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Empresa.

Há 41 anos, a EZTEC constrói qualidade de vida e materializa ícones de arquitetura, tecnologia,
design e eficiência. Mais do que residenciais e offices, são criadas novas formas de viver, trabalhar
e ver a cidade. A construtora amplia sua capacidade de realização buscando referências mundiais
que inspiram projetos surpreendentes e que caminham ao lado da inovação.
A EZTEC é uma das empresas com maior lucratividade entre as de capital aberto do setor. Com
seu modelo de negócio integrado, a companhia já lançou 144 empreendimentos e 30.908 unidades - com mais de 4,4 milhões de m² de área construída e em construção. O grupo EZTEC atua em
diferentes faixas de renda, com foco maior em médio e alto padrão. A EZTEC prioriza a transparência no trabalho e no relacionamento com seus clientes através de uma filosofia, cujo objetivo é trazer
um alto padrão arquitetônico.
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CIDADE MAIA – Bairro Planejado – é o maior e melhor residencial de Guarulhos, projetado e realizado a partir do conceito avançado de “bairro planejado” que prioriza soluções de arquitetura
e engenharia para questões de urbanização, mobilidade, sustentabilidade e meio ambiente que
estão na lista dos desafios enfrentados pelas cidades. O empreendimento é formado por 5 condomínios independentes e 9 torres, com um total de 1.969 unidades, com apartamentos de 38, 56,
68, 86, 87, 106, 122 a 154 m². Ocupa uma área total de terreno de mais de 46 mil m² e tem uma
área construída de mais de 412 mil m². Verdadeira microcidade, o CIDADE MAIA oferece aos seus
moradores uma área de lazer com mais de 33 mil m² em um residencial ícone de alto padrão e sofisticação. O empreendimento está situado ao lado do luxuoso e completo Parque Shopping Maia
e a poucos minutos dos 170 mil m² de área verde do Bosque Maia, com suas trilhas, pista de cooper, caminhada e quadras de esportes - tudo em uma das melhores e mais cobiçadas localizações
de Guarulhos. CIDADE MAIA se caracteriza por apresentar arquitetura e engenharia arrojadas e o
maior conjunto de diferenciais nunca antes incluídos num bairro planejado: Praça Maia (praça central) de 5 mil m² exclusiva para os moradores; bosque privativo de mata atlântica; Café Maia; Palco
Maia; Cinema; Sala de Estudos; Family Space; Lounge Leitura; Praça do Xadrez; Home Office;
Fitness Maia; Play Aventura; Praça da Fogueira; Praça das Jabuticabeiras; Praça das Pitangueiras;
Spa Externo; Solário; Praça Teen; Sala de Massagem; Boulevard dos Ipês. O empreendimento foi
construído, em sua totalidade, em 42 meses, atingindo em 31.01.2020 o índice de 69,28% de vendas.
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Ficha Técnica
Empresa.

Projeto paisagístico.

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

Benedito Abbud Arquitetura Paisagística.

E n d e r e ç o . 		

Projeto de interiores.

Avenida República do Líbano, 1.921
Ibirapuera – CEP 04501-002.

Marcia Brunello Arquitetura
e Interiores.

Case inscrito.

Projeto de estrutura de concreto.

Residencial Cidade Maia – Bairro Planejado.

SRTC Engenharia e Projetos S.A.

Localidade do case.

Contatos.

Av. Bartholomeu de Carlos, 901 – Guarulhos/SP.

Rodrigo Rodrigues Alves_Gerente de
Marketing. Tels: 11 - 5056-8300 / ramal 1369 e 11 - 97685-3909.
Email: rodrigo.alves@eztec.com.br.

Projeto Arquitetônico.

MCAA Arquitetos.
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Os últimos anos não foram fáceis para o mercado imobiliário. A instabilidade gerada pela crise financeira e política retraiu os compradores
e, consequentemente, as construtoras também
reduziram ou até eliminaram as compras de terrenos e os lançamentos, à espera de condições
mais favoráveis, conforme anunciou a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias –
ABRAINC, em 2015.
Segundo dados divulgados nos balanços financeiros de construtoras, o valor dos distratos
– contratos de compra cancelados – em 2014
chegou a R$ 5,14 bilhões. O desemprego, a
inadimplência, a recusa de financiamento bancário, foram algumas das razões que provocaram a corrida aos cancelamentos. Os distratos
cresceram 14% em 2015, em relação a 2013,
nas principais construtoras de capital aberto do
país. Como reação a essa situação, entre 13 in-

corporadoras, seis decidiram não lançar empreendimentos novos nos três primeiros meses de
2015 (Fonte: Folha de S. Paulo). Para fazer frente à
crise e tentar frear os cancelamentos, em junho
do referido ano, a EZTEC lançou, numa ação
ofensiva e corajosa, uma campanha de financiamento direto, como forma de evitar e reduzir os
distratos e garantir a fidelidade dos compradores. Neste ano o J.P. Morgan avaliou que a EZTEC
iria continuar com as melhores margens do setor,
apesar de pequena contração, e teria retorno sobre
o patrimônio (ROE) de 16% (Fonte: Folha de S. Paulo).
O ano de 2015 foi o quarto ano consecutivo
de encolhimento do setor imobiliário (Fonte: Folha
de S. Paulo). Diante desse quadro, Emílio Fugazza, diretor financeiro da EZTEC, afirmou que:
“a companhia só voltaria a lançar empreendimentos com maior intensidade em dois anos”,
completando que: “há projetos para 2016, se
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a empresa reduzir estoques e se houver estabilidade” (Fonte: Valor Econômico). De acordo com o
Sindicato da Construção, SindusCon e a FGV, o
PIB da construção deveria declinar mais 5% em
2016. Desde 2014, o setor somou uma queda
acumulada de 12,6% (Fonte: Folha de S. Paulo). Em fevereiro de 2017, as entidades representativas da
indústria imobiliária e da construção (ABRAINC,
ADEMI RJ, SECOVI-SP, SINDUSCON MG e RIO)
lançaram pela imprensa seu “Manifesto em Prol
do Brasil – Vamos Construir 2017” reafirmando
a crença na atividade transformadora da iniciativa privada, seu compromisso com o Brasil e sua
confiança em um futuro de pujança e desenvolvimento. A intenção foi, além de marcar presença
num momento difícil, de provocar motivação positiva e reafirmar a potencialidade produtiva do setor.
O CRECI-SP considerou, em nota, que: “algumas construtoras já estão conseguindo manter
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seus calendários de lançamentos em dia, vislumbrando boas possibilidades para novos empreendimentos” (Fonte Revista Guarulhos-RG). Quanto à capacidade aquisitiva dos compradores
ele afirma que: “em termos de preços, pode-se apostar em uma estabilidade no mercado,
acompanhando, muito provavelmente, os índices inflacionários”. Pesquisa realizada pela entidade com cerca de 1000 imobiliárias de 37 cidades
no Estado de São Paulo, entre novembro de 2016 e
novembro de 2017, constatou que a venda de imóveis residenciais registrou saldo positivo de 8,58%.
O SECOVI-SP menciona em seu balanço que,
de acordo com a Empresa Brasileira de Estudos
de Patrimônio-EMBRAESP, “foram lançadas,
na cidade de São Paulo, 28,7 mil unidades residenciais em 2017, volume 48,0% superior as
19,4 mil unidades lançadas em 2016”. O estudo
lembra que: “os lançamentos quebraram a série
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de três anos de quedas consecutivas, fazendo
com que os números de 2017 superassem os
dados registrados em 2015 e 2016”. Ainda que,
este resultado esteja acima dos alcançados nos
anos de 2015 e 2016, deve-se considerar que
a média histórica de lançamentos registrada em
São Paulo é de 30 mil unidades, portanto, bem
distante do resultado atual.
Já 2018 começou mais otimista. A imprensa
informava que o “mercado imobiliário paulista
retoma fôlego” e cita a estratégia ousada e histórica de contornar a restrição no financiamento
bancário oferecendo crédito direto aos clientes,
praticada pela EZTEC, como: “o caso mais emblemático entre as companhias que optam por
desembolsar crédito do próprio bolso para não

