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Produto 
imobiliário 
de VALOR
Conhecida pelo know-how em 
desenvolver e operar propriedades 
de primeira linha de uso misto, 
Tishman Speyer defi ne suas 
estratégias e planos para o Brasil

Outsourcing
A integração que benefi cia o negócio

Um mercado de 10 bilhões de reais
LEED v.4, Qualiverde e outras 
novidades da sustentabilidade predial

Green Towers Brasília
Pioneiro na certifi cação 
verde da capital federal
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Daniel Cherman, 
presidente da Tishman 

Speyer no Brasil



  Sustentabilidade – Vitrine

54 INFRA Outsourcing & Workplace

A 3ª edição do Greenbuilding Brasil – Conferência Internacional & Expo foi 
palco de 6.500 metros quadrados de área de exposição. Confi ra a seguir alguns 
dos produtos, tecnologias e serviços que foram destaques no evento.

Com o drive regenerativo ReGen™, o elevador Gen2™, 
da Otis, tem a capacidade de reduzir em até 75% o 

consumo de energia comparado aos convencionais, além 
de ser o primeiro a utilizar cintas de aço revestidas com 

poliuretano para tracionar a cabina. www.otis.com

A Hydronorth 
desenvolveu a tinta 
Telhado Branco, 
que promete resfriar 
a temperatura interna 
da construção em até 
5ºC, refl etindo até 
90% dos raios solares, 
e com baixa emissão 
de COV (Composto 
Orgânico Volátil). 
www.hydronorth.com.br 

A Cushman & Wakefi eld fornece consultoria Green 
Building tanto para imóveis novos quanto para os já exis-
tentes. Um exemplo de projeto é o Auditório Odebrecht 
na Bahia, onde conseguiu reduzir 11% do custo anual de 
energia e 68% de economia no consumo de água potável. 
www.cushwake.com.bra 
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O Tec Garden®, desenvolvido pelo arquiteto paisagista Be-
nedito Abbud em parceria com a Remaster, é uma solução 
para construção de jardins sobre laje em empreendimentos. 
Além de permitir a reserva das águas das chuvas, proporcio-
na conforto térmico e prolonga a durabilidade da impermea-
bilização da laje que suporta o jardim. www.remaster.com.br


