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PAT R I AN I

100% VENDIDO
EM 12 HOR AS EM SCS

C AT E G O R I A P R O F I S S I O N A L
C O M E R C I A L I Z AÇ Ã O

RESUMO DO CASE

Em São Caetano do Sul, onde
há poucos terrenos, o potencial
construtivo é limitado por
legislação que dificulta a
verticalização e cobra-se pagamento
antecipado da outorga onerosa –
possíveis fatores que levaram a
não haver lançamentos em
dois anos e meio na cidade.
Ao detectar a demanda reprimida,
a Patriani ousou com projeto de
implantação diferenciada para
jovens famílias. Resultado:
90 unidades vendidas em 12 horas
– uma das maiores velocidades de
vendas de todo o Estado em 2019.

PATR I A N I
100% VENDIDO EM
12 HORAS EM SCS

EMPRESA INSCRITA
Construtora Patriani
LOCALIDADE
São Caetano do Sul (SP)
CATEGORIA PROFISSIONAL
Comercialização

SOBRE A CONSTRUTORA PATRIANI
A Construtora Patriani nasceu em São Caetano do Sul e desenvolve empreendimentos comerciais e residenciais no
Grande ABC, São Paulo e cidades como Campinas, Atibaia e Sorocaba – oferecendo segurança e acabamentos de
qualidade construtiva para que seus imóveis se mantenham atuais e com excelente valor de locação ou revenda ao
longo do tempo. Já são 12 prédios entregues, 9 empreendimentos em obras e 1.770 unidades comercializadas, o
que colocou a Patriani na 39ª posição entre as 100 maiores construtoras do Brasil, de acordo com a 16ª edição do
Ranking ITC 2019. Sua estratégia de criar projetos que dialogam com os desejos e necessidades dos compradores
levou a três premiações consecutivas no Master Imobiliário. A Patriani ainda conquistou duas importantes
certificações, o selo PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat), regulamentador nacional
de produtos e serviços, e o ISO9001/2015, norma internacional de sistema de gestão da qualidade (SGQ).
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TRABALHO

FICHA
TÉCNICA

Junte uma cidade com pouca oferta de terrenos e uma
legislação que dificulta a verticalização – reforçada por um
processo de outorga onerosa do direito de construir restritivo.
Some ainda a proibição da distribuição de panfletos, um dos
maiores trunfos do mercado imobiliário, em todo o município
e a perspectiva do lançamento de um empreendimento
concorrente um mês antes do seu. Nesse cenário nebuloso,
na cidade de São Caetano do Sul, no Grande ABC, o
lançamento do Kiruna, da Construtora Patriani, em setembro
de 2019, tomou forma de uma corrida de obstáculos. Mas
não é que o resultado dessa intrincada equação foi vitorioso?
E muito... Todas as 90 unidades do Kiruna foram vendidas em
apenas 12 horas, ou um apartamento a cada 8 minutos.
Uma das maiores velocidades de vendas registradas no
Estado – 100% em 12 horas, enquanto a média do mês de
setembro de 2019 na cidade de São Paulo foi de 12,4%.
Um sucesso justificado pela oferta de um empreendimento
de altíssima qualidade, com diferenciais inéditos em um
dois dormitórios no Grande ABC, como uma vaga box para
cada unidade, piso de porcelanato instalado no apartamento
inteiro, aquecedor a gás incluído no preço. Sem contar uma
estratégia de marketing criativa para atender a uma demanda
reprimida em um dos melhores endereços de São Caetano, a
Avenida Roberto Simonsen, no bairro Santo Antônio. Com um
VGV de R$ 57,7 milhões e tíquete médio de R$ 641,1 mil por
unidade, o Kiruna oferece apartamentos de duas suítes, com
82 e 86 m², com quartos maiores, e muito lazer.

EMPRESA
INSCRITA

RESPONSÁVEL PELAS RELAÇÕES COM
O JÚRI E COM A IMPRENSA
Kelly Zucatelli – Comunicação
Tel.: + 55 11 4318-0666
E-mail: kelly.zucatelli@construtorapatriani.com.br

Construtora
Patriani
Rua Niterói, 362
Centro – São
Caetano do Sul, SP
CEP 09510-200
CASE

Kiruna
ENDEREÇO

Avenida Senador Roberto
Simonsen, 473
Bairro Santo Antonio –
São Caetano do Sul – SP
INCORPORAÇÃO
E CONSTRUÇÃO

Incorporadora Patriani
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1.