Ernesto Zarzur.
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perderam as vendas é o da construtora EZTEC,
do empresário Ernesto Zarzur”.
A empresa, que fechou 2017 com uma disponibilidade de caixa de R$ 562 milhões, começou a fazer empréstimos direto no início de
2015. De lá para cá, as vendas de imóveis nessa modalidade, que eram de 15%, subiram para
70%. (Fonte: Folha de S. Paulo).
Aos poucos, a melhoria do ambiente político
trouxe também a esperança de melhoria do ambiente de negócios. A expectativa é criar condições favoráveis para estimular que a indústria
de construção, com suas mais de 100 mil empresas, possa recuperar mais de 1,3 milhão de
empregos diretos e outros tantos indiretos perdidos nos últimos três anos.
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GUARULHOS, UM MERCADO PROMISSOR
A EZTEC é uma empresa que sempre concentrou seus negócios imobiliários na Capital de
São Paulo. Que motivos a levaram então, em
2013, a sair do mercado paulistano e estender
suas atividades para outra área, especificamente em Guarulhos, mas ainda dentro da Região
Metropolitana de São Paulo - RMSP? As razões
de mercado são muitas e bastante convincentes:
• Guarulhos é a 2ª cidade com maior população do Estado de São Paulo, com 1.379.182
habitantes e a 13ª mais populosa do Brasil,
segundo estimativas do IBGE (Julho - 2019);
• com área de 319,19 km² é o 9º maior município da RMSP;
• é a 13ª cidade mais rica do Brasil, com uma
produção que representa 0.9% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional;

• Guarulhos foi o município da RMSP que
obteve o melhor resultado em participação
imobiliária, com 19% dos lançamentos, seguido por Osasco (13%); São Bernardo do
Campo (11%); Santo André (10%); e Barueri
(9%). O valor total de investimento chegou a
R$ 59,1 bilhões nos últimos 10 anos;
• a preferência dos compradores por Guarulhos
explica a razão, pela qual, nos últimos 10 anos,
foram lançados na cidade 48 mil apartamentos.
• o Valor Geral de Vendas dos municípios isoladamente da RMSP, a cidade de Guarulhos se mantém na liderança, com mais de
R$15,4 bilhões, seguido por Osasco (R$11,8
bilhões); São Bernardo do Campo (R$11,6
bilhões); Santo André (R$10,8 bilhões); e
Barueri (R$9,5 bilhões).
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• o Índice de Desenvolvimento Humano,
IDHM, de Guarulhos tem evoluído constantemente, chegando a 0,763 em 2010 e, assim, passou a integrar o nível de desenvolvimento humano alto e ocupa a 320ª posição
entre 5.565 municípios brasileiros; São Paulo Capital tem IDHM de 0,805 com nível de
desenvolvimento humano muito alto e ocupa a 28ª posição entre os municípios brasileiros. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862
de São Caetano do Sul, SP.
• graças a diversos fatores, como: forma de
ocupação, políticas públicas e localização,
Guarulhos se tornou um centro estratégico
de distribuição e logística. Estão em Guarulhos as Empresas: Bauducco, Valeo, Pfizer,
Aché, Rosset, Yamaha, Gerdau, ABB, Usi10
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minas, Pepsico, Continental, entre outras, e
centros de distribuição da Riachuelo, C&C,
Ponto Frio, Dia e Bauducco;
• Guarulhos dá acesso às rodovias: Fernão
Dias, Dutra, Ayrton Senna e Sistema Anchieta-Imigrantes;
• inaugurada em março de 2018, a estação de
trem da Linha 13 – Jade, da CPTM, conecta o Aeroporto Internacional de Guarulhos a
São Paulo e contribuiu para movimentar o
interesse imobiliário pela região.
O adensamento populacional cada vez maior
da cidade de São Paulo, o alto custo dos imóveis, tanto para compra como para aluguel, e a
procura por mudança e melhoria na qualidade
de vida são fatores que tem contribuído para a
procura de alternativas, principalmente no en-
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torno da Capital. Estudo realizado pela Analitycs
aponta que “as cidades próximas da capital se
tornaram alternativas interessantes para quem
deseja viver próximo do trabalho, mas fugindo
do caos da metrópole”.
Por reunir uma série maior de vantagens, Guarulhos há tempos tem merecido a preferência
dos paulistanos, principalmente por oferecer opções de apartamentos em tamanhos diferenciados e maiores e ter preço mais barato. Segundo
pesquisas, o preço do m² em Guarulhos é de
cerca de 45% mais barato que em São Paulo
(Fonte: Folha de S. Paulo).
O nome Maia se tornou emblemático em Guarulhos e tem sua origem na criação do Bosque Maia, pelo médico Renato Maia. Verdadeiro símbolo de Guarulhos, o Bosque Maia é o
11
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maior parque urbano da cidade, com mais de 3
quilômetros de pista para Cooper e caminhada,
trilhas na mata, quadras de esporte, campo de
areia, praça de eventos, pista de skate, espaço
para a prática de bicicross, academia ao ar livre,
nascentes, lago artificial com ponte paisagística e outras atrações. Segundo o urbanista Daniel Carlos Campos, da Universidade de Guarulhos, o Bosque Maia é hoje “uma referência
de espaço qualificado”. O espaço possui ainda
um Centro de Educação Ambiental - CEA, onde
são realizadas exposições de arte, encontros de
meio ambiente e tardes musicais.
Inaugurado em abril de 2015, o Parque Shopping Maia é o maior e mais importante centro
de compras da região. Ao considerar todos esses fatores altamente expressivos e favoráveis,
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gUarUlhos, Uma das cidades mais
desenvolvidas do Brasil, com os melhores
índices para investir oU morar.
a EZTEC decidiu realizar um amplo e aprofun- produtos a serem ofertados, foram ponderados.
dado mapeamento do cenário de Guarulhos
O resultado positivo, tanto da avaliação mercadocomo mercado potencial para investir num em- lógica como da perspectiva de retorno financeiro
Guarulhos é a segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo e a 12ª mais populosa do Brasil. Infraestrutura de
preendimento
imobiliário.
Estudos
sobre
levou
a EZTEC
a dar
início
ao procomércio
e serviços, acessos
importantes
que ligam
o Rio a
de poJaneiro compensador,
a São Paulo, o maior
aeroporto
da América
Latina,
indústrias
tencialidade
de negócios
os possíveis
valores
jeto do
empreendimento
CIDADE
munie centros
de distribuição
contribueme cada
vez mais com
os excelentes
índices
de desenvolvimento
da cidadeMAIA
e têmno
atraído
investimentos
do setor da construção
civil.
a serem praticados
na comercialização,
a ação e cípio de Guarulhos. Essa decisão ocorreu antes
presença de projetos das empresas concorren- da crise que abalou o mercado imobiliário do país.
tes, assim como, o desenvolvimento do mix de

8O
SEGUNDO MAIOR PIB DO ESTADO,
SÓ PERDE PARA A CAPITAL.

GE – 2010
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COM UMA PARTICIPAÇÃO DE 0,99% DO PIB
NACIONAL, GUARULHOS OCUPA A OITAVA
POSIÇÃO NO RANKING BRASILEIRO.

