tecnologia residencial
Começa em São Paulo nesta
terça-feira, e vai até quinta, a
Expopredialtec 2011, feira de
tecnologias para automação
predial e residencial. O evento
será realizado no Centro de Ex-
posições Imigrantes.

Por três dias, marcas do Bra-
sil e do mundo estarão reunidas
em um só espaço se propondo a
mostrar o que existe de mais
moderno no mundo da tecnolo-
gia, segundo a organização.

Estarão disponíveis métodos

para a concepção, construção e
operação de edificações comer-
ciais e residenciais, além de ser-

viços nas áreas de energia, cli-
matização, conforto térmico,
água, segurança, automação e
gestão de resíduos.

O público alvo da feira são
empresários do setor imobiliá-
rio, incorporadores, construto-
res, gestores prediais, além de
profissionais como arquitetos,
projetistas e engenheiros.

Paralelamente ao evento,
ocorrerá também a Expo Eleva-
dor, maior feira da indústria de
elevadores da América Latina,
juntamente com o ‘Habitar
2010 – 9º Congresso de Automa-
ção Residencial e Tecnologias
para a Habitação’.

FORMAÇÃO
Curso sobre drywall no
Senai Guarulhos
A Knauf do Brasil, multinacio-
nal alemã referência em siste-
mas de construção a seco, em
parceria com o Senai, oferecem
o curso de capacitação profissio-
nal em drywall. As aulas serão
ministradas entre os dias 18 e
29 de julho, no período da noite
no Senai Guarulhos. Haverá au-
las teóricas e práticas. Os inte-
ressados podem obter outras
informações pelo telefone
0800 7049922 ou pelo site www.
knauf.com.br.

Letras miúdas

Há uma consciência crescente em
relação à necessidade de encontrar
modelos de desenvolvimento que
não tenham efeito danoso sobre o
meio ambiente. Nesse contexto, o
conceito de construção sustentável
ganha cada vez mais espaço.

No mercado imobiliário brasilei-
ro, já se configuram como diferen-
ciais competitivos importantes a uti-
lização de materiais menos agressi-
vos à natureza (por exemplo, tijo-
los, madeira e outros insumos pro-
venientes de demolições e tintas
atóxicas), a exigência de certifica-
ção ambiental dos fornecedores
(em especial, os de madeiramen-
tos) e a implantação de mecanis-
mos que permitam reutilizar água e
fazer melhor aproveitamento de

energia solar e eólica. Mais do que
uma fachada impressionante ou o fino
acabamento, o que define o “moder-
no” hoje, na forma de morar, é o cará-
ter sustentável do edifício.

Desse modo, quando uma construto-
ra ou um arquiteto alinhado às novas
tendências começa a delinear um pro-
jeto, ele tem como desafios analisar o
ciclo de vida do empreendimento – ou
seja, dezenas de anos. Neste âmbito, é
necessário realizar o estudo do impac-
to ambiental da construção, planejar a
gestão dos resíduos que serão gerados
e propor o encaminhamento do mate-
rial. E, é claro, elaborar uma planta
que preveja o máximo aproveitamento
dos recursos existentes no local, prin-
cipalmente no que se refere à ventila-
ção e à luminosidade natural. Essa con-

dição contribui para que a obra modifi-
que minimamente o ambiente.

Os cuidados se estendem ao processo
da construção propriamente dita. Com-
bater desperdícios e incentivar o reapro-
veitamento são linhas mestras de uma
construção sustentável, além de, obvia-
mente, ajudarem a reduzir custos, o que
é positivo para o consumidor final. Cer-
tos materiais, como o chumbo, por seu
alto grau de toxicidade, são excluídos de
qualquer projeto que se pretenda susten-
tável. Também é importante dar priori-
dade a fornecedores que não precisem
cobrir longas distâncias para realizar en-
tregas: quanto menores e menos nume-
rosos forem os deslocamentos, menores
serão as emissões de gases de efeito estu-
fa deles decorrentes.

Finalizada a obra, é fundamental

que sejam oferecidos aos seus ocupan-
tes condições para descartar correta-
mente todos os resíduos gerados no
dia a dia, contando inclusive com local
específico para acondicionar os mate-
riais recicláveis. É essencial lembrar
que a obra afeta o ambiente somente
por um ou dois anos; o edifício, no en-
tanto, remanesce por décadas e os efei-
tos permanentes dos moradores sobre
o ambiente deverão ser sopesados se-
riamente desde o projeto.