KIRUNA PATRIANI

NATUREZA DO CASO
E AMBIENTE EXTERNO

Considerada a melhor cidade
para se viver no País, São
Caetano do Sul tem o maior
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) do Brasil,
de 0,862. E outra pesquisa
recente referenda essa
qualificação: São Caetano
ocupa o primeiro lugar do
Estudo das Melhores Cidades
para Fazer Negócios, realizado
pela Urban System/Exame
em 2019, uma posição acima
da registrada no ano anterior.
Mas o grande avanço
ocorreu no recorte do
Desenvolvimento Econômico.
São Caetano subiu 22
posições, atingindo a segunda colocação nesse quesito. De acordo
com o levantamento, mesmo com problemas como fechamento
de grandes indústrias, o município se destacou em virtude da
“diversidade econômica, do crescimento empresarial (3,4%) e do
número de empregos formais (2,1%), além do aumento da poupança
e financiamentos (renda e dinâmica econômica), crescimento nos
indicadores de educação, saúde e melhora na infraestrutura de
telecomunicação na cidade”.

PATRI A N

DESTAQUE NA EDUCAÇÃO
Q Taxa de alfabetização superior a 98%
Q 100 matrículas no ensino superior por mil habitantes
em idade economicamente ativa (média do Brasil é 50)
Q 19 matrículas no ensino técnico por mil habitantes
em idade economicamente ativa (média do Brasil é 6,9)
FONTE: URBAN SYSTEM/EXAME

Com renda média dos trabalhadores formais de R$ 3.010 por mês,
registra ainda um atendimento de saúde exemplar.
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1. NATUREZA DO CASO E AMBIENTE EXTERNO

SÃO CAETANO
DO SUL TEM
ATRAÍDO MUITOS
HOLOFOTES – E
SE TORNADO UM
LUGAR DESEJADO
PARA SE VIVER.
MESMO ASSIM, UM
PREVISÍVEL BOOM
IMOBILIÁRIO NÃO
OCORREU, POR
INÚMERAS RAZÕES.
Mesmo com um cenário
tão favorável, que desperta
o interesse de muitos
por morar na cidade, São
Caetano tem sido refratário
ao crescimento do setor
imobiliário.
O município é o
menor entre os 39
que compõem a Região
Metropolitana de São
Paulo (RMSP), com apenas
15,33 km², e faltam áreas
disponíveis para novos
empreendimentos.
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KIRUNA PATRIANI

PATRI A N
RÍGIDOS LIMITES IMPOSTOS PELA PREFEITURA
DESESTIMULAM NOVAS CONSTRUÇÕES
Já em 2013 o
então prefeito
Paulo Pinheiro
afirmou que,
para manter
a qualidade
dos serviços,
em especial
os de saúde e
educação, estava
“desestimulando”
as construtoras de
empreendimentos
residenciais a
construírem
na cidade. Não
queria adensar
ainda mais o
município e disse
que a arrecadação
extra do Imposto
Predial e Territorial
Urbano (IPTU)
não compensaria
os investimentos
necessários
com o aumento
da demanda.
Posição que não
mudou muito nas
administrações
que se seguiram.

FOI DESENVOLVIDO ATÉ UM PLANO
DIRETOR QUE REALMENTE CRIOU
REGRAS MUITO RÍGIDAS PARA A
APROVAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS,
E LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS
VIRARAM RARIDADE. O ÚLTIMO HAVIA
OCORRIDO EM 2016.
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2.

KIRUNA PATRIANI

OPORTUNIDADE

A área não poderia ser mais bem localizada: na Avenida Senador Roberto
PATRI A N
Simonsen, 473, uma das mais importantes da cidade, no bairro Santo
Antônio. A uma quadra da Avenida Goiás e perto da Rua Espírito Santo
(endereços das melhores clínicas e laboratórios), próxima de boas escolas. O
Hospital São Caetano, referência na medicina preventiva, fica a duas quadras
do empreendimento e o Kiruna está a apenas 15 minutos a pé da estação de
trem da CPTM, que tem ligação com o metrô, na Estação Tamanduateí.

Após identificar uma demanda reprimida por apartamentos de
dois dormitórios, mas com alto padrão, foi em 2018 que, apesar dos
empecilhos, a Patriani resolveu investir no mercado de São Caetano,
onde fica sua sede. Mas não havia áreas disponíveis.