É O PRIMEIRO MUNICÍPIO NÃO CAPITAL
A APARECER NO RANKING DO PIB
NACIONAL.
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ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL QUALIFICA O PROJETO
Na fase inicial de desenvolvimento, o projeto tinha como meta manter uma área privativa expressiva e que viabilizasse financeiramente o
empreendimento. Mas, para ser aprovado, o
projeto teria a necessidade legal de manter uma
área de preservação ambiental. A princípio, a
exigência pareceu ser um problema para que o
objetivo planejado fosse alcançado sem sacrificar a essência do projeto. A equipe de Desenvolvimento de Produto da EZTEC e os arquitetos contratados tiveram um trabalho muito maior
que o habitual para resolver a dificuldade.
A solução encontrada para manter a exclusividade e originalidade do projeto foi a de adequar os recuos e afastamentos exigidos. Graças
a essa medida, permitiu-se inclusive manter o
extenso bosque de mata natural envolvendo o
empreendimento e a criação de uma belíssima
praça central com aproximadamente 5.000 m²
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que é acessada apenas pelas áreas comuns
dos diversos condomínios, para uso exclusivo
dos moradores e seus convidados.
A criação da praça central foi uma excelente oportunidade para acrescentar ainda mais qualidade
e originalidade ao projeto e, principalmente, constituiu-se num diferencial único entre todos os melhores empreendimentos da região, exclusivo do
CIDADE MAIA. Tanto o bosque quanto a praça são
de uso privado dos moradores dos condomínios.
Outro problema que surgiu, esse de ordem
burocrática, refere-se à dificuldade surgida por
ocasião do registro de incorporação pelo cartório, que exigiu um documento inexistente. A
questão, no entanto, foi resolvida na ocasião sem
prejuízo ao empreendimento. Ao decidir imple-
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mentar o projeto CIDADE MAIA a EZTEC tomou
uma decisão mercadológica acertada aproveitando uma espetacular oportunidade que surgiu com o crescimento do promissor mercado
imobiliário de Guarulhos, atraindo um público
potencialmente interessado e motivado.
No entanto, durante o projeto já em obras aceleradas, ocorreu, nacionalmente, a eclosão da
crise econômica e política que envolveu o setor
imobiliário de modo agudo, fato que, de início,
repercutiu negativamente nos resultados de vendas. Para atacar o problema e não prejudicar a
oportunidade, imediatas estratégias comerciais e
financeiras tomadas pela Empresa contribuíram
para minimizar a situação e concluir o projeto, com
êxito e dentro do prazo de entrega prometido.
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Diagnóstico

PROJETO IMOBILIÁRIO GRANDIOSO, DIFERENTE E ARROJADO
A ocorrência das dificuldades iniciais mencionadas foi, no entanto, bastante minimizada. Isso
pelo fato de que, em contrapartida, se apresentava em Guarulhos um mercado extraordinariamente atraente com esplêndidas oportunidades
para a realização de um grandioso projeto imobiliário, diferente e mais arrojado de tudo que
até então existia em Guarulhos.
Mesmo considerando o fato de Guarulhos ter
se tornado um mercado disputado pelas incorporadoras, em razões dos fatores altamente favoráveis que estimulavam aproveitar as grandes
probabilidades de negócios que se apresentavam, a EZTEC diagnosticou que o desafio era
grande, mas valia a pena ser enfrentado, espe-
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cialmente por contar com um histórico de empreendimentos bem sucedidos, mesmo em disputas com concorrentes.
Dois fatores pesaram bastante na definição
do diagnóstico em favor do projeto CIDADE
MAIA. O primeiro deles foi a oportunidade do
empreendimento passar a ser vizinho ao Parque
Shopping Maia, um shopping de alto padrão,
único da região. Está comprovado por pesquisas
que imóveis localizados próximos a shoppings,
tem uma valorização 46% superior aos demais. O
segundo fator é que o CIDADE MAIA se localiza
próximo ao Bosque Maia, parque municipal que
simboliza bem-estar, contato com a natureza e
status para os futuros moradores.
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rápidos.
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ELEVADO PADRÃO DE ARQUITETURA E EXTREMA CRIATIVIDADE
A criação do projeto CIDADE MAIA partiu da
premissa de ser um bairro planejado, incorporando todos os princípios avançados e inovadores que essa conceituação envolve, tendo
como objetivo final oferecer, de modo efetivo,
mais qualidade, mais opções e mais condições
de vida aos seus moradores.
O projeto da EZTEC assumiu como identidade a denominação de CIDADE MAIA – Bairro
Planejado – e reúne um conjunto de 5 condomínios, com 9 torres, todos com acesso e segurança independentes, ampla e privativa área de
lazer e convivência, e mantém um bosque de
preservação ambiental, permitindo aos moradores usufruírem com exclusividade do contato
com a natureza:
• Residencial ALAMEDA Cidade Maia;
• Residencial BOTÂNICA Cidade Maia;
• Residencial JARDIM Cidade Maia;

• Residencial PRAÇA Cidade Maia;
• Residencial RESERVA Cidade Maia.
O projeto de um bairro planejado habitualmente
surge a partir de acordos com as prefeituras –
é o caso do CIDADE MAIA que cedeu grande
área de terreno garantindo, assim, receber de
retorno a área urbanizada, integrando melhoramentos que resultam em desenvolvimento e
benefícios para trazer avanços na qualidade de
vida da população. A EZTEC tem como diretriz
filosófica de trabalho o princípio de jamais, em
quaisquer circunstâncias, aceitar ou se sujeitar
a soluções convencionais. O mesmo padrão de
comportamento profissional, naturalmente, foi
seguido e obedecido à risca no projeto CIDADE MAIA. A obediência a esse princípio resultou um empreendimento de elevado padrão de
arquitetura, extrema criatividade e acabamento
com benefícios diferenciados e exclusivos.
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mento. É realmente único. Tudo contemplando
um projeto com apartamentos em várias tipologias, todos com layouts também inovadores,
modernos e contemporâneos, para a vida como
ela é hoje. Antes de ser um empreendimento
que explora o potencial mercadológico como
Projeto
arqUitetÔnico
A MCAA
Arquitetos,
responsável pelo projeto negócio imobiliário, CIDADE MAIA é, acima de
assiminovador
descreve
suas Cidade
principais
tudo,
realização grandiosa e surpreenden“A praça central em doisarquitetônico,
níveis já mostra o conceito
do Residencial
Maia. No nível
inferioruma
o acesso
deportarias
diferenciação:
te com
de arquitetura
e engenharia que engrandece
de veículos, moradores características
e visitantes através de
exclusivas. No“O
nívelprojeto
superior, deuma praça
paisagismo
senvolvido
apresenta
quepraticamente
e qualifica
Guarulhos e a região”.
exuberante, interligando os
acessos exclusivos
dos edifícioscomo
e estes àideia
imensacentral,
área verde que
abraça todo
é também
identidadeumdiferenciadora,
uma
o empreendimento. É realmente
único. Tudosua
isso contemplando
projeto com apartamentos
em várias tipologias, todos
com layouts também inovadores,
contemporâneos,
paraque
a vida
como ela éohoje.”
praça modernos
central eem
dois níveis
exprime
conceito inovador do empreendimento. No nível inferior, o acesso de veículos, moradores e visitantes através de portarias exclusivas. No nível
superior, encontra-se uma praça com paisagismo exuberante, interligando os acessos exclusivos dos edifícios e, estes, a imensa área verde
que praticamente abraça todo o empreendiProjeto Arquitetônico – MCAA Arquitetos.
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Praça central em dois níveis. Conceito inovador.