Distâncias. Todos os procedimentos
descritos até agora são incontestavel-
mente positivos. Mas nada disso basta
quando a sustentabilidade não está in-
corporada a uma concepção urbana
mais ampla.

Explico: as cidades brasileiras são
“espalhadas” demais. Em São Paulo,
uma pessoa que more, por exemplo,
na Freguesia do Ó, e trabalhe em San-
to Amaro, gastará mais de uma hora pa-
ra cobrir a distância – cerca de 20 km –
entre os dois bairros, nos horários de
pico. Ao todo, percorrerá 40 km por
dia, e gastará duas horas no trânsito.
Se usar transporte particular, essa pes-
soa terá emitido, ao final de um ano,
aproximadamente 20 toneladas de dió-
xido de carbono (CO2). Para “seques-
trar” essas emissões, ela precisaria
plantar seis árvores por ano.

Isso significa que, quando pensa-
mos em empreendimentos respon-
sáveis, devemos conceber não so-
mente o processo abrangendo da
elaboração da planta à conclusão da
obra. Devemos também pensar na
localização dessas novas moradias.

O adensamento populacional, tan-
tas vezes apontado como o vilão da
qualidade de vida nos grandes cen-
tros urbanos, pode ser, na verdade,
parte da solução. Morar, trabalhar e
encontrar lazer variado e serviços na
mesma região é uma forma de redu-
zir os longos deslocamentos, o que
resulta em economia de recursos e
menos estresse. A cidade compacta é
boa para o meio ambiente, e sobretu-
do, é benéfica para as pessoas. Mas
viabilizar um bom tecido urbano re-
quer planejamento. Empregos, esco-
las, hospitais, malha viária suficiente
para suportar a demanda e transpor-
te público com várias modalidades
integradas são essenciais à satisfação
das necessidades dos cidadãos, e ca-
be ao poder público atentar para a
população e investir em infraestrutu-
ra. Isso sim é sustentabilidade.

✽

PRESIDENTE DO SINDICATO DA HABITA-

ÇÃO (SECOVI-SP), DA COMISSÃO NACIONAL

DA INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA DA CBIC

OPORTUNIDADE

Brookfield Incorporações abre vagas na
sexta para seu programa de trainees

Novo World Trade Center
pressiona preço de aluguel
Com a construção do edifício, região já passa por uma revitalização
do comércio, que leva ao aumento de procura por imóveis no entorno

DANIEL TEIXEIRA/AE

A Brookfield Incorporações lan-
ça na próxima sexta-feira seu
programa de trainee.

Terá duração de dois anos,
com vagas disponíveis nas cida-
des de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Goiânia e Brasília. Durante o
período, o profissional passará
por diversos setores da compa-
nhia até ser admitido na área de
maior adequação ao seu perfil e
interesse.

O processo seletivo será reali-
zado em várias etapas. Os inte-
ressados poderão se inscrever
pelo site www.sejabrookfield.
com.br. Não há restrições em
relação à área de formação para
quem quiser se inscrever. Entre
os pré-requisitos, os candidatos
terão que ser formados entre
julho de 2009 e julho de 2011,
ter inglês avançado e idade má-
xima de 27 anos.

OZIER MUHAMMAD/THE NEW YORK TIMES

● presidencia@secovi.com.br

JOÃO
CRESTANA

Movimento. Entre 2008 e 2010, o número de visitantes na região cresceu em dois milhões

A real sustentabilidade

Alison Gregor
THE NEW YORK TIMES

Enquanto o World Trade Center
1 vai reivindicando o seu espaço
no horizonte de Lower Manhat-
tan, o comércio da região come-
ça a reviver, e os proprietários
dos imóveis já aumentam os alu-
guéis, antecipando-se ao futuro
fluxo dos milhares de novos fun-
cionários de escritório, turistas
e moradores, afirmam especialis-
tas em imóveis comerciais.

A média do preço dos aluguéis
pedidos no corredor financeiro
ao longo da Broadway, de Bat-
tery Park a Chambers Street, su-
biu 36% para US$ 2.024 o metro
quadrado, em relação aos primei-
ros meses de 2010, e grande par-
te deste aumento começou no fi-
nal do ano passado, diz um rela-
tório divulgado pelo Real Estate
Board de Nova York.