NA FALTA DE OPÇÕES, A SOLUÇÃO
FOI “CRIAR” UM TERRENO VIÁVEL
PARA O EMPREENDIMENTO
TERRENO TEM
2.339,85M²
APÓS JUNÇÃO
DE 7 IMÓVEIS
R. JOAQUIM NABUCO

FINAL
02A

30,6

47,4

R. SÃO FRANCISCO

AV. S
EN

SEM ESCALA
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51

17,9

R. PEDRO JOSÉ LORENZINI

R. ESPÍRITO SANTO

ADO

R RO

BERTO

SIMO

NSEN

28,0 M

TODA COMODIDADE A POUCOS MINUTOS

FINAL
01B

FINAL
01A

6 casas e 1 estacionamento
são comprados em 2 etapas –
13/6 e 1/11/2018

Q Hospital São Caetano
Q Carrefour
Q ParkShopping São Caetano
Q Espaço Verde Chico Mendes

FINAL
03A

FINAL
03B

6/1/2020 – Iniciada
efetivamente a obra

TORRE
AURORA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 455

2/2020 – Execução das
escavações e solo grampeado

Q Hospital e Maternidade São Luiz
Q Extra Hipermercado
Q Colégio Eduardo Gomes
Q Supermercado Joanin

7 min.
4 min.
3 min.
3 min.

FINAL
02B

21/8/2019 – Prefeitura
autoriza início da obra
21/9/2019 – Lançamento do
Kiruna

5 min.
7 min.
5 min.
6 min.

TORRE
BOREAL

O tradicional bairro Santo Antonio, que no século 19 era reduto de
olarias, hoje está colado ao centro de São Caetano e é um importante
polo comercial e de prestadores de serviços. Apresenta a segunda maior
renda domiciliar da cidade: cerca de R$ 16 mil.
A Avenida Senador Roberto Simonsen é servida por ônibus, mas,
apesar do movimento, ainda mantém uma certa tranquilidade, também
garantida aos futuros moradores do Kiruna, assim como privacidade,
pelo grande recuo de 20 metros na implantação do empreendimento.
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3.

KIRUNA PATRIANI

SOLUÇÃO

PATRI A N

O terreno excepcional, com uma frente de 51 metros de extensão, vai
abrigar o Kiruna, com 90 unidades distribuídas por 18 andares, sendo
15 de apartamentos, o térreo com lazer completo, além de dois
subsolos de garagem com vagas grandes. Uma delas será box, com as
laterais fechadas e entregue com armário suspenso, oferta inédita no
mercado do Grande ABC em um dois dormitórios — e pela primeira vez
montada em tamanho real no estande junto ao decorado.

A IMPLANTAÇÃO CRIATIVA PERMITIU
UM PROJETO COM MOVIMENTO E
UNIDADES DIVERSIFICADAS

UM PROJETO COM DIFERENCIAIS CAPAZES DE
MANTER O EMPREENDIMENTO MODERNO MESMO
DAQUI A 20 ANOS, COM UM VGV DE R$ 57,7 MILHÕES
E TÍQUETE MÉDIO DE R$ 641,1 MIL POR UNIDADE.

R. ESPÍRITO SANTO

UMA TORRE
QUE “VIRA” DUAS
R. JOAQUIM NABUCO

São seis apartamentos
por andar, em uma torre
só. A sensação, porém,
é de duas torres (Aurora
e Boreal), resultado
garantido por uma
ENAD
OR R
estratégia
do projeto:
28,0 M
OBER
TO SIM
ONS
EN
dois halls separados,
que atendem três
apartamentos cada um,
com elevadores privativos.

FINAL
03A
FINAL
01B

FINAL
01A
FINAL
03B

FINAL
02B

51

9

30,6

47,4

FINAL
02A
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TORRE
AURORA

TORRE
BOREAL

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN, 455

PERSPECTIVA SUÍTE MASTER
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3. SOLUÇÃO

O empreendimento conta com unidades de 82 a 86m², metragens
bem maiores do que a concorrência no mercado, com dormitórios
mais espaçosos. A suíte master tem closet e a outra, uma área
de armários expressiva. As unidades serão entregues com janelas
maiores do que o praticado no mercado, uma marca da Patriani, e
persianas automatizadas.

PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO
KIRUNA PATRIANI

PATRI A N

Além do acabamento de alta qualidade, o apartamento inteiro terá
porcelanato retificado, rodapés também de porcelanato e infraestrutura
completa para pontos de ar-condicionado nas salas e nas suítes,
instalados sem custo adicional.
Outro grande diferencial no Kiruna foi o projeto permitir a junção da
cozinha, do terraço gourmet e da área da churrasqueira, oferecendo
assim mais interação e conforto entre os espaços. Tudo integrado à
sala de estar também, como o piso do terraço nivelado com o da sala.
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3. SOLUÇÃO

KIRUNA PATRIANI

PATRI A N

SEGURANÇA

Entregue com guarita
reforçada com vidro
blindado e portões
automatizados para
veículos, além de controle
de acesso para pedestres
com clausura. Mas o Kiruna
já tem também estrutura
preparada para portaria
virtual. Serão 24 câmeras
instaladas e sistema de
sensores perimetrais.

LAZER

Completa estrutura,
com piscina adulto e
infantil climatizadas
e deck molhado,
brinquedoteca,
playground e sala
de jogos, equipada
com mesa de Airplay,
videogame de última
geração, TV LED e mesa
para jogos de tabuleiro.
Salão de festas, espaço
gourmet, churrasqueira e
forno de pizza garantem
espaços aconchegantes
para receber os amigos.
No térreo, a área de lazer
é elevada em relação à
rua, proporcionando
mais privacidade.
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PARA OS CARROS

Todas as unidades têm duas vagas de
garagem com demarcações maiores,
sendo uma aberta e outra box, com
fechamento lateral e armários suspensos.
A vaga box é novidade em apartamentos
de dois dormitórios e foi lançada no Kiruna.
As abertas têm ponto de recarga para
veículos elétricos com medidor individual
de energia. Há ainda um espaço coletivo
equipado para lavar, aspirar e calibrar os
pneus do carro ou moto.

PARA OS PETS

Pet place com grama natural e um
sistema inovador de drenagem,
lançado pela primeira vez no
Kiruna, além de brinquedos e
circuito agility. E Dog Wash com
água quente e soprador.
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GERADOR PATRI A N
Edifício entregue com
gerador já instalado
com capacidade
de alimentar toda a
área social, sistema
de segurança, um
ponto de luz na sala,
um ponto de luz na
cozinha e a tomada da
geladeira.

CUIDADOS
COM O CORPO

O empreendimento conta com
fitness center completo com
esteiras, bicicletas ergométricas,
torre de halteres, estação
de musculação, banco
para musculação, barra de
alongamento e TV LED. Tem
ainda o Beauty Care com mesa
de manicure, lavatório, cadeiras e
nichos para os produtos, entregue
com ar-condicionado. Sem contar
uma sala de massagem.

QUINTAL ABERTO
Além da área de serviço
separada da cozinha e
com iluminação natural,
os apartamentos têm
um quintal aberto que
acomoda terraço técnico
com espaço reservado
para condensadora de
ar-condicionado e
aquecedor a gás

18

SUSTENTABILIDADE

São vários itens para garantir mais economia de energia e água, como
os sensores de presença no hall dos elevadores e escadas, sistema de
captação de água da chuva para limpeza das áreas comuns, torneiras com
temporizador e elevadores ultramodernos, com tecnologia regenerativa,
que geram até 65% da energia que consomem. Além disso, o condomínio
dispõe de lixeiras para coleta seletiva e utiliza madeiras certificadas,
respeitando as políticas de preservação ambiental.
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4.

KIRUNA PATRIANI

IMPLEMENTAÇÃO

PATRI A N

LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA E UM PROJETO
ESPETACULAR, COM DIFERENCIAIS CAPAZES
DE MANTER O KIRUNA MODERNO MESMO EM
20 ANOS, SÃO PRIMORDIAIS PARA EXPLICAR
O SUCESSO DO EMPREENDIMENTO: 100% DAS
90 UNIDADES VENDIDAS EM APENAS 12 HORAS.
Um número espantoso em um cenário em que, em setembro (mês de
lançamento do Kiruna), a velocidade média de vendas na cidade de
São Paulo, para empreendimentos de projeto igual ao do Kiruna, com
dois dormitórios, foi de apenas 12,4%, segundo o Secovi-SP.