Projeto Paisagístico
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Praça Central - projeto arquitetônico.
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Perspectiva ilustrada da Praça Central .
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Projeto arqUitetÔnico
“A praça central em dois níveis já mostra o conceito inovador do Residencial Cidade Maia. No nível inferior o acesso
de veículos, moradores e visitantes através de portarias exclusivas. No nível superior, uma praça com paisagismo
exuberante, interligando os acessos exclusivos dos edifícios e estes à imensa área verde que praticamente abraça todo
o empreendimento. É realmente único. Tudo isso contemplando um projeto com apartamentos em várias tipologias, todos
com layouts também inovadores, modernos e contemporâneos, para a vida como ela é hoje.”

arborizados e aconchegantes, com praças de
estar e relaxamento, área gourmet, área para jogos e playground. O conjunto de piscinas inclui
solário, deck molhado, raia de 25 metros e piscina infantil, tudo para garantir o conforto e o
bem-estar dos moradores. Para completar, os
Projeto Paisagístico
mai
Outro
ponto
forte
e Guarulhos,
inovador
CIDADE
moradores dispõem de um espaço reservado
“Com localização
privilegiada,
no melhor
bairro de
nasce umdo
empreendimento
único, MAIA
para pessoaséque querem
desfrutar osomelhores
momentos
vida, sem abrir mão da segurança
e do conforto.
O diferencial
já é percebidopara
logo
projeto
dedapaisagismo.
Benedito
Abbud,
explifestas com instalações internas e externas
na chegada, com destaque para as palmeiras imperiais e espelho d’água entre flores perfumadas que irão surpreender
ca Cada
o que
orientou
sua
criação:
“Com
localização
os convidados.
condomínio
terá a sua área
de lazer
exclusiva, entre
jardins arborizados
e aconchegantes,de
com salão, cozinha, sanitário, piscina infantil, playComo a melhor e
praças de estar
e relaxamento, área no
gourmet,
área para jogos
e playground.
de piscinas incluiosolário, ground
deck
privilegiada,
melhor
bairro
deO conjunto
Guarulhos,
e área de estar. Valorizar as áreas de2005, exclusivam
molhado, raia de 25 m e piscina infantil, tudo para garantir o conforto e o bem-estar dos moradores. Para completar
unidades e
Residencial CIDADE MAIA se destaca como um convívio foi um dos principais objetivos do pro-19.768
o programa, contamos com um espaço reservado para festas com instalações internas e externas de salão, cozinha,
em 2013. A Tec Ve
sanitário, piscina
infantil, playground e área deúnico,
estar. Valorizar
as áreas
de convívio foique
um dos queprincipais objetivos
empreendimento
para
pessoas
jeto de paisagismo, oferecendo uma belíssimados melhores terr
do projeto de paisagismo, oferecendo uma belíssima praça central de encontro entre os condomínios com
para aprimorar os
rem
desfrutar
os
melhores
momentos
da
vida,
praça
central
de
encontro
entre
os
condomínios
equipamentos de descontração e descanso para toda a família. Um cinturão verde no entorno do condomínio integra
no atendimento e
semà abrir
mão
segurança
e do
conforto.
com equipamentos de descontração e descan-o percentual de co
o empreendimento
paisagem da
cidade e da
faz conexão
direta com o Bosque
Maia, mantendo
a naturezaO
e a qualidade
de vida sempre presentes.”
diferencial já é percebido logo na chegada, so para toda a família. Um cinturão verde no en-da Tec Vendas em
com a imponência das palmeiras imperiais e es- torno do condomínio integra o empreendimento
pelho d’água entre flores perfumadas que irão à paisagem da cidade e faz conexão direta com o
surpreender os convidados. Cada condomínio Bosque Maia, mantendo a natureza e a qualidade
tem a sua área de lazer exclusiva, entre jardins de vida sempre presentes”.
Projeto de Paisagismo - Benedito Abbud.
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Paisagismo no entorno da piscina adulto - Residencial Praça.
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Projeto Paisagístico
“Com localização privilegiada, no melhor bairro de Guarulhos, nasce um empreendimento único, para pessoas que querem
desfrutar os melhores momentos da vida, sem abrir mão da segurança e do conforto. O diferencial já é percebido logo
na chegada, com destaque para as palmeiras imperiais e espelho d’água entre flores perfumadas que irão surpreender
os convidados. Cada condomínio terá a sua área de lazer exclusiva, entre jardins arborizados e aconchegantes, com
praças de estar e relaxamento, área gourmet, área para jogos e playground. O conjunto de piscinas inclui solário, deck
molhado, raia de 25 m e piscina infantil, tudo para garantir o conforto e o bem-estar dos moradores. Para completar
o programa, contamos com um espaço reservado para festas com instalações internas e externas de salão, cozinha,
sanitário, piscina infantil, playground e área de estar. Valorizar as áreas de convívio foi um dos principais objetivos
do projeto de paisagismo, oferecendo uma belíssima praça central de encontro entre os condomínios com
equipamentos de descontração e descanso para toda a família. Um cinturão verde no entorno do condomínio integra
o empreendimento à paisagem da cidade e faz conexão direta com o Bosque Maia, mantendo a natureza e a qualidade
de vida sempre presentes.”
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Como a melhor e
2005, exclusivame
19.768 unidades e
em 2013. A Tec Ven
dos melhores terre
para aprimorar os
no atendimento e
o percentual de com
da Tec Vendas em

fomenta uma decoração elaborada e sofisticada, valorizando cada ambiente e priorizando o
conforto e a praticidade. Ao conceber o projeto
de arquitetura de interiores da área comum do
empreendimento, a intenção foi criar ambientes
bem pensados e funcionais para proporcionar
aos moradores uma área comum completa,
Projeto de decoração
Um empreendimento com a dimensão e gran- com um toque de exclusividade.”
“A proposta da arquitetura de interiores para o empreendimento Cidade Maia fomenta uma decoração elaborada e
do e CIDADE
MAIA
temAo conceber
obrigatoriaOs excepcionais diferenciais de arquitetura do
sofisticada, diosidade
valorizando cada ambiente
priorizando o conforto
e a praticidade.
o projeto de arquitetura
de interioresmente
da área comum
empreendimento,
a intenção foi criar ambientes
bem o
pensados
e funcionaisprojeto
que
umdogrande
compromisso
com
estudo
CIDADE MAIA, bem como, a sua localiproporcionem aos moradores uma área comum completa, com um toque de exclusividade.”
e solução dos ambientes internos dos condo- zação privilegiada, criaram um projeto icônico e
mínios. Márcia Brunelo, responsável por essa exclusivo para Guarulhos. CIDADE MAIA é um
área define as ideias centrais que orientaram mega empreendimento, uma verdadeira microsua execução: “A proposta da arquitetura de in- cidade, com a melhor infraestrutura para morar
teriores para o empreendimento CIDADE MAIA com conforto, segurança e qualidade na região.
Projeto de Decoração – Márcia Brunelo
Arquitetura e Interiores.
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Decoração de interiores - Mega Longue - Residencial Alameda.
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NÍVEL SUPERIOR DE SOFISTICAÇÃO EM CADA DETALHE
A implementação e execução do Residencial
CIDADE MAIA – Bairro Planejado foi um dos
maiores desafios enfrentados pela EZTEC. Pincipalmente pelo fato das obras do empreendimento – e todo o mercado imobiliário brasileiro
- terem sido atravessadas pela mais forte crise
de que se têm notícia.
A grandiosidade do projeto, envolvendo 5 condomínios com 9 torres, abrigando um total de
1.969 apartamentos, chegou a empregar 1.600
profissionais nos momentos de pico. Acelerando as obras mesmo em meio às turbulências do
mercado, todos os esforços foram empregados
para que a EZTEC pudesse honrar seu mais
respeitado mandamento de gestão, que é o da
pontualidade na entrega de seus projetos. Da
mesma forma, em todas as fases das obras, a
responsabilidade ambiental e a inclusão social
foram rigorosamente obedecidas, já que são

causas enraizadas na cultura da EZTEC. Vencendo todas as dificuldades, as obras foram
concluídas nos prazos, em 42 meses.
Dimensões do Empreendimento.
AT = área total do terreno
AC = área construída
AL = área de lazer

46.580 m²
412.622 m²
33.800 m²

Custos do Empreendimento.
Empregando 14,8% de recursos próprios e com
o restante financiado, a EZTEC manteve seu
prestígio de empresa sólida e fiel respeitadora de
compromissos levando a bom termo a execução
de mais um empreendimento bem sucedido:
Terreno