Os aluguéis pedidos subiram
mais naquela fatia da Broadway –
atualmente alugada em grande
parte pelo sistema de leasing a
bancos, restaurantes e lojas de ce-
lulares – do que em qualquer ou-
tro ponto de Manhattan no mes-
mo período. Na área maior do

centro, em geral, os aluguéis mé-
dios pedidos para o comércio su-
biram 2% desde os primeiros me-
ses de 2010 para US$ 1.133 o me-
tro quadrado; em comparação,
os aluguéis para comércio em
Manhattan subiram apenas 1%.

“Enquanto não havia o míni-
mo indício de que a reconstru-
ção estava adiantada, os comer-
ciantes não quiseram se arris-
car”, disse Michael Slattery, vice-
presidente sênior do conselho
das imobiliárias. “Eles queriam
estar entre os primeiros, mas
nem tanto, porque seria impossí-
vel manter-se sem um movimen-

to significativo de transeuntes
ou de atividades.”

As atividades estão se recupe-
rando. Entre 2008 e 2010, o nú-
mero de visitantes em Lower Ma-
nhattan cresceu, de sete milhões
para nove milhões, segundo a
Downtown Alliance, a agência
de melhoria do comércio local,
enquanto a população residente
mais que dobrou desde 2000, de
22.904 para 56.000.

Edifícios como o World Trade
Center 7 e a nova sede da Gold-
man Sachs, com a recente deci-
são da rede de publicações Con-
dé Nast de transferir, em 2014,
cerca de 5.000 funcionários para
o World Trade Center 1 como
seu locatário principal, garan-
tem que não haverá uma redu-
ção do número de funcionários
de escritório que andam pelas
ruas na hora do almoço e depois
do expediente, acrescentou.

“Minha opinião é de que sem-
pre houve uma demanda repri-
mida para voltar para o centro e
aproveitar do ressurgimento da
zona habitada, da presença do co-
mércio e tentar recuperar as ati-
vidades que estavam no próprio
Trade Center”, disse Slattery.

“Esta demanda reprimida come-
ça a se manifestar.”

Lojas. Entre as lojas nacionais
e internacionais que abriram as
portas no Lower Manhattan no
ano passado ou nos dois últimos
anos, estão a alfaiataria global
My.Suit, o costureiro masculino
Jos. A. Bank e o relojoeiro Tour-
billon, informou Elizabeth H.
Berger, presidente da Down-
town Alliance.

Se a hesitação dos comercian-
tes a abrir suas lojas no local se
explicava pela falta de tráfego de
transeuntes à noite e nos finais de

semana, agora muito provavel-
mente será uma decorrência da
incerteza quanto ao segmento do
mercado em recuperação a ser
atendido, disseram corretores.
Esta talvez seja uma das razões
pelas quais há tantos restauran-
tesnoscorredores demovimento
mais intenso, como a Broadway,
disse Robin Abrans, vice-presi-
denteexecutivadaLanscoCorpo-
ration, uma corretora comercial.

“A comida é um atrativo, ob-
viamente, para todos aqueles
clientes diferentes, sejam eles lo-
cais ou turistas, jovens que vão
ao trabalho, ou para casa – todas

estas pessoas frequentam os lu-
gares onde se come”, acrescen-
tou ela.

Robin acredita que muitos co-
merciantes ainda preferem espe-
rar para ver o que acontecerá
com o desenvolvimento do
World Trade Center. Antes do 11
de setembro, o centro comercial
tinha cerca de 40 mil metros qua-
drados de espaço comercial ao
todo. Com a sua destruição, os
comerciantes se espalharam por
todo o centro, e alguns bolsões
começam a criar uma identidade
comercial própria, ela disse./Tra-

dução de Anna Capovilla

● Retorno

MICHEL SLATTERY
VICE-PRESIDENTE SÊNIOR DO
CONSELHO DAS IMOBILIÁRIAS
“Minha opinião é de que sempre
houve demanda reprimida para
voltar ao centro e aproveitar
o ressurgimento da zona
habitada, da presença do
comércio e tentar recuperar
as atividades que estavam no
próprio Trade Center”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Imóveis, p. 2.
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