
O Programa Edifício Vivo, da
consultoria americana Cush-
man & Wakefield, registrou
crescimento de 140% no volu-
me de lâmpadas fluorescentes

coletadas em 2012, sendo reco-
lhidas mais de 50 mil unidades.
O número de pilhas, baterias e
celulares coletados aumentou
77%, chegando a três toneladas
no ano passado.

E, em relação à coleta de resí-
duos recicláveis, o incremento
foi de 80% — com o recolhimen-
to de 66 toneladas.

A empresa aplica o programa
em 32 edifícios comerciais que
gerencia (cada um
com diferentes está-
gios de implementa-
ção) nas cidades do
Rio de Janeiro, São
Paulo, Porto Alegre,
e, no interior paulis-
ta, em Cotia, Jun-

diaí, Piracicaba e Sorocaba.
“O comprometimento dos

usuários tem aumen-
tado em relação à
conscientização de
minimizaros os im-
pactos socioambien-
tais gerados por ati-
vidadesdesenvolvi-
das nos condomí-

nios”, afirma Priscila Aline de
Souza, consultora de sustenta-
bilidade da Cushman & Wake-
field. “No ano que vem a con-
sultoria pretende lançar um
programa para o descarte e rea-
proveitamento de uniformes
em desuso, tendo como foco a
inclusão social de mulheres ar-
tesãs”. ■ C.R.C.

Edifício Vivo amplia coleta de produtos recicláveis

O conceito de edificações co-
merciais sustentáveis, os cha-
mados Green Buildings, deixa
de ser apenas uma estratégia de
marketing para se consolidar co-
mo oportunidade de redução de
custos. Essa conscientização
tem feito com que o Brasil ocu-

pe hoje o quarto lugar no ran-
king entre os países que mais
têm edificações nesse quesito,
segundo informações da Susten-
tech — empresa assessora no de-
senvolvimento de projetos com
soluções sustentáveis para edifi-
cações novas e existentes. O
país só é superado pelos Estados
Unidos, China e Emirados Ára-
bes Unidos.

Dos 700 prédios verdes com-
putados em 2012, João Marcello
Gomes Pinto, sócio-diretor da
companhia acredita que para es-
te ano esse número chegue a
1.050 (veja arte ao lado).

“Esse tipo de edificação é al-
go que veio para ficar. Apesar
de demandar um investimento
maior nas obras, é possível ob-
ter retornos favoráveis como

consideráveis
reduções nas
contas de luz e
água, por exem-
plo”, diz, apos-
tando que em
2013 o Brasil
ocupe o tercei-
ro lugar no ran-
king, ultrapas-
sando os Emira-
dos Árabes.

Apesar das
apostas otimista
nopaísnessesen-
tido, ainda há
muito o que
avançar. En-
quanto que as
c o n s t r u ç õ e s
Green Building
nos Estados Uni-
dos representam
15% do mercado
da construção,
no Brasil esse
percentual fica
entre 1% e 2%.

Em termos
comparativos
nacionais, João
Marcelo desta-
ca a cidade do
Rio de Janeiro.
De acordo com
ele, há por lá
uma política
s u s t e n t á v e l
muito forte,
que concede be-
nefícios fiscais
como desconto
em IPTU para
edificações desse tipo.

“No Rio, estão sendo criados
também polos verdes, tudo com
incentivos fiscais”, diz, argu-
mentando que na capital paulis-

ta a iniciativa fi-
ca mais por con-
ta do mercado.

C o m e s s a
ideia de redução
de custos já en-
raizada na cons-
ciência, não ape-
nas das constru-
toras, mas da so-
ciedade, João
Marcelo aponta
que os custos
das obras têm
apresentado re-
cuo. “Isso acon-
tece porque o
mercado inteiro
está voltado pa-
ra essa direção.
Toda a cadeia da
construção civil
se preparou pa-
ra atender a essa
nova demanda,
com produtos
que ajudam a
economizar nos
processo de ope-
ração do edifí-
cio”, diz.

Contudo, in-
corporar essa
mentalidade no
consumidor resi-
dencial ainda
tem sido um dos
desafios para a
cadeia do Green
Building. “Esse
público ainda
não consegue
perceber as van-

tagens de ter esse tipo de em-
preendimento e as construtoras
encontram dificuldades em expli-
car as vantagens que esse tipo de
edificação oferece”. ■

Volume de pilhas, baterias
e celulares recolhidos
chegou a três toneladas
no ano passado
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Países que possuem 
Empreendimentos comerciais 

com certificações 
sustentáveis em 2012

1º LUGAR ESTADOS UNIDOS

 40.260

2º LUGAR CHINA

 870

3º LUGAR EMIRADOS ÁRABES

 770

4º LUGAR BRASIL

 *700

*Perspectiva para 2013
Fonte: Sustentech 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 jan. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 12.
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