
 
 

Casa24h, na Feicon 2019, terá arena de conteúdo 
 
A Arena de Conteúdo organizada pela Buildin, plataforma de 
conteúdo para a indústria da construção, localizada ao lado 
da construção da Casa24h, reunirá apresentações sobre temas que 
impactam diretamente o futuro da construção civil no Brasil. Além 
de palestras que explicam a execução da Casa24h, o espaço discutirá 
questões da produtividade e industrialização na construção. 

Dividida em slots de 15 e 30 minutos, a programação terá 
início às 11h, ao longo dos 4 dias de Feicon Batimat, de 9 a 12 de 
abril. A inscrição é gratuita.  

Idealizada e realizada por meio da parceria entre a Reed 
Exhibitions Alcantara Machado, organizadora da Feicon Batimat, e a 
Inovatech Engenharia, a Casa24h é um padrão de construção 
industrializada, que atende à faixa de financiamento do programa 
Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal, tendo uma planta de 
45,6 m2, com sala, dois quartos, cozinha e 1 banheiro. O projeto 
arquitetônico é assinado pelo escritório Rubio&LuongoArquitetura. 

 
Grade de palestras da Arena de Conteúdo na Casa24h 
 
Dia 9 de abril, terça-feira 
 

 11:00 – Palestra de boas-vindas e explanação geral do contexto 
do projeto da Casa24h – Luiz Henrique Ferreira, Sócio-Fundador 
da Inovatech Engenharia 

 11:15 – Palestra sobre o sistema construtivo adotado na Casa24h 
– Martin Schwark, Kronan Sistema Construtivo 

 11:30 – Palestra sobre Modelagem – Mariana Peres, da 
QuattroD 

 11:45 – Palestra sobre planejamento de canteiro de obras – 
Carlos André, Diretor Executivo da Atai Engenharia 

 13:00 – Integração com BIM – Rodolfo Kaladjian, Diretor da 
RGK Engenharia 

 13:15 – Cinco detalhes de projeto antes de começar uma obra 
com kits – Marcelo Matsusato, Makinsthal 



 13:30 – As principais dúvidas sobre Desenho Universal e 
Acessibilidade – Danilo Makul, Diretor da Spot Inclusão 

 14:00 – Como a ACV pode impactar nas decisões de projeto – 
Henrique Mendonça, Gerente Técnico Comercial da eTool Brasil 

 14:15 – Palestra sobre materiais, produtos e soluções da Casa24h 
– Vinicius Battistini, Sócio da Inovatech Engenharia 

 14:45 – Aprovação simplificada de projetos – Edison Lopes, 
Presidente da AsBEA 

 15:15 – Tributação e Industrialização na construção civil – Ana 
Maria Castelo, Coordenadora de Projetos da FGV; e Rodrigo 
Navarro, Presidente da Abramat 

 16:00 – Financiamento de projetos – Luiz Zigmantas, Caixa 
Econômica Federal 

 16:45 – Acústica: A importância da junção de um projeto 
adequado, materiais de qualidade que atendam às normas 
vigentes e a instalação qualificada – Danilo Vasconcelos, Gerente 
de Projetos da Acústica Atos 

 17:00 – Como ganhar velocidade e eficiência nas etapas de 
pintura – Jorge Holanda, Gerente de Assistência Técnica das 
Tintas Iquine 

 17:45 – Lean: Eliminando desperdícios e agregando valor de 
forma simples – Flávio A. Picchi, Presidente do Lean Institute 
Brasil 

 
Dia 10 de abril, quarta-feira 
 

 11:00 – O desafio de integrar todas as disciplinas do projeto – 
Luiz Henrique Ferreira, Sócio-Fundador da Inovatech 
Engenharia 

 11:15 – Integração com Sistema Construtivo – Vanessa Cristina 
Magon, RGK Engenharia 

 11:30 – Desafios para coordenação de frentes de instalações – 
Marcelo Matsusato, Makinsthal 

 11:45 – Selo Azul da Caixa – Willian Konishi, Sócio da Inovatech 
Engenharia 

 12:15 – Como a ACV pode impactar nas decisões de obra – 
Henrique Mendonça, Gerente Técnico Comercial da eTool Brasil 

 13:00 – Tecnocuba e a inovação no mercado de cubas e pias em 
inox – Giselle dos Santos Rego Pereira, Diretora Industrial; e 
Edson Muniz do Rego, Presidente da Tecnocuba 

