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"Para um país com 197 mi
lhões de habitantes, o consumo 
de energia elétrica cresce em tor
no de 5% ao ano. Isso significa que 
se instala meia usina hidrelétrica 
de Itaipú a cada ano para atender 
a demanda, sem considerar os 
cinco milhões de pessoas que 
não dispõem de nenhum tipo de 
energia em suas casas. Ou seja, 
há muito mercado no Brasil para 
investir", analisa Olivier de Ferau-
dy, presidente da Windeo Green 
Futur Brasil, a operadora pioneira 
europeia de energias renováveis. 
Criada em 2007, a Windeo Green Futur é a em
presa belga líder na produção de energia eólica 
(com aproximadamente 70% do mercado fran
cês) e solar fotovoltaica de pequeno porte na 
Bélgica e França, e chegou ao território brasi
leiro aproveitando a primeira edição da EnerSo-
lar+ Brasil, o evento dedicado à energia térmica 
solar e fotovoltaica, inversores e outras energias 
renováveis. 
Sua cobertura internacional conta com mais de 
70 distribuidores na França, Bélgica e Líbano, e 
previsão de abertura de seis novos negócios em 
2012. Partindo do conceito de "mix energético", os serviços 
da Windeo se apoiam na complementandade e diversifi
cação das fontes de energia e na eficiência energética dos 
edifícios. A autonomia energética total de uma moradia, ou 
de infraestruturas pública ou privada, pode ser alcançada 
graças a um sistema híbrido, unindo solar e eólica. 
A Windeo Green Futur chega com grandes perspectivas de 
desenvolvimento. "Temos um capital de investimento ini
cial de R$ 2,5 milhões. Somos pioneiros nessa empreitada, 
porém, em toda criação de uma economia de escala, é pre
ciso colocar em prática mecanismos político-econômicos 

adequados, como instrumentos 
financeiros, políticas de incentivo 
sobre toda a cadeia de produção, 
principalmente nas esferas legisla
tiva e fiscal, estímulos à pesquisa 
e desenvolvimento e à formação 
profissional. Há todo um mercado 
que nós deveremos criar e educar 
conjuntamente, diz o presidente 
da Windeo, Olivier de Feraudy, 
que prevê concentrar suas ativi
dades na região Sudeste (Rio de 
Janeiro, São Paulo e Belo Horizon
te) em todos os sistemas ligados 
à rede elétrica nacional, e projetos 
de locais isolados, como a bacia 
amazônica. Primeiramente, atra
vés de uma rede de indústrias 
parceiras e representantes, e, em 
seguida, por meio de um modelo 
de franquias, como foi feito na Eu
ropa. A Windeo reforça também 
uma abordagem ética do merca
do de energia verde, que pauta a 
empresa desde sua fundação na 
Europa. "O respeito pelo meio 
ambiente é um dos valores funda

mentais do nosso grupo. Isto dá mais sentido ao nosso tra
balho e contribui com novos modelos econômicos que con
jugam eficiências ao desenvolvimento sustentável", destaca 
Feraudy. Além da criação de empregos locais, a companhia 
participará da preservação do meio ambiente do país e lutará 
contra o isolamento das comunidades rurais, democratizando 
o acesso à energia elétrica. Por meio de seu Setor de Respon
sabilidade Socioambiental, a empresa desenvolverá projetos 
em favelas do Rio de janeiro e no Parque Nacional do Xingu, 
junto às populações indígenas e ribeirinhas. 
Serviço: www.windeo.com.br 

http://www.windeo.com.br


Novo filão sustentável 
Habitações compactas, de aproximadamente 30 metros 
quadrados, que dão ênfase ao design multifuncional 
nos serviços, e com menor impacto ambiental, é a nova 
tendência em lançamentos imobiliários. Esta é a aposta da 
Fibra Experts ao lançar o "Be Paulista", empreendimento que 
possui características semelhantes aos imóveis de cidades 
como Nova York, Londres, Tokio e Hong Kong. A arquitetura 
se destaca pelos grandes terraços e conformação curva 
da planta. São grandes janelas, pé-direito alto, banheiro 
com iluminação e ventilação naturais. Já o lazer generoso, 
situado no coroamento do edifício, permite visão 360 graus 
da cidade. 
Em uma região consolidada da cidade de São Paulo, cheia 
de opções de transporte e serviços, os microapartamentos 
apresentam soluções interessantes de habitação. Inspirado 
no conceito do arquiteto e designer canadense Graham Hill, 
que argumenta em favor das pessoas ocuparem menos 
espaços e aponta três regras: diminuir os ambientes sem 

piedade, pensar pequeno e fazer tudo multifuncional. Grahan 
é também fundador do TreeHugger.com. 
Por ser compacto, o "Be Paulista" é uma opção inteligente, 
segura, acessível e inovadora. O proprietário poderá 
automatizar seu apartamento e controlar, no simples toque 
de uma tela, a temperatura dos ambientes, a iluminação, as 
cortinas, a TV, o home theater, as câmeras de segurança e as 
portas de entrada do apartamento, que serão entregues com 
fechaduras biométricas. O sistema de aquecimento de água 
a gás será central, o que possibilitará que ela saia da torneira 
já aquecida, diminuindo o desperdício. O edifício também 
está preparado para receber painéis para captação de 
energia solar e, assim, racionalizar o uso da energia elétrica 
utilizada, com instalação de lâmpadas de led, sensores de 
presença e grupo motogerador. "Para diminuir o consumo, 
tivemos o cuidado de projetar portas com aberturas maiores 
para permitir a passagem do sol, bem como esquadrias 
especiais que proporcionam a melhor acústica possível", 
esclarece o diretor de incorporação da Fibra Experts, Alcides 
Gonçalves Junior As unidades custam a partir de R$ 350 mil. 

http://TreeHugger.com
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