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30 de outubro a 07 de novembro de 2015

A delegação composta por empresários e representantes do setor, tiveram a
oportunidade de conhecer novas tecnologias e cases importantes voltados ao
setor, além de realizar visitas técnicas em importantes projetos, como:
Filarmônica de Paris, Parc de Villette e Zac Pajol; Clichy Batignolles e La
Defense.

Parte dos integrantes da delegação participaram do curso de curta duração,
denominado “Gestão e Estratégia do Investimento Imobiliário e da
Construção”, da Cátedra Globalização e Mundo Emergente, uma parceria
entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e a Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

MISSÃO EMPRESARIAL FIESP BATIMAT 2015



A segunda edição do “Mundial da Construção” que reúne as três feiras da
construção: Batimat, Interclima+Elec e Ideobain, contou com mais de 2.600
expositores oriundos do mundo inteiro, reunindo soluções e inovações para o
setor.

A FEIRA: Mundial da Construção



O Parc de La Villette também é considerado um projeto de reutilização de
espaços urbanos e abriga a nova Filarmônica de Paris, amostra excepcional de
arquitetura inteiramente projetada em BIM (Building Information Modeling).

Visita técnica: Filarmônica de Paris, Parc de La Villette e Zac Pajol

Zac Pajol, localizado no 18º distrito de
Paris, é considerado o projeto piloto de
desenvolvimento sustentável e tem
como foco a eficiência energética e
energias renováveis.

Parc La VilletteFilarmônica de Paris
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Localizado no 17º distrito de Paris, o novo eco
distrito está sendo construído nos pátios ferroviários
de Les Batignolles. Distribuído em mais de 50 ha,
combina escritórios, apartamentos privados de
classe média, habitação social e lojas, assim como
equipamentos culturais e de lazer. O novo distrito
sustentável conta também com o parque de 10 ha,
Martin Luther King.

Visita técnica: Clichy-Batignolles



La Defense está localizado em Nanterre, na extremidade ocidental de Paris e 
é considerado o maior centro comercial da região.
As edificações, construídas em cima de uma grande laje, já estão em sua 
quinta geração.

Visita técnica: La Defense



Gestão e Estratégia do Investimento Imobiliário e da Construção

O curso apresentou características do setor da construção na França com 
foco nas suas últimas inovações em termos de modelo de negócios, 
sustentabilidade e parcerias.
Composto por três workshops, cada um com duração de três horas, que 
abordaram os temas:
• Panorama das novas abordagens europeias de modelos de negócios
• A promoção de projetos de desenvolvimento urbano e econômico
• Inovações na história da construção francesa: do cimento a PPP

Curso Sorbonne



Obrigado.

www.observatoriodaconstrucao.com.br