32.735.477,00

Obra

413.749.342,00

Total

446.484.819,00

Financiamento Utilizado

380.405.065,78 (85,2%)
Valores em R$ Reais.
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Características de acabamento das unidades.
A EZTEC tem sempre como regra priorizar seus
investimentos na obra, aplicando seu know-how
em planejamento, gestão e controle de qualidade, de forma a proporcionar à equipe de Engenharia as melhores condições para garantia da
extrema qualidade e pontualidade em todas as
obras.
Cada um dos condomínios do CIDADE MAIA
foi projetado para oferecer uma planta versátil
que reúne bom gosto, alto padrão, funcionalidade e comodidade. E mais ainda, o projeto levou
em conta a necessidade de oferecer beleza e
conforto, atributos que tornam a vida dos mora-
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Cyber laundry.
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dores mais fácil e prazerosa. Por estes motivos,
o projeto de cada condomínio da microcidade
é inovador em arquitetura, diversão, interação e
qualidade de vida. O que resultou em um empreendimento residencial onde o nível superior
de sofisticação se encontra em cada detalhe.
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Em torno de 80 empresas e profissionais especializados e comprovadamente qualificados
foram contratados para colaborar no gerenciamento, implementação e execução do projeto.
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Número de Unidades por Condomínio.
Os condomínios têm apartamentos com tipologias variadas e quantidades próprias, no total
de 1.969 unidades, sendo:

Condomínio

Tipologias das unidades

Quantidades de unidades

Alameda

38 e 56 m²

448

Botânica

68, 86, 106 e 145,55 m²

566

Jardim

86, 87 e 122 m²

280

Praça

68, 86, 106, 138,45 e 195,89 m²

451

Reserva

122 e 154 m²

224

os melhores e
mais importantes
acessos qUe
facilitam os
deslocamentos
rápidos.

Uma planta flexível e diferenciada agrega conforto e praticidade ao seU dia a dia.

PLANTA TIPo

38 m2

Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 38 m² - com sugestão de decoração - Residencial Alameda.
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Cidade Maia: Onde a vida a

Uma planta versátil, qUe reÚne fUncionalidade e comodidade.

PLANTA TIPo

38 m2

Perspectiva ilustrada do living e planta Tipo de 38 m² - com sugestão de decoração - Residencial Alameda.
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Cidade Maia: Onde a vida a

amBientes planejados qUe privilegiam o conforto e a perfeita integração dos espaços.

PLANTA TIPo

56 m2

Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 56 m² - com sugestão de decoração - Residencial Alameda.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteC

Um living espaçoso e moderno para atender todas as sUas necessidades.

PLANTA oPÇÃo

56 m2

Perspectiva ilustrada do living e planta opção de 56 m² - com sugestão de decoração - Residencial Alameda.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteC

Um amplo terraço para reUnir a família e os amigos.

PLANTA TIPO

86 m2
Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 86 m² - com sugestão de decoração - Residencial Botânica.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

Requinte e acabamento peRfeito em ambientes idealizados paRa uma vida com mais qualidade.

PLANTA TIPO

106 m2
Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 106 m² - com sugestão de decoração - Residencial Botânica.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

ViVer com tranquilidade e conforto será Parte do seu dia a dia.

Planta tiPo

68 m2

Planta tiPo do aPto. de 68 m² com sugestão
de decoração - final 2 - torres a e b

Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 68 m² - com sugestão de decoração - Residencial Praça.
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Cidade Maia

o esPaÇoso liVing integrado ao terraÇo agrega status e ValorizaÇÃo à sua noVa Vida.

Planta oPÇÃo
com liVing amPliado

106 m2

Perspectiva ilustrada do living ampliado e planta opção de 106 m² - com sugestão de decoração - Residencial Praça.
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Cidade M

Planta maison

138,45 m2

36
Plantas Maison de138,45 m² - com sugestão de decoração - Residencial Praça.

Plantas diferenc
agregam mais esP
conforto e PriVac
à sua noVa Vid

ferenciadas
mais esPaÇo,
PriVacidade
oVa Vida.

Planta maison

195,89 m2

37
Plantas Maison de195,89 m² - com sugestão de decoração - Residencial Praça.

Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

espaços amplos aliam exclusividade e bem-estar para atender o público mais exigente.

terraço de 86 m2
planta tipo

86 m2
Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 86 m² - com sugestão de decoração - Residencial Jardim.
Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

a sintonia perfeita entre comodidade e sofisticação em cada detalhe.

planta tipo

86 m2
Perspectiva ilustrada do living ampliado e planta opção de 86 m² - com sugestão de decoração - Residencial Jardim.

Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

plantas especialmente planejadas para o seu bem-estar.

planta tipo

87 m2

87 m2

Planta Tipo de 87 m² e opção 2 suítes com living ampliado - Residencial Jardim.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

um espaçoso terraço para tornar suas recepções ainda mais especiais.

planta tipo

122 m2
Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 122 m² - com sugestão de decoração - Residencial Jardim.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

requinte e conforto no amplo living integrado ao terraço.

pl anta OPÇÃO

122 m2
Perspectiva ilustrada do living ampliado e planta opção de 122 m² - com sugestão de decoração - Residencial Jardim.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

O ESPAÇOSO TERRAÇO É A EXTENSãO NATURAL DO LIVING, PERFEITO PARA REUNIR A FAMíLIA E OS AMIGOS.
ESPAÇOS AMPLOS ALIAM EXCLUSIVIDADE E bEM-ESTAR PARA ATENDER O PúbLICO MAIS EXIGENTE.

Planta tiPo

122 m2
Perspectiva ilustrada do terraço e planta Tipo de 122 m² - com sugestão de decoração - Residencial Reserva.
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Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

alto Padrão e conforto em esPaços cUidadosamente Pensados Para você.
ESPAÇOS AMPLOS ALIAM EXCLUSIVIDADE E bEM-ESTAR PARA ATENDER O PúbLICO MAIS EXIGENTE.

Planta OPÇÃO

122 m2
Perspectiva ilustrada do living ampliado e planta opção de 122 m² - com sugestão de decoração - Residencial Reserva.

44

Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

154 m2
ambientes sUrPreendentes qUe agregam
mais Praticidade e bem-estar aos seUs dias.

AMPLOS ALIAM EXCLUSIVIDADE E bEM-ESTAR PARA ATENDER O PúbLICO MAIS EXIGENTE.

Planta oPção 1 com 3 sUítes, sala amPliada e banho senhor / senhora

154 m2
Planta oPção 2 com 3 sUítes, sala amPliada e banho master com banheira

Perspectiva ilustrada do living ampliado e plantas Tipo de 154 m² - com sugestão de decoração - Residencial Reserva.

Cidade Maia: Onde a vida aCOnteCe.

o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe

o Bem-estar
pleno qUe só a
natUreza de Um
magnífico parqUe
proporciona.

Cronograma de Execução - Controle de Qualidade.
A construção do empreendimento CIDADE
MAIA – Bairro Planejado - constituído de 5 condomínios e uma praça central, teve a duração
total de 3 anos 6 meses (42 meses) incluida a
concessão do “Habite-se”, e obedeceu a um rígido método de gerenciamento e cronogramas
planejados, sincronizados e executados:
• as obras, de cada um dos 5 condomínios e
mais a praça central, foram executadas com
cronogramas exclusivos, num total de 6;
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Condomínio

Período

Duração/Meses

Alameda

mai/14 a mar/17

35

Botânica

set/14 a ago/17

36

Jardim

set/14 a jul/17

35

Praça

jun/14 a mai/17

36

Reserva

mar/15 a nov/17

33

Praça Central

jul/15 a mar/17

21

compras,
gastronomia,
diversão e
serviços de
Um shopping.

• a execução de cada cronograma foi dividida
por torres e periferia;
• Em cada cronograma foram realizadas, em
média, cerca de 700 serviços;
• foram realizadas cerca de 10 mil atividades por
cronograma, considerando todas as atividades
das torres e todas as atividades das periferias;
• programou-se a consolidação das informações com suprimentos e execução de obras;
• o acompanhamento mensal da evolução física, de
custos e de qualidade das obras foi realizado por 4
analistas de planejamento e mais 1 coordenador;
• durante todo o período foi aplicado um método de estudo do valor agregado, para cálculo
de índices de desempenho;
• as obras tiveram rigoroso acompanhamento
de avaliação de metas mensais, trimestrais,
controle de concessionárias e ligações.
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rápidos.

o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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natUreza de Um
magnífico parqUe
proporciona.

