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O Prêmio Master Imobiliário, considerado o Oscar do setor imobiliário, vem destacando, ao longo 
de sua história, os melhores projetos, empreendimentos e as iniciativas de empresas e profissionais 
de diferentes segmentos imobiliários de todo o Brasil.

Desde a sua criação, em 1994, o Prêmio Master se espelha no Prix d’Excellence, concedido anualmente 
pela FIABCI Mundial, durante seus congressos anuais realizados em um dos mais de 50 capítulos repre-
sentativos onde ela se faz presente ao redor do mundo.

Em 1995, três expoentes da indústria imobiliária nacional, os empresários Ricardo Yazbek, Elbio 
Fernández Mera e Luiz Carlos Pereira de Almeida, à época, respectivamente, presidentes do Secovi-SP, 
da FIABCI-BRASIL e da Comissão Julgadora do Prêmio Master Imobiliário, protagonizaram a primeira 
cerimônia de premiação, que superou todas as expectativas e obteve enorme sucesso.

Neste ano de 2019, o Prêmio Master Imobiliário completa 25 anos consecutivos de uma trajetória 
de sucesso.

A premiação reconhece e valoriza publicamente o empenho das pessoas e empresas que atuam no setor, 
além de ressaltar o real significado da indústria imobiliária do Brasil, na medida em que incentiva ini-
ciativas que respondam às necessidades do mercado e aos anseios da sociedade.

A promoção do Prêmio Master Imobiliário é dos parceiros FIABCI-BRASIL (Federação Internacional 
das Profissões Imobiliárias), presidida por Rodrigo Luna, e Secovi-SP (Sindicato da Habitação), presi-
dido por Basilio Jafet.

Além de contemplar os grandes talentos, o Master Imobiliário tem a função de divulgar, nacional e in-
ternacionalmente, os conceitos inovadores e as experiências bem-sucedidas que possam servir de mod-
elo para o desenvolvimento global das atividades do setor. Por isso, o prêmio permite a inscrição de 
trabalhos de todas as regiões do País, em duas categorias distintas: Empreendimento e Profissional.

Na categoria Empreendimento, concorrem edificações imobiliárias residenciais, comerciais, de lazer 
e urbanização, de diferentes portes e completamente concluídas, o que permite a correta avaliação da 
Comissão Julgadora.

Prêmio Master Imobiliário, história 
de 25 anos de sucesso e de compromisso 
com a excelência
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Na categoria Profissional, são inscritos trabalhos e projetos específicos de qualquer natureza ligados 
à área imobiliária – ações de marketing, administração, comercialização, inovações tecnológicas, sus-
tentabilidade, preservação do patrimônio, retrofit, propaganda e publicidade, soluções arquitetônicas, 
soluções jurídicas, responsabilidade social, viabilizações financeiras, trabalhos acadêmicos, entre outros.

A partir do ano 2000, o Prêmio Master Imobiliário começou a contemplar pessoas e empresas que 
dão importantes contribuições para o desenvolvimento do setor imobiliário. Nasceu, assim, a pre-
miação hors concours, concedida, de comum acordo, pelas entidades parceiras e promotoras do 
Master Imobiliário.
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O Prêmio Master Imobiliário, que reconhece os projetos e as políticas que fomentam o crescimento 
econômico e social do Brasil, chega à sua 25ª edição em um ano importante de retomada do setor 
e num momento oportuno para evidenciar os avanços conquistados nos últimos anos, como a 

reforma trabalhista e as leis do corretor associado e do distrato.

Neste momento de transformação que o Brasil atravessa, a relevância do segmento da habitação aparece 
como fundamental ferramenta de recuperação da economia, uma vez que ele é um dos maiores gera-
dores de empregos e renda. 

Na economia, os ajustes propostos em busca do equilíbrio fiscal são mais do que necessários para que a 
retomada seja consistente. Assim como toda economia brasileira, o setor imobiliário mantém forte ex-
pectativa de uma recuperação definitiva. O segmento depende, fundamentalmente, de confiança e renda 
da população para poder voltar a empregar e produzir habitação em larga escala.

Os últimos anos não foram fáceis para o setor imobiliário, que, em consonância com os mais diversos 
segmentos, viu os mercados se encolherem e as empresas se apertarem com a queda da confiança, com 
o aumento do desemprego e com a dramática diminuição de renda da população.

Contudo, a expectativa é que, com as propostas de um governo mais liberal no que tange à economia, 
e com a busca pela desburocratização e simplificação, seja criado um ambiente de negócios mais fa-
vorável, gerando maior interesse para o investimento de forma geral.

Com um Estado mais enxuto, eficiente e menos intervencionista, teremos significativas oportunidades 
de crescimento e retorno definitivo da confiança do investidor e do comprador. Neste ambiente, os es-
paços para a retomada do setor imobiliário serão amplos, com a volta dos grandes momentos que essa 
indústria viveu em um passado recente. É esse imenso potencial que o Prêmio Master Imobiliário muito 
se orgulha em consagrar.

