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sustENtAbilidAdE,  
um bOm NEgóciO

Alguns empreendedores do mer-
cado imobiliário já se anteciparam, 
colocando a sustentabilidade como 
um dos pilares de governança cor-
porativa, com a adoção de soluções 
construtivas que ajudam a reduzir 
riscos ambientais e, com isso, ge-
ram oportunidades de negócios até 
então pouco exploradas.  A questão 
foi debatido na palestra Sustentabi-
lidade na Construção: uma Oportu-
nidade de Negócio, proferida pelo 
CEO da Inovatech Engenharia, Luiz 
Henrique Ferreira. 

Segundo ele, vários empreendimen-
tos já são entregues aos consumidores 
finais com diversos atributos de sus-
tentabilidade. Tanto quem constrói, 
quanto quem opera hospitais, hotéis, 
redes de varejos, entre outros, estão 
aplicando conceitos de ecoefiência. 
“O que tem acontecido é que muitas 
empresas começam a se posicionar de 
maneira estratégica em relação a esses 
atributos”, afirma Ferreira. Em decor-
rência disso, estão sendo utilizadas 
ferramentas de gestão que trazem uma 
abordagem diferente sobre os desafios 
a ser superados.

“A sustentabilidade é uma ques-
tão de sobrevivência da raça huma-
na no planeta e, conforme os efeitos 
do aquecimento global começam a 
causar prejuízos à sociedade, as em-
presas que não se preocuparem com 
isso, serão riscadas do mapa”, obser-
va Ferreira. 

Além da palestra, a Inovatech Enge-
nharia, em parceria com a Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini, coordenou 
a Mostra Sustentabilidade, voltada 
para tendências e soluções que apre-
sentem resultados concretos do ponto 
de vista de sustentabilidade. 

Ao final de dois dias de intensas 

reflexões sobre o destino das cidades 
brasileiras, uma frase do presidente do 
Sinaenco, José Roberto Bernasconi, 
resumiu toda a jornada de discussões: 
"uma cidade inteligente só é possível 
se formada por pessoas inteligentes, 
civilizadas. A melhor tecnologia, o 

melhor software, o melhor hardware 
não servirá de nada sem o 'humanwa-
re', que é o lado humano, a interação 
das pessoas".

Nas próximas edições, a Grandes 
Construções dará continuidade à cober-
tura da Construction Summit 2016.

 S Luiz Henrique Ferreira, diretor da Casa Aqua
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