
PROJETO AIL
Participe do treinamento sobre
a nova maneira de gerenciar
informações eletrônicas

MODERNIZAÇÃO
Centro de Pesquisa e
Inovação em Paulínia recebe
investimentos

EDUCAÇÃO
CONTINUADA
Conheça iniciativas da BHC para
formar médicos multiplicadores





POR QUE INVESTIR
EM SUSTENTABILlDADE?

o desenvolvimento de tecnologias para construções mais sus-
tentáveis não segue apenas uma tendência de mercado, de buscar
sempre soluções menos agressivas à natureza, mas também a uma
crescente necessidade de aproveitar. de forma mais inteligente, os
recursos naturais. "Globalmente, os edifícios consomem 40% de
toda a energia gerada no mundo e 25% da água, emitem um
terço dos gases de efeito estufa e geram cerca de 40% de todo
o resíduo produzido pelo homem. No Brasil, os números não
são muito diferentes", ressalta Resende. "Como o meio ambiente
tem capacidade limitada de gerar recursos e absorver emissões, é
inevitável que se desenvolvam, cada vez mais, tecnologias capazes
de otimizar o uso dos recursos naturais".

O mercado de construção civil está atento a essa necessidade.
Atualmente, o Brasil ocupa a quarta posição mundial em núme-
ro de edifícios verdes, e a quantidade desse tipo de construção
vem crescendo a taxas elevadas.' 'Entre 20 I I e 2012, o crescimento
desse mercado foi de 50%. Eventos como a Copa do Mundo e as
Olímpiadas, além de obras de infraestrutura e investimentos exter-
nos, têm incentivado o aumento", esclarece o gerente.

O programa EcoCommercial Building chega ao Brasil justamen-
te no momento de aproveitar tais oportunidades.
O público-alvo são empreendedores, cons-
trutores, arquitetos e investidores que bus-
cam construir edifícios sustentáveis com
viabilidade econômica alcançada em
curto prazo. "São edifícios mais durá-
veis e com menores custos de manu-
tenção e operação. O investimento
nesse tipo de obra é justificado em
pouco tempo", éxplica o especialista.

Exemplos de ECBs pelo mundo (no sentido
horário): Bélgica, Alemanha e índia.

INOVAÇÃO CONSTANTE
Desde junho, as tecnologias e soluções do programa já estão

disponíveis para as empresas interessadas. A BMS, em conjunto
com a rede de parceiros, estuda individualmente as necessidades
de cada projeto e desenvolve soluções específicas para o cliente.

Além de já oferecer uma série de recursos e tecnologias susten-
táveis, a Bayer segue trabalhando para o desenvolvimento de novas
soluções. "Entendemos que esse é um mercado que crescerá bas-
tante nos próximos anos e, portanto, investimentos em inovação
são fundamentaisVamos possibilitar que os edifícios obtenham um
desempenho cada vez maior quando se fala em eficiência energéti-
ca e uso racionalizado dos recursos naturais", finaliza Resende.
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