EVENTO DE ABERTURA DO ESTANDE

Mas um enorme quinhão desse resultado tão vitorioso se deve à
estratégia de marketing, ousada e criativa, que recebeu investimentos
de R$ 2.225.784 e conseguiu atingir um público enorme

SEM ENTREGAR UM ÚNICO DOS 280 MIL FLYERS
SEQUER NA CIDADE DE SÃO CAETANO, AÇÃO NÃO
PERMITIDA PELOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

VISTA EXTERNA DO ESTANDE
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A LEGISLAÇÃO DA CIDADE
IMPÔS DIFICULDADES
EXTRAS AO MARKETING
NA DIVULGAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
21
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4. IMPLEMENTAÇÃO

KIRUNA PATRIANI

PATRI A N

Como a panfletagem, um dos mais tradicionais recursos de propaganda
do setor imobiliário, é proibida no município, a Patriani desenvolveu um
plano estratégico arrojado. São Caetano é uma cidade pequena, com
acessos bem definidos: a partir de São Paulo, de Santo André e de São
Bernardo do Campo, que, na época, permitiam a distribuição desse tipo de
material (São Paulo passou a proibir em janeiro).

APRESENTA O KIRUNA PATRIANI,
O PRÉDIO MAIS MODERNO DE SÃO CAETANO
NA ROBERTO SIMONSEN
PERTINHO DA GOIÁS

85m² 2 suítes 2 vagas
e lavabo

grandes

PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA FACHADA

ESPAÇO GOURMET COM CHURRASQUEIRA

TEM TANTOS DIFERENCIAIS
QUE NÃO CABEM NESTA PÁGINA.
A planta do KIRUNA PATRIANI tem a melhor
distribuição de espaços, com quartos grandes,
quintal aberto, cozinha e banheiros com iluminação e
ventilação natural e pronto para ar-condicionado na
sala e suítes. Área de serviço separada da cozinha.
Os apartamentos têm janelas com tamanhos
maiores que o padrão de mercado, oferendo mais
luminosidade e ventilação nos ambientes.
As vagas são enormes e comportam SUVs grandes.
Possuem tomada para carro elétrico e armário
suspenso para guardar objetos pessoais.

CONFIRA PORQUE O KIRUNA É O MELHOR PRÉDIO DE SÃO CAETANO NA SUA CATEGORIA
Edifício entregue com gerador a
gás já instalado e, com capacidade
para suprir as áreas sociais, sistema
de segurança, combate a incêndio,
bombas de água e elevadores.

Todas as lâmpadas das áreas comuns
são de LED, com sensor de presença
e as torneiras com temporizador.
Condomínio barato é sempre uma
preocupação da PATRIANI.

O gerador também manterá em
funcionamento a geladeira, um
ponto de luz na sala e outro na
cozinha. Somente um prédio de
altíssimo padrão tem esse diferencial.

Janelas das suítes com persianas de
enrolar que permitem um ambiente
com muito mais iluminação e
ventilação. As persianas são blackouts
e automatizadas.

O quintal aberto acomodará a
condensadora de ar-condicionado e
o aquecedor a gás. A condensadora
de ar não irá atrapalhar na sacada ou
na área de serviço.

Piso da varanda nivelado com a sala.
No caso de fechamento da varanda
com vidros, a integração já está pronta.

Pronto para ar-condicionado na sala
e nas suítes. Basta comprar o aparelho
e instalar.

As vagas são grandes e acomodam
cabine dupla. Também são equipadas
com armários elevados para guardar
malas de viagem, por exemplo. Uma
das vagas será entregue fechada nas
laterais, tipo box.

Cozinha fica separada da área de
serviço com iluminação natural e
integrada com a sala e varanda com
churrasqueira.

Todos os apartamentos possuem uma
vaga com recarga para carro elétrico
e com medição individual. Uma
inovação que só a PATRIANI tem.

Completo sistema de segurança com
24 câmeras e sensores perimetrais
já instaladas. A guarita é reforçada e
tem clausura.

Os prédios da Contrutora PATRIANI tem
muita preocupação com condominio
barato e sustentabilidade para
reaproveitamento de recursos.

Fitness entregue com TV de LED, áreas
para prática de pilates e aparelhos
profissionais de alta performance.
Todos os aparelhos são de uso
contínuo, com alta durabilidade e
específicos para uso em condomínio.

Empreendimento construído com
vigas e pilares. Todas as paredes
poderão ser removidas.

Piscina infantil e adulto com prainha,
ambas são climatizadas, e a piscina
adulto terá cromoterapia.

O Kiruna Patriani será entregue
com porcelanato de primeira linha
em todo o apartamento. Também
será entregue com box de vidro
nos banheiros.

Pet Place com brinquedos agility para
o seu pet brincar e se exercitar, além
de Dog Wash para higienização depois
da brincadeira.

O aquecedor a gás e o medidor
de água individual também serão
entregues junto com o prédio.