A FIABCI-BRASIL cumprimenta todos os inscritos e os premiados pelos magníficos trabalhos realiza-
dos ao longo dos últimos anos e que enchem nossos corações de orgulho em premiações mundiais.

Temos uma grande oportunidade pela frente, com otimismo renovado. As ações no sentido do com-
bate ao déficit fiscal serão importantes e favorecerão ainda mais os avanços do segmento. Com este 
passo, será natural o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em expandir suas operações 
pelo País. Estados Unidos e China, por exemplo, consolidaram o potencial de atrair investidores para 
a construção civil. 

Prêmio Master Imobiliário destaca 
potencial para investimento 
no mercado brasileiro
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A FIABCI-BRASIL presta uma homenagem aos trabalhadores do setor imobiliário e da construção civil, 
responsáveis pela execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de infraestrutura, como mob-
ilidade urbana e saneamento básico. Essa cadeia gera, atualmente, 10 milhões de empregos e movimenta 
9,9% do PIB (Produto Interno Bruto), com potencial para alavancar ainda mais a economia. Sem a alta 
qualidade dos profissionais da área, o Master Imobiliário não seria realidade.

Vivemos um momento de inflexão de nossa história, onde é preciso decidir por quais caminhos a nossa 
sociedade deve seguir. Mais do que nunca é hora de planejarmos o futuro, com políticas e metas estru-
turadas para o longo prazo.

Precisamos também fortalecer a representatividade política da atividade imobiliária, com legitimidade 
e ética. Para, desta maneira, criarmos um ambiente de desenvolvimento urbano equilibrado, favorável, 
sem surpresas para empresários, investidores e sociedade em geral. 

Como nós vimos pelo número de inscritos e pela qualidade dos trabalhos premiados, o setor faz mara-
vilhas. Agora, é o momento de o mundo perceber.

Rodrigo Luna
Presidente da FIABCI-BRASIL
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Estamos comemorando os 25 anos de Prêmio Master Imobiliário, e essas duas décadas e meia foram 
plenamente vivenciadas.

Até a sua criação, em 1994, o mercado imobiliário nacional sobreviveu sob forte pressão inflacionária, 
e teve de enfrentar o fim do BNH (Banco Nacional da Habitação) e a total falta de crédito para o finan-
ciamento à produção e à aquisição de imóveis. Com o advento do Plano Real, uma ponta de esperança 
surgiu para o setor.

Inclusive, o Master Imobiliário – versão brasileira do Prix d’Excellence – veio como forma de incenti-
var e destacar os empresários e profissionais deste mercado. O ambiente festivo e de confraternização 
da primeira cerimônia de entrega do prêmio, em 1995, serviu para criar um novo ânimo e melhorar a 
autoestima do setor.

De lá para cá, só cresceram os inscritos e premiados nas categorias Empreendimento e Profissional, e 
o Master mantém sua principal função: ressaltar a competência e a resiliência deste segmento, que é o 
primeiro a sentir as influências negativas de crises mundiais.

Em determinado momento desses 25 anos, o Brasil foi considerado a “bola da vez” internacionalmente – 
em grande parte pela atuação da indústria da construção civil e imobiliária. Bancos públicos e privados 
ampliaram as linhas de crédito imobiliário e melhoraram as condições de financiamento. Os anos de 
2005 e 2006 foram emblemáticos, em razão da abertura de capital de inúmeras empresas incorporado-
ras. Contudo, a euforia durou até a crise financeira dos Estados Unidos de 2008, agravada com a quebra 
do Lehman Brothers. O pessimismo só não foi maior porque nasceu o Minha Casa, Minha Vida, pro-
grama que tem mantido operante parte significativa do segmento até hoje.

Dentre as poucas certezas que temos, é que os produtos imobiliários e as práticas de mercado passaram 
por profundas transformações nesse período. Atingimos níveis impecáveis de controle de qualidade. As 
formas de vender e de praticar o marketing imobiliário são criativas e as alternativas de funding, cada 
vez mais sofisticadas.

Amadurecemos, tomamos consciência das nossas limitações e fomos ao encontro das transformações 
necessárias para nos inserirmos em ambientes cada vez mais tecnológicos, digitais, compartilhados e 
inovadores. Aprimoramos nossos comportamentos profissionais, individuais e coletivos. Ampliamos 
a nossa dedicação a pautas relevantes, como política e economia. Elevamos o nosso padrão de atuação 
social, e agimos como protagonistas da história do País.

Nós, profissionais e empreendedores, crescemos como cidadãos conscientes das nossas qualidades e 
capacidades transformadoras, em consonância com o despertar do Brasil, que avançou muito em todo 
esse período.

Prêmio Master Imobiliário reconhece 
a força, a confiança e o empenho do setor



7

Decerto que o País passou por processos dolorosos de corrupção. Contudo, atravessamos os últimos 
anos com determinação, e a responsabilidade por isso, em grande parte, foi a tomada de consciência da 
nossa importância política e social. Ocupamos a dianteira no processo de cobrança por um País moral e 
eticamente renovado. Não admitimos práticas antirrepublicanas. Somos brasileiros de bem e conhecemos 
nosso lugar de agente transformador.