 13:15 – Os impactos das inovações tecnológicas na engenharia de 
custos, Aldo Dórea Mattos 



 13:45 – Inteligência de Dados para Gestão de Obra – Murilo 
Lopes, Diretor Executivo e Fundador da GescorpGO 

 14:00 – Gestão eficiente de pessoas em canteiros de obras – 
Alexandre Dallalana, Founder & CEO da HPC Networks 

 14:15 – Drywall entrega velocidade na execução e alto 
desempenho a construção – Francieli Lucchette, da Gypsum 

 14:30 – Acústica em edificações residenciais com foco na Norma 
de Desempenho – Débora Barreto, Diretora Técnica da Audium 

 15:00 – Gestão no mundo BIM – Martin Schwark, Kronan 
Sistema Construtivo 

 15:15 – Planejamento lean de obras: criando fluxo contínuo – 
Eduardo Lavocat, Especialista do Lean Institute Brasil 

 15:30 – Planejamento em BIM – Fernanda Cruz, da QuattroD 

 15:45 – Desafios para coordenação de frentes de montagem – 
Carlos André, Diretor Executivo da Atai Engenharia 

 16:15 – Os desafios da escalabilidade na construção – Danilo 
Lorenceto, da Lorenceto Engenharia 

 16:45 – Prevision: o software definitivo para gestão visual de 
obras das melhores construtoras do Brasil – Paula Lunardelli, 
CEO da Welob 

 17:00 – Como medir a seção nominal dos condutores – Nelson 
Volyk, Gerente de Engenharia de Produto da Sil Fios e Cabos 

 17:30 – Entenda como finalizar a pintura em apenas uma demão 
– Jorge Holanda, Gerente de Assistência Técnica das Tintas 
Iquine 

 
Dia 11 de abril, quinta-feira 
 

 11:00 – O desafio da sustentabilidade e economias – Luiz 
Henrique Ferreira, Sócio-Fundador da Inovatech Engenharia 

 11:15 – Como conciliar sofisticação com sustentabilidade nas 
construções – Darlan Firmato, Arquiteto responsável pelo 
masterplan da Mostra de São Paulo e atual Gestor de 
Sustentabilidade da CASACOR 

 11:45 – Integração com montagem – Bruno Pachito de Oliveira, 
RGK Engenharia 

 12:00 – Desempenho Térmico e Lumínico – Vinicius Battistini, 
Sócio da Inovatech Engenharia 

 12:15 – Materiais acústicos sustentáveis e suas utilizações, 
facilidades em projetos e benefícios ao ambiente – Danilo 
Vasconcelos, Gerente de Projetos da Acústica Atos 



 14:00 – As ferramentas lean que garantem elevada 
produtividade – Eduardo Lavocat, Especialista do Lean Institute 
Brasil. 

 14:15 – Cinco erros na integração de equipes que você não pode 
cometer – Mauro Augusto, da QuattroD 

 14:30 – Gestão de custos e planejamento de obras rápidas – 
Carlos André, Diretor Executivo da Atai Engenharia 

 15:00 – Como a construção modular pode reduzir o custo de 
vida e o déficit habitacional nas grandes cidades – Arthur 
Norgren, Sócio-Fundador da Mora 

 15:15 – Aplicativos para Gestão de Construtoras e Fornecedores 
da construção civil – Thiago Coutinho, Gerente Executivo da 
GlobalCad 

 15:30 – Reduza em até um terço o tempo de entrega da pintura 
em sua obra – Jorge Holanda, Gerente de Assistência Técnica das 
Tintas Iquine 

 15:45 – Desafios de uma startup de instalações no Brasil – 
Marcelo Matsusato, Makinsthal 

 16:00 – Desafios de uma startup de sistemas construtivos no 
Brasil – Alberto Henrique Kunath, Kronan Sistema Construtivo 

 16:15 – Como você pode transformar sua obra em 20 minutos – 
Alexia Motter, CMO da Tecza 

 16:30 – Como a ACV pode impactar nas decisões de decoração – 
Henrique Mendonça, Gerente Técnico Comercial da eTool Brasil 

 16:45 – O projeto de interiores da casa – Guilherme 
Ommundsen, diretor do Decoradornet 

 
Dia 12 de abril, sexta-feira 
 
 11:00 – Preocupação com o Design de Interiores – Luiz 

Henrique Ferreira, Sócio-Fundador da Inovatech Engenharia 

 11:15 – Soluções para projeto escalável – Rodolfo Kaladjian, 
Diretor da RGK Engenharia 