Todas as áreas comuns são entregues
equipadas e decoradas com materiais
de primeira linha, para que você não
precise pagar taxas condominiais
extras após a entrega do prédio.

A PATRIANI entende que um predio
para ser moderno precisa nascer
moderno e com equipamentos de alta
tecnologia. Desta forma, conseguimos
conforto com condomínio barato.

BREVE LANÇAMENTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES FALE COM NOSSOS ESPECIALISTAS
INFORMAÇÕES

(11)

4318-0666

(11)

97673-1715

construtorapatriani.com.br

SIGA A PATRIANI

@construtorapatriani

Av. Senador Roberto Simonsen, 473
Bairro Santo Antônio - São Caetano - SP

O empreendimento somente poderá ser comercializado após a aprovação do Memorial de Incorporação pelo Cartório de Registro de Imóveis.
Projeto em aprovação na Prefeitura de São Caetano.

FOLHETOS DISTRIBUÍDOS FORA DA DIVISA
A Patriani colocou, então, promotores para distribuir folhetos em
cada acesso, mas do outro lado da divisa, incluindo cada ponte que
atravessava a Avenida do Estado e a Avenida Guido Aliberti, entrando em
São Caetano. Assim como no Rudge Ramos e em três entradas de Santo
André. Foram entregues, assim, 280 mil folhetos. Só no primeiro fim de
semana 600 pessoas passaram pelo estande do Kiruna.
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CAMINHÕES ADESIVADOS
A construtora usou também
outros meios de publicidade,
como quatro caminhões
adesivados e iluminados
percorrendo os principais
pontos de São Caetano, entre
ruas de comércio, portas de
escola, parques. Sem o uso
de som, que não é permitido.
Os únicos materiais
impressos permitidos
foram jornaizinhos, que
trazem outros assuntos,
além dos anúncios
do empreendimento,
disponibilizados, por
exemplo, em um quiosque
no maior shopping local.

DISPLAY NO SHOPPING
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4. IMPLEMENTAÇÃO

KIRUNA PATRIANI

CONCORRÊNCIA CAUSA
MUDANÇA DE ESTRATÉGIA
O lançamento do Kiruna, com a
abertura do estande, foi no dia
21 de setembro de 2019, mas a
entrega dos panfletos foi iniciada
um mês antes. Em parte por
causa de um imprevisto: a cidade
tinha ficado dois anos e meio sem

nenhum lançamento residencial e
não é que outro empreendimento
de dois dormitórios também
resolveu construir em São Caetano
e ainda ia abrir o estande antes?
A Patriani ainda não tinha registro
de incorporação, estande ou
decorado, mas resolveu soltar
a ficha técnica, repleta dos
diferenciais do empreendimento,
com a tabela de preços e
tudo: “Apenas R$ 5.900/m²
Torre Aurora até 8º andar”.
Foi distribuída para todos os
vendedores. O material, que
costuma ter uma página e sem
valores, saiu com 60.

“NÃO COMPRE”
A construtora adotou, ainda,
uma prática comum das
concessionárias de automóveis:
“Não compre seu imóvel antes
de conhecer o Kiruna”, criando
uma grande expectativa no
mercado de um imóvel que ia
ser lançado bem mais adiante.
Esse tipo de aviso foi colocado
nos painéis eletrônicos de 135

PATRI A N

elevadores (Elemidia) e no
ParkShopping São Caetano
também. E deu resultado.

APRESENTA O KIRUNA PATRIANI, O PRÉDIO MAIS MODERNO DE SÃO CAETANO
VENHA CONHECER O MARAVILHOSO DECORADO. ABERTURA NESTE SÁBADO, 21/SETEMBRO.

NA ROBERTO SIMONSEN, PERTINHO DA GOIÁS
PATRIANI

82 a 86m² 2 suítes
e lavabo
grandes
2 vagas
VARANDA GOURMET COM CHURRASQUEIRA

TEM TANTOS DIFERENCIAIS QUE NÃO CABEM NESTA PÁGINA

PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA FACHADA

PERSPECTIVA ARTÍSTICA DA FACHADA

A planta do KIRUNA PATRIANI tem a melhor distribuição de espaços, com quartos grandes, quintal aberto, cozinha e banheiros com iluminação
e ventilação natural, além de ponto para ar-condicionado na sala e suítes. A área de serviço é separada da cozinha.
Os apartamentos têm janelas com tamanhos maiores que o padrão de mercado, oferecendo mais luminosidade e ventilação nos ambientes.
As vagas são enormes e comportam SUVs grandes. Uma delas, possue tomada para carro elétrico e armário suspenso para guardar objetos pessoais.

