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Qual as tendênCIas do MerCado
da Construção sustentável
Para o seu seGMento?

O segmento da arquitetura de áreas corporativas vem implantando 
dois pontos focais no uso da sustentabilidade aplicada a projetos 
de lajes e edifícios corporativos, ambos de suma importância à 
otimização de recursos e materiais.

Em primeiro plano há o foco na aplicação de materiais e métodos 
construtivos sustentáveis, como exemplo temos hoje carpetes que 
são 100% feitos de material reciclável e os fabricantes incentivam 
o cliente a trocar no futuro seu carpete usado por um novo com 
desconto uma vez que envia o carpete usado para reciclagem e total 
reaproveitamento. Outro exemplo são os edifícios corporativos com 
sistema de pele de vidro com lâminas extras de bloqueio solar que 
reduzem a temperatura interna do ambiente e agregam eficiência e 
economia de até 40% nos gastos com energia.

Em segundo plano temos o planejamento dos espaços corporativos 
de forma a otimizar o uso dos recursos humanos e aumentar a 
qualidade da produtividade das empresas. Em ambos os planos, 
empresas especializadas como a nossa planejam adequadamente 
cada detalhe a aplicar no projeto.

o Que sua eMPresa está fazendo 
Para ContrIBuIr CoM este CenárIo?

Além de nossa atualização constante no que se refere aos materiais 
e métodos construtivos sustentáveis existentes, o maior conceito 
que hoje a STuDIO BR aplica em termos de sustentabilidade é a 
importância dos recursos humanos verdadeiramente otimizados 
dentro de uma companhia.

Quando planejamos espaços adequados ao uso e ao perfil dos 
colaboradores de cada companhia melhoramos a qualidade de sua 
produtividade e sua qualidade de vida, otimizamos os recursos 
físicos, estruturais e financeiros dedicados a horas, muitas vezes, 
desperdiçadas no que chamamos de desvio da qualidade e do 
potencial de trabalho. 

A real sustentabilidade vai além do uso de materiais reciclados e 
melhora na eficiência energética de um edifício, ela contempla uma 
cadeia interligada de pessoas e atividades que precisam funcionar 
de forma eficiente. Hoje sabemos que um funcionário focado, 
motivado e produtivo não mais é aquele que produz em quantidade 
(gastando e consumindo recursos financeiros, energéticos e físicos 
de uma edificação) mas sim em qualidade. A fórmula do futuro 
é o recurso humano usado de forma inteligente, e todo o espaço 
pensado para que ele funcione desta forma.
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http://www.gbcbrasil.org.br/detalhe-membros.php?cod=1478&segmentos=18