 11:30 – Custos x Escalabilidade em instalações – Marcelo 
Matsusato, Makinsthal 

 13:00 – Norma de Desempenho – ensaios e dashboards – 
Willian Konishi, Sócio da Inovatech Engenharia 

 13:15 – O futuro do BIM – Eduardo Tavares, da QuattroD 

 13:30 – A importância do design de interiores no bem-estar das 
pessoas – Guilherme Ommundsen, diretor do Decoradornet 



 14:00 – Como a ACV impacta a vida de quem está usando a casa 
– Henrique Mendonça, Gerente Técnico Comercial da eTool 
Brasil 

 14:30 – LIB – Como usar o Lean em toda a empresa para elevar 
a competitividade – Flávio A. Picchi – Presidente – Lean Institute 
Brasil 

 14:45 – Oficina Prática – Atividade sensorial dentro da casa 
(com os visitantes vendados). Reforçando os passos principais 
para adaptar sua casa ao envelhecimento ou para pessoas com 
deficiência – Danilo Makul, Diretor da Spot Inclusão 

 15:30 – Soluções acústicas criativas e especificações corretas 
para ambientes diversos – Danilo Vasconcelos, Gerente de 
Projetos da Acústica Atos 

 15:45 – O concreto no Off-Site Construction – Martin Schwark, 
Kronan Sistema Construtivo 

 16:00 – Custos x Escalabilidade – Carlos André, Diretor 
Executivo da Atai Engenharia 

 16:30 – Gargalos que impedem maior evolução do setor – Luiz 
Henrique Ceotto, Consultor da Tecnoeng 

 17:15 – Como ter maior produtividade em acabamentos – Jorge 
Holanda, Gerente de Assistência Técnica das Tintas Iquine 

 
*Programação atualizada em 04/04, às 15h15. Sujeita à alterações. 
 
25ª FEICON BATIMAT 

Data: entre 9 a 12 de abril de 2019 
Horário: terça a sexta das 10h às 20h  
Local: São Paulo Expo – São Paulo/SP – Brasil 
Endereço: Rod. Imigrantes Km 1,5 s/n 
 

Local da Casa 24h: Rua A, número 150  

Informações: www.feicon.com.br 

  

Sobre a INOVATECH ENGENHARIA 

A empresa de consultoria para construção sustentável foi criada em 

2005 com o objetivo de trazer soluções inovadoras para tornar as 

construções mais eficientes, confortáveis e com a menor pegada 

ambiental possível, além de auxiliar empresas de outros setores a 

incorporarem sustentabilidade em seus negócios. 

http://www.feicon.com.br/


É líder na certificação AQUA-HQE no Brasil, com mais de 5,7 

milhões de m² certificados, em mais de 160 empreendimentos. 

Também é destaque na consultoria para atendimento à Norma de 

Desempenho (NBR 15.575), com simulações computacionais e 

medições in loco de desempenho térmico e lumínico e, ainda, na 

área de gestão de processos para o cumprimento da norma.  

Em sua lista de mais de 75 clientes estão empresas e instituições 

como Leroy Merlin, Even, CASACOR, Tegra, Gafisa, Cipasa, 

Kallas, Nortis, Parque Ecológico Imigrantes, Hospital Santa Paula, 

Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, entre outras. 

Linkedin: Inovatech.engenharia 

Facebook: /inovatech.engenharia  

Sobre a FEICON BATIMAT 

Com 25 edições de história e vivendo um novo momento, 

a Feicon Batimat é referência para quem é do mercado de 

construção civil e arquitetura por ser considerada uma plataforma 

de inspiração, conhecimento e relacionamento para seus milhares de 

visitantes. O evento é o único da América Latina em que se pode 

apresentar produtos para o varejo, construtor, arquiteto e 

formadores de opinião interessados em conhecer as novidades do 

setor e realizar negócios. Uma vasta exposição e uma variedade de 

experiências fazem com que a Feicon Batimat marque o início do 

calendário da construção civil no país. 

Linkedin: Inovatech.engenharia 

Facebook: facebook.com/feiconbatimat 

Contato para a imprensa sobre a INOVATECH ENGENHARIA: 
Ateliê de Textos Assessoria de Comunicação 
Tel: +55 11 3675 0809  
Eduardo Gomes | eduardo@ateliedetextos.com.br | Cel. 9 9292 9126 
  

 