Fases de Execução das Obras.
Mesmo sendo uma obra de proporções enormes (9 torres com 28 pavimentos tipo cada +
térreo + subsolos), foi possível evoluir tendo
por base um planejamento amplo, sincronizado e assertivo, permitindo utilização de técnicas
e estratégias avançadas muito bem pensadas
e monitoradas. Houve um trabalho meticuloso
de pesquisa e coleta de todas as informações
necessárias para o processo fluir, sem contratempos ou imprevistos, considerando o perfeito
sincronismo e racionalidade entre cada fase do
empreendimento, cada etapa de serviço e toda
a simultaneidade do processo.
Essa estratégia permitiu elaborar um plano
global que foi sendo monitorado mensalmente,
em cada fase da obra, sempre visando o todo.
Início da obra.
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1. Responsabilidade Estratégica da Obra.
A complexidade da obra e sua elevada responsabilidade como negócio, envolvendo tempo e
recursos financeiros expressivos, orientou estudos no sentido de se aplicar e obedecer rigorosamente a um planejamento e uma coordenação estratégica de implementação e execução
da obra. Essa estratégia se fundamentou no seguinte tripé operacional: logística de pessoal; logística de materiais; e construção de todos os
condomínios simultaneamente.
O acerto na escolha do processo adotado se
confirmou com o pleno cumprimento das metas
de prazos e custos estabelecidos previamente.

Implementação e execução da obra.
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com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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2. Restrições de Mão-de-Obra.
O compromisso por manter o padrão de qualidade e a grandiosidade da obra acabou provocando um momento de escassez de mão-de-obra qualificada que, no entanto, foi solucionado
sem prejuízos.
Para manter um ritmo de produção acelerado
e cumprir as datas dos cronogramas, houve necessidade de envolver uma numerosa equipe:
em novembro de 2015, no pico da obra, estavam trabalhando 1.600 profissionais.
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Momento de escassez de mão-de-obra.
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3. Fornecimento de Materiais.
A construção concomitante de 9 prédios exigiu,
naturalmente, manter à disposição do processo,
uma significativa quantidade de material envolvido: mais de 121 mil m³ de concreto; mais de
9,4 mil toneladas de aço; mais de 28 mil metros
de fundação profunda (estaca hélice).

Alta quantidade de material empregado.
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4. Sistemas consolidados como proteção
contra riscos.
A Engenharia da EZTEC aplicou atenção especial e redobrada na condução do crítico processo construtivo e, assim, muitos riscos foram
eliminados utilizando sistemas consolidados e
cuja execução a Empresa já dominava.
A utilização de sistema PEX, shafts de hidráulica pré-montados e pré-testados são bons exemplos de sistemas instalados no empreendimento, cujo objetivo era minimizar interferências
com outros sistemas e fases de obra.
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Rigor crítico no processo construtivo.
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5. Princípios de ecologia e
sustentabilidade aplicados ao
empreendimento.
Toda a gestão de resíduos da
obra foi feita de forma abrangente com campanhas de redução
de consumo e desperdício dos
recursos, considerando a separação dos resíduos, coleta seletiva e destinação comprovada.
A obra foi mantida sempre limpa e organizada, visando a segurança e o bem estar dos colaboradores e o baixo impacto na
vizinhança.
Proteção do meio ambiente no
perímetro da obra e no entorno.
O bosque de preservação ambiental que circunda parcialSustentabilidade como princípio.
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mente o perímetro do empreendimento foi mantido protegido e
reforçado com árvores especificadas no TCA, durante todo o
período da obra.
Descarte de lixo e resíduos
resultantes da obra.
Toda a terra descartada em bota-foras, resíduos diversos e entulhos foram devidamente credenciados e documentados com a
respectiva emissão de CTRs.
Quanto a materiais específicos
(materiais de pintura) foi realizado descarte controlado com
proteção contra contaminação
e poluição. Esses procedimentos foram permanentes durante
todo o período da obra.
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Características dos Elevadores.
Os 5 condomínios tem à disposição um
total de 74 elevadores Atlas, para atendimento social e de serviços. Parte dos elevadores, não tem necessidade de Casa
de Máquinas e estão programados para
operar na velocidade de 2,5 m/s.
Estacionamento de Veículos.
O empreendimento dispõe de acesso
para pedestres e veículos aos cinco condomínios por uma alameda central, garantindo segurança e comodidade. Os
visitantes também contam com um espaçoso estacionamento na praça central. O
estacionamento tem vagas para carros e
motos, além de amplo bicicletário.
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Rapidez de acesso em todos os condomínios.
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GUARULHOS
vizinHO dO pARqUe SHOppinG mAiA

Áreas de entretenimento e lazer, por condomínio, para adultos e infantil.

Residencial Alameda.
• Praça de chegada
• Salão de festas
• Apoio ao salão de festas
• Mega lounge
• Lounge mirante
• Hall social
• Cyber laundry
• Sala de leitura
• Fitness
• Bar piscina
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• Sauna
• Brinquedoteca
• Play kids
• Deck para descanso
• Piscina para adulto, 25 metros
• Solário
• Piscina infantil
• Deck molhado
• Quadra recreativa
• Praça de esportes
• Churrasqueira gourmet
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Sala de leitura.
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• Brinquedoteca
• Play kids
• Salão de festas
• Praça das jabuticabeiras
Residencial Botânica.
• Piscina infantil
• Piscina para adultos
• Praça de chegada
• Deck molhado
• Praça da fogueira
• Solário
• Praça das pitangueiras
• Piscina coberta
• Hall social
• Descanso
• Home office
• Sauna e ducha
• Jogos para público juvenil • Fitness
• Play aventura
• Massagem
• Praça dos esportes
• Beauty center
• Quadra recreativa
• Sala de jogos para adultos
• Family space
• Espaço gourmet
REGISTRO DE INCORPORAÇÃO: Nº 03 NA mATRíCulA 130.757, Em 11/12/2013.
2º CARTóRIO OfICIAl DE REGISTRO DE ImóvEIS DE GuARulhOS.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Fitness.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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• Sala de estudos
• Salão jogos para público juvenil
• Salão jogos para adultos
Residencial Jardim.
• Quadra recreativa
• Praça de chegada
• Praça da fogueira
• Hall social
• Espaço gourmet
• Piscina para adultos • Salão de festas
• Deck molhado
• Apoio para o salão de festas
• Solário
• Beauty center
• Piscina infantil
• Cinema
• Fitness
• Brinquedoteca
• Sauna / Ducha
• Play kids
• Spa externo
• Playground
• Family space
• Sala de massagem
58
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ReGiStRO de incORpORAÇÃO: nº 03 nA mAtRícULA 130.757 em 11/12/2013. 2º cARtóRiO OFiciAL de ReGiStRO de imóveiS de GUARULHOS.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe

o Bem-estar
pleno qUe só a
natUreza de Um
magnífico parqUe
proporciona.