INÍCIO DAS VENDAS 21/SET

Apenas R$

5.900/m²

Torre Aurora até 8º andar

Para obter o preço final da unidade deve-se multiplicar o preço do m² acima,
pela área privativa do apartamento de 82,78m2, mais a área privativa das duas
vagas demarcadas de 25,76m2, totalizando 108,54m2.

CONFIRA PORQUE O KIRUNA É O MELHOR PRÉDIO DE SÃO CAETANO NA SUA CATEGORIA
Edifício entregue com gerador a gás já
instalado e, com capacidade para suprir
as áreas sociais, sistema de segurança,
combate a incêndio, bombas de água e
elevadores.

Todas as lâmpadas das áreas comuns
são de LED, com sensor de presença.
As torneiras têm temporizadores.
Condomínio barato é sempre uma
preocupação da PATRIANI.

O gerador também manterá em
funcionamento a geladeira, um ponto
de luz na sala e outro na cozinha.
Somente um prédio de altíssimo padrão
tem esse diferencial.

Janelas das suítes com persianas de
enrolar que permitem um ambiente
com muito mais iluminação e
ventilação. As persianas são blackouts
e automatizadas.

O quintal aberto acomodará a
condensadora de ar-condicionado e o
aquecedor a gás. A condensadora de ar
não irá atrapalhar na sacada ou na área
de serviço.

Piso da varanda nivelado com a sala.
No caso de fechamento da varanda com
vidros, a integração já está pronta.

Ponto para ar-condicionado na sala e nas
suítes. Basta comprar o aparelho e instalar.

As vagas são grandes e acomodam
cabine dupla. Também são equipadas com
armários elevados para guardar malas de
viagem, por exemplo. Uma das vagas será
entregue fechada nas laterais, tipo box.

A cozinha possui excelente iluminação
natural, está separada da área de serviço
e integrada com a sala e varanda com
churrasqueira.

Todos os apartamentos possuem uma
vaga com recarga para carro elétrico e
com medição individual. Uma inovação
que só a PATRIANI tem.

Completo sistema de segurança com
24 câmeras e sensores perimetrais
já instalados. A guarita é reforçada e tem
clausura.
Fitness entregue com TV LED, áreas
para prática de pilates e aparelhos
profissionais de alta performance. Todos
os aparelhos são de uso contínuo, com
alta durabilidade e específicos para uso
em condomínio.
Piscina infantil e adulto com prainha.
Ambas são climatizadas. A piscina adulto
terá cromoterapia.

A CONSTRUTORA PATRIANI tem a
preocupação de construir prédios
que tenham condomínio barato e
sustentabilidade para reaproveitamento
de recursos.
Empreendimento construído com vigas e
pilares. Todas as paredes poderão ser
removidas.
O KIRUNA PATRIANI será entregue
com porcelanato de primeira linha em
todo o apartamento, com box de vidro
nos banheiros.

Pet Place com brinquedos agility para o
seu pet brincar e se exercitar, além de
Dog Wash para higienização depois da
brincadeira.

O prédio também será entregue com
aquecedor a gás e o medidor de água
individual.

Todas as áreas comuns são entregues
equipadas e decoradas com materiais de
primeira linha, para que você não precise
pagar taxas condominiais extras após a
entrega do prédio.

A PATRIANI entende que um prédio para
ser moderno precisa nascer moderno
e com equipamentos de alta tecnologia.
Desta maneira, conseguimos conforto
com condomínio barato.

A PATRIANI TAMBÉM ESTÁ NO PARKSHOPPING SÃO CAETANO, EM FRENTE AO CINEMA. FAÇA UMA VISITA!
INFORMAÇÕES

(11)

4318-0666

(11)

97673-1715

construtorapatriani.com.br

SIGA A PATRIANI

@construtorapatriani

Av. Senador Roberto Simonsen, 473
Bairro Santo Antônio - São Caetano - SP

Breve Lançamento. O empreendimento somente poderá ser comercializado após aprovação do Memorial de Incorporação
pelo Cartório de Registro de Imóveis. Projeto em aprovação na Prefeitura de São Caetano.
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ANÚNCIO
DE JORNAL

INFLUENCIADORES DIGITAIS
A Patriani lançou o Kiruna ainda pelas redes sociais, inclusive com a
presença de influenciadores no estande, como Jorge, The Bulldog, um
simpático buldogue inglês morador de São Caetano, com milhares de
seguidores. Ele aproveitou até para testar a porta passa dog no decorado.
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KIRUNA PATRIANI

KIT PARA PETS
E CRIANÇAS
Todos os visitantes que
passaram pelo estande
e apartamento decorado
receberam um kit com
lancheira pet (com recipiente
para ração e para água), book
de capa dura, caderno para
colorir, entre outros itens.

PATRI A N

LIVING TEM, ENTRE DIFERENCIAIS,
FECHADURA BIOMÉTRICA NA PORTA
PRINCIPAL E TOMADAS COM ENTRADA USB

LIVING

26

TOILETTE
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LIVING
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COZINHA
PATRI A N

ILHA COM BANCOS

PROJETO PERMITE
AMPLIAR A COZINHA
PARA O TERRAÇO
GOURMET, COM UMA
POSSIBILIDADE DE
INTEGRAÇÃO, INCLUSIVE,
COM A ÁREA DA
CHURRASQUEIRA
E A SALA DE ESTAR

30

LAVANDERIA
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KIRUNA PATRIANI

SUÍTE PRINCIPAL

SUÍTE PRINCIPAL
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PATRI
SEGUNDA
SUÍTEA N

SUÍTES SÃO MAIS
AMPLAS DO QUE
OS MODELOS
DISPONÍVEIS
NO MERCADO
E TÊM JANELAS
MAIORES
TAMBÉM, COM
PERSIANAS
DE ENROLAR
AUTOMATIZADAS

33

PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO
KIRUNA PATRIANI

EM AÇÃO INÉDITA
NO LANÇAMENTO
PATRI A N
DE 2 DORMITÓRIOS
NO GRANDE ABC,
PATRIANI MONTOU
VAGA BOX DE
TAMANHO REAL
NO ESTANDE
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5.

RESULTADOS
MARKE TING

COMERCIALIZ AÇ ÃO

100%

VENDIDO EM

12 HORAS
UM APARTAMENTO
A CADA 8 MINUTOS

R$ 57,7 MILHÕES
36

R$ 2.225.734
DE INVESTIMENTO

R$ 1.231.106
ESTANDE

R$ 208.700
MÍDIA IMPRESSA

R$ 108.000
MÍDIA EXTERIOR

DE VGV

R$ 62.596

R$ 641,1 MIL

R$ 193.714

DE TÍQUETE MÉDIO POR UNIDADE

PATRI A N

MÍDIA DIGITAL

DECORADO

PRÊMIO MASTER IMOBILIÁRIO
KIRUNA PATRIANI
MATERIAIS DE DIVULGAÇ ÃO

280 MIL

2.339,85M²

2.500

18 ANDARES

FLYERS

BOOKS

135

PAINÉIS DE
ELEVADORES

600

PESSOAS PASSARAM
PELO ESTANDE NO
PRIMEIRO FIM DE SEMANA
38

DADOS DO EMPREENDIMENTO

PATRI A N

DE ÁREA DO TERRENO

SENDO 15 DE APARTAMENTOS,
LAZER NO TÉRREO E
2 SUBSOLOS DE GARAGEM

2 VAGAS

DE GARAGEM GRANDES
(SENDO UMA BOX COM AS LATERAIS
FECHADAS E ARMÁRIOS ELEVADOS)

82 A 86 M²
2 SUÍTES

DE ÁREA DOS APARTAMENTOS
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PAT R IA N I
RESUMO DO CASE

Em São Caetano do Sul, onde há poucos
terrenos, o potencial construtivo é limitado
por legislação que dificulta a verticalização
e cobra-se pagamento antecipado da
outorga onerosa – possíveis fatores que
levaram a não haver lançamentos em
dois anos e meio na cidade. Ao detectar a
demanda reprimida, a Patriani ousou
com projeto de implantação diferenciada
para jovens famílias. Resultado:
90 unidades vendidas em 12 horas –
uma das maiores velocidades de
vendas de todo o Estado em 2019.
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CRÉDITOS
PRODUÇÃO DO CASE
Scribas Produção de Conteúdo
REDAÇÃO
Marisa Folgato
EDIÇÃO
Jorge Tarquini
DIREÇÃO DE ARTE
Marcio Penna
PRODUÇÃO EDITORIAL
Cristina Redoschi
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Construtora Patriani

Rua Niterói, 362 – Sala 41, Centro
São Caetano do Sul – SP
CEP 09510-200
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