GUARULHOS
vizinHO dO pARqUe SHOppinG mAiA

60

• Piscina infantil
• Fitness
• Salão jogos para público juvenil
• Salão de jogos para adultos
Residencial Praça.
• Praça teen
• Quadra recreativa
• Praça de chegada
• Salão festas para público juvenil
• Hall Social
• Salão festas para público infantil
• Salão de festas para adultos
• Apoio salão festas para público infantil
• Apoio salão de festas para adultos
• Brinquedoteca
• Play aventura
• Descanso / sauna / massagem / ducha • Playground
• Family space
• Deck zen
• Sala para estudos
• Piscina para adultos 25 metros
• Cinema
• Deck molhado
• Boulevard de acesso
• Solário
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Residencial Reserva.
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• Praça de chegada
• Hall Social
• Salão festas
• Apoio para o salão para festas
• Sauna / Descanso / Massagem
• Fitness
• Piscina coberta 25 metros
• Piscina infantil
• Solário
• Deck molhado

• Piscina adultos 25 m
• Praça encontro
• Quadra recreativa
• Playground
• Salão jogos adulto
• Brinquedoteca
• Family space
• Salão de jogos juvenil
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Serviços oferecidos aos moradores pelo
condomínio (fornecidos por terceiros).
Para facilitar a vida dos moradores e proporcionar o conforto e as facilidades que todos esperam, são oferecidos serviços iguais em todos os
condomínios mediante pagamento (pay per use):
• limpeza diária realizada por uma equipe especializada;
• tratamento de animais de estimação.
• delivery - um posto para coleta e entrega com
total praticidade e segurança;
• personal trainer e toda a infraestrutura do residencial;
• entrega e retirada de roupas para lavanderia;
• portal na internet para agendar serviços, dia e horário, de onde a pessoa estiver e como preferir;
• massagem com prévio agendamento;
• concierge profissional para rentabilizar o tem64
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po, organizar compras, festas e até a agenda;
• e manutenção para resolver com rapidez as
eventualidades do dia a dia.
Coleta, manejo e descarte de lixo orgânico e
reciclável.
Cada condomínio dispõe de infraestrutura e logística próprias para proceder de modo racional
e sistemático com lixeiras para materiais orgânicos e recicláveis.
Incidência Solar sobre o Empreendimento.
Os amplos espaços que circundam as 9 torres
dos condomínios, assim como, as áreas entre
prédios, garantem uma saudável incidência de
raios solares que tornam o bosque privativo e a
praça central locais de frequência habitual dos
moradores que buscam contato com a natureza. Conforme planta e ilustrações apresentadas nas páginas seguintes.

os melhores e
mais importantes
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deslocamentos
rápidos.
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Fotomontagem da região com estudo de Incidência solar / insolação no empreendimento.

INVERNO 9:00

CIO 9:00

INVERNO 9:00
EQUINÓCIO 12:00

Inverno 9:00

Inverno 12:00

Inverno 15:00
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Verão 9:00

Verão 12:00

Verão 15:00

o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe

o Bem-estar
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natUreza de Um
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proporciona.
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Estratégia de Comunicação.
Ao dar ao seu novo projeto o nome de CIDADE
MAIA – Bairro Planejado – a EZTEC já acreditava que o empreendimento, em razão dos seus
expressivos diferenciais e da grandiosidade da
obra, seria integrado à cultura e aos marcos representativos da cidade. A estratégia de comunicação foi feliz na escolha do nome Maia, que
é um nome simbólico da história e das tradições
de Guarulhos, motivo de orgulho dos seus habitantes. CIDADE MAIA, assumiu a identidade
local e se pode dizer que já nasceu enraizado
na vida e na memória de Guarulhos. Ao adotar
estrategicamente o nome de CIDADE MAIA o
empreendimento construiu, interna e externamente, uma poderosa identidade de marca que
lhe proporciona grande visibilidade, significativa valorização e marcante diferenciação, fatores
que influenciam decisivamente os negócios.
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O estabelecimento de uma identidade de marca forte começou de modo relevante a partir da
transformação do nome do empreendimento
numa logomarca genérica que, por sua vez, desdobrou-se em marcas individuais de cada condomínio, resultando num conjunto que transmite
a ideia de respeitabilidade, solidez patrimonial,
requinte e estilo de vida inconfundíveis: marca
genérica - CIDADE MAIA – Bairro Planejado.
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o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Marca dos Condomínios:
Residencial ALAMEDA Cidade Maia.

68

Residencial BOTÂNICA Cidade Maia.

compras,
gastronomia,
diversão e
serviços de
Um shopping.

os melhores e
mais importantes
acessos qUe
facilitam os
deslocamentos
rápidos.

GUARULHOS

o maior e melhor residencial de gUar

Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Residencial JARDIM Cidade Maia.
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Residencial PRAÇA Cidade Maia.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe

o Bem-estar
pleno qUe só a
natUreza de Um
magnífico parqUe
proporciona.

Residencial RESERVA Cidade Maia.
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Identidade das Áreas Comuns de
Convivência e Lazer.
Para destacar a diversidade de opções de lazer,
tranquilidade e conforto, num ambiente seguro, foi
criada uma identificação própria, para cada área,
que personaliza os diferenciais de exclusividade do
CIDADE MAIA: Praça Maia, Praça da Fogueira, Praça das Jabuticabeiras, Praça do Xadrez, Praça das
Pitangueiras, Praça Teen; Sala de Estudos, Sala de
Massagem; Boulevard dos Ipês, Boulevard de Entrada; Café Maia, Cinema , Fitness Maia, Family Space, Home Office, Lounge Leitura, Palco Maia, Play
Aventura,Solário, Spa Externo.

os melhores e
mais importantes
acessos qUe
facilitam os
deslocamentos
rápidos.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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A griffe imobiliária do maior e melhor residencial
de Guarulhos.
CIDADE MAIA, como empreendimento, tornou-se
um local original onde estilos diferentes formam uma
identidade única e onde morar significa conviver. Cenário inovador de arquitetura, interação e qualidade
de vida. Uma verdadeira microcidade vibrante, cercada de verde e vegetação exuberante. Um endereço
para orgulhar seus moradores. No CIDADE MAIA,
cada dia traz uma experiência diferente, exclusiva. A
estratégia de comunicação com muita inteligência e
criatividade soube transformar o endereço da Rua
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Bartholomeu de Carlos, 901, na mais valiosa e poderosa griffe imobiliária de Guarulhos.
Guarulhos Descobre um Novo e Surpreendente
Jeito de Morar.
Para sintetizar todos os benefícios e diferenciais que o
CIDADE MAIA - Bairro Planejado – oferece, foi criado
um tema que transmite, com emoção e forte carga
de realismo e exclusividade, o sentimento de quem
escolhe esse empreendimento como moradia:
CIDADE MAIA, ONDE A VIDA ACONTECE.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Estratégia de Marketing / Comunicação /
Campanha Publicitária.
A grandiosidade do projeto CIDADE MAIA e seus diferenciais competitivos como empreendimento imobiliário e, também, o tamanho da responsabilidade
frente aos objetivos comerciais, levaram a EZTEC a
estabelecer uma estratégia de marketing igualmente
diferenciada e ambiciosa. Pela primeira vez, uma incorporadora faz uma estratégia de comunicação tão
abrangente e completa, como no caso do CIDADE
MAIA. A começar pela definição do projeto, como
produto comercial sob medida para as expectativas
de um mercado em busca de soluções com custo
mais acessível sem, no entanto, abrir mão de qualidade de vida, conforto, segurança, tranquilidade, status
e lazer completo, num residencial de alto padrão de
sofisticação. A estratégia de marketing empregou as
72
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ferramentas mais apropriadas e eficazes para atender aos objetivos e necessidades comerciais: ampla
campanha publicitária em jornais, revistas, rádio e
televisão e mídia digital; marketing direto; comunicação visual; eventos; brindes; ações promocionais.
A estratégia desenvolvida para a campanha de
comunicação se fundamentou na divulgação
de mensagens através de: mídia eletrônica (TV
e rádio) 32,60%; mídia impressa (jornais e revistas) 16,70%; eventos 6,20%; ações de marketing direto, 6,55%; promoções 7,15%; e materiais/produção 30,80%.
Investimento em Comunicação.
Os investimentos em Marketing e Comunicação realizados, de março de 2013 até dezembro de 2019,
foram da ordem de: R$ 19.688.745,15, assim distribuídos, apresentados no quadro seguinte:
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Tipos de Meios / Ações

Valores – R$

Blitz / Sampling / Brindes

449.133,44

Comunicação Visual

436.676,00

Eventos

1.216.502,92

Materiais Gráficos

5.619.795,08

Anúncios em Revistas e Jornais

3.287.648,92

Marketing Direto

1.287.609,81

Materiais Digitais

2.103.332,51

Promoção de Rua

962.685,16

Registro de Marca

6.250,00

Rádio e TV

Total Geral
73

4.319.111,31

19.688.745,15
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
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Tema da campanha publicitária.
Divulgado em todas as mídias, o tema publicitário focou o mais expressivo e característico diferencial do empreendimento: o de ser um bairro planejado de elevado padrão de qualidade e com preço e facilidades de
pagamento dos apartamentos altamentes competitivos.
A chamada principal das peças valorizou ainda a proximidade do empreendimento com o Parque
Shopping Maia:
“O MAIS LUXUOSO BAIRRO PLANEJADO DE GUARULHOS
AO LADO DO PARQUE SHOPPING MAIA”.
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Anúncio pré-lançamento.

Anúncio pré-lançamento.

77
Anúncio lançamento.
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Anúncio lançamento.
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Anúncio sustentação.

80
Anúncio sustentação.

81
Anúncio obra concluída.

82
Anúncio obra concluída.
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Anúncio obra concluída.
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Anúncio obra concluída.
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Um lugar onde estilos diferentes formam uma identidade única e habitar significa conviver. Cenário pulsante e completamente inovador de arquitetura, diversão, interação, alto padrão e qualidade de vida. Uma microci
com toda a comodidade de ter um shopping como vizinho e a poucos minutos do Bosque Maia. Um endereço que vai orgulhar seus moradores e transformar uma região, onde cada dia será uma expe
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Resultados
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Praça Central - conceito inovador
do empreendimento.
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Comercialização do Empreendimento.
A TEC Vendas, Creci 5677 – J, participou ativamente de todas as etapas comercialização e entrega dos imóveis do Residencial CIDADE MAIA,
contribuindo com sua experiência em vendas
para assegurar os melhores resultados na busca constante pela excelência no atendimento e
satisfação dos compradores, e criar um vínculo
de confiança mútua entre a Empresa e o Cliente.
Vendas.
Passados os tempos mais difíceis da crise no
mercado imobiliário, com a recuperação do ritmo de vendas, até 31.01.2020, o resultado de
negócios fechados atingiu 69,28%, tendo-se registrado, recentemente, um aumento de interesse do público pelo empreendimento, o que faz
prever que, em breve, seja alcançada a totalidade das ocupações.
86

compras,
gastronomia,
diversão e
serviços de
Um shopping.

Financeiro.
O Resultado Financeiro relativo a comercialização do empreendimento CIDADE MAIA - Bairro Planejado, apurado em 31.01.2020, apresentou os seguintes valores (em R$ bilhões):
Receita Bruta
Receita Líquida
Margem Bruta
Lucro Bruto
Margem Líquida
Lucro Líquido

1.098.318,00
634.122,00
58%
308.351,00
28%
187.154,00
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Depoimentos de condôminos aprovam o Residencial CIDADE MAIA.
A EZTEC ofereceu uma recepção de boas vindas aos novos proprietários dos cinco condomínios
do Cidade Maia. Na oportunidade foram registradas em vídeo manifestações espontâneas de alegria e satisfação com a conquista de um importante e significativo patrimônio. Alguns dos inúmeros depoimentos:

“Eu já morava na região de Guarulhos, por isso acompanhei a construção. Como conheço um
pouco da EZTEC, quando conheci o decorado, não resiste, foi impossível não comprar. Em tudo
dá pra perceber a importância que a EZTEC dá para o acabamento. Tudo tem qualidade, tudo tem
carinho”.
Diane Coelho – Gerente de Vendas.
“Cidade Maia – e meu apartamento – tudo superou minhas expectativas. Eu não esperava que ficasse tão completo, tão bonito, tão funcional”.
Renato Costa - Engenheiro.
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“Eu só ouvia falar bem da EZTEC. Gosto do seu padrão de qualidade, é o melhor. Comprei meu
apartamento de olhos fechados”.
Ilza de Oliveira – Servidora Pública.
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“O empreendimento é muito bonito e oferece uma infraestrutura incrível. E mais, tem uma fachada
que impressiona, é a mais bonita da região de Guarulhos”.
Bruno Cosenzo - Marketing.
“Está tudo muito acima do que foi prometido. O acabamento é de 1ª. Valeu muito a pena.
Como a EZTEC não tem igual”.
Aline Lins – Contadora.
“A CIDADE MAIA é ainda melhor do que eu imaginava. Fiquei impressionada com tudo”.
Priscila Pafumes – Contadora.
“A diferença em relação a outros empreendimentos é a estrutura, o padrão do apartamento, o entorno que tem de tudo: o Shopping ao lado, o supermercado, tudo. E importante: os prazos de
entrega foram respeitados”.
Fábio da Costa – Consultor de Marketing.
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“O que me interessou mais foi o bosque privativo de 10 mil metros² de área verde e a praça central
do condomínio de 5 mil metros². CIDADE MAIA é um empreendimento bem grande, um verdadeiro sonho que se realiza a cada dia”.
Lucicléia Menezes - Fisioterapeuta.
“Escolhi esse empreendimento pela segurança do nome. Hoje a EZTEC é uma empresa que tem
conceito muito bom no mercado, é idônea e entrega as obras no prazo certo. A piscina, a área de
lazer, tudo me surpreendeu”.
Luís Antônio - Empresário.
“Com o CIDADE MAIA a região ficou supervalorizada. E a EZTEC tem palavra, é de confiança.
Isso é muito importante”.
Walter Mendes – Consultor Fiscal.
			
“Aqui na região tem tudo o que a gente precisa: shopping, supermercados, escolas, cinema.
E para decidir na escolha, ainda tivemos excelentes referências da EZTEC”.
Rosangela Silva - Professora.
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Qualidade de Vida e Benefícios à Comunidade.
O empreendimento CIDADE MAIA, projetado
estrategicamente para ser um autêntico ‘bairro
planejado’, incorpora uma série de benefícios
que refletem diretamente na melhoria da qualidade de vida e na sustentabilidade, não apenas
sobre os moradores, mas também, sobre a comunidade do entorno. A começar que um ‘bairro planejado’ envolve menos impactos sobre a
natureza, considerando que os projetos de sustentabilidade e proteção ambiental já estão inseridos no planejamento geral do empreendimento, como é o caso do CIDADE MAIA.
Além disso, com a obediência do projeto às
regulamentações e diretrizes de urbanização da
cidade - a pavimentação de ruas, calçadas e o
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trânsito de pedestres e veículos - já estão equacionados, visando principalmente mobilidade e
segurança no entorno. Mesmo que a comunidade disponha de áreas de lazer e convivência, o
‘bairro planejado’ em razão da segurança que
oferece aos seus moradores contribui para ampliar as oportunidades de mais espaços de lazer para o seu público interno.
Por último, um ‘bairro planejado’ contribui para
resolver um problema crucial das cidades, que é
a coleta e descarte do lixo orgânico e reciclável.
No CIDADE MAIA foi criada uma infraestrutura
e logística próprias para atender a essa questão
de modo concentrado, coordenando e racional
e sem prejudicar o meio ambiente e proteger a
comunidade.
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Conclusão
A realização do empreendimento Residencial
CIDADE MAIA – Bairro Planejado, independentemente do seu sucesso como negócio imobiliário representa, acima de tudo, uma consagradora realização da capacidade profissional
e inventividade da arquitetura e da engenharia
brasileiras.
O CIDADE MAIA foi criado e planejado para
ser um lugar único e inovador, com liberdade e
tranquilidade para morar em um lugar seguro e
repleto de possibilidades de lazer e conforto para
todas as famílias. CIDADE MAIA - onde cada dia
é uma experiência diferente, gratificante e exclusiva. Onde a vida acontece o tempo todo.
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