Cultura, economia, costumes, hábitos de consumo passaram por verdadeiras revoluções. O mundo é 
muito diferente do que era nos anos 1990. O setor imobiliário é outro! Assim como o Master Imobiliário, 
um prêmio entregue há 25 anos sem interrupção, que está ainda mais sedutor, cobiçado e desejado. Isso 
nos orgulha ao mesmo tempo em que nos conforta, porque demonstra que estamos no caminho certo.

Basilio Jafet
Presidente do Secovi-SP e reitor da UniSecovi
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A 25ª edição do Prêmio Master Imobiliário foi realizada na noite de 28 de agosto, no Clube Atlético 
Monte Líbano, em São Paulo, durante jantar para autoridades governamentais, vencedores, con-
vidados, patrocinadores e apoiadores, empresários e líderes do setor de todo o Brasil e do exterior.

A entrega do Master Imobiliário sempre foi uma cerimônia disputadíssima. Com o passar dos anos, ela 
se transformou em um grande show, com a entrega dos prêmios entremeada por espetáculos musicais. 

Marisa Orth e Miguel Falabella, artistas consagrados pelo público e pela crítica por seus trabalhos e 
atuações no teatro, na televisão e no cinema, foram os mestres de cerimônia e presentearam os con-
vidados com surpresas. 

Números musicais foram executados pela atriz, cantora e bailarina Roberta Jafet, que traz no currículo 
superproduções teatrais premiadas, e Leonardo Neiva, barítono conhecido por sua desenvoltura cênica 
e versatilidade vocal. Durante o jantar, o show foi da cantora Anna Gelinskas.

Na direção artística, o talento do documentarista e diretor Richard Luiz, que, mais uma vez, fez do  even-
to uma noite memorável para todos os vencedores e espectadores. Richard é responsável pelo espetáculo 
desde a 10ª edição do Master Imobiliário, realizada em 2004. 

Som, imagem, iluminação, figurinos e elenco mantiveram o rigor técnico e a beleza cênica de sempre. 
Painéis de LED de última geração uniram arte e alta tecnologia na projeção de imagens impactantes.

Ganhou destaque o documentário com episódios marcantes do setor imobiliário nacional nos últimos 
25 anos, com narração de Paulo Germanos, cuja imagem é indissociável do Prêmio Master Imobiliário. 
Durante anos, Germanos foi mestre de cerimônias oficial do evento, e sempre teve ao lado mulheres 
talentosas e inspiradoras, como a jornalista Renata Ceribelli e a atriz Maria Fernanda Cândido.

A celebração marcante e inesquecível teve como patrocinadores Atlas Schindler, Bradesco, Comgás, 
Estadão e Grupo Bandeirantes, e contou com apoio em Sustentabilidade do CTE – Centro de Tecno-
logia de Edificações.

Valorização do setor e de seus players: 
inspiração da cerimônia 2019
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Com os contemplados de 2019, o Prêmio Master Imobiliário perfaz 423 valorosos vencedores.

Os 20 trabalhos vencedores e o hors concours escolhido pela FIABCI-BRASIL e o Secovi-SP passam a 
integrar a Galeria dos Vencedores. 

Em 25 anos, 423 laureados 
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F ormada por presidentes e experientes profissionais das mais representativas entidades ligadas à 
área imobiliária, a comissão julgadora é totalmente independente na avaliação dos concorrentes e 
na escolha dos vencedores. 

Nesta 25ª edição, mais uma vez prevaleceu a competência dos jurados e o rigor na análise dos trabalhos 
e projetos inscritos.

Presidente do Júri – Este ano, Geraldo Alonso Filho presidiu o júri pela primeira vez. Ele foi jurado do 
Master por 14 anos, é arquiteto e publicitário, além de ter sido presidente das agências Norton e Publi-
cis Norton, e diretor da Associação Brasileira de Agências de Publicidade, do Conselho Executivo das 
Normas-Padrão, do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e da Escola Superior de 
Propaganda e Marketing. 

Coube a ele a responsabilidade de substituir uma personalidade emblemática para o prêmio e o setor: 
Miguel Sergio Mauad, que faleceu inesperadamente em 2018.

Entidades que compõem a comissão julgadora do Prêmio Master Imobiliário: 

ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) – Presidente Mario D’Andrea, assessorado 
por Alexandre Gibotti, diretor executivo nacional.

ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) – Presidente Gilberto 
Duarte de Abreu Filho, assessorado por Filipe F. Pontual, diretor executivo. 

AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) – Presidente Henrique Mélega Re, asses-
sorado por Edison Lopes, vice-presidente. 

FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) – Diretor-presidente Antonio Bias Bueno Guillon, as-
sessorado pela Profa. Dra. Thelma Lopes da Silva Lascala, coordenadora do curso de Engenharia Civil, 
e pelo Prof. Arq. Ricardo Figueiredo do Nascimento, docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da 
Faculdade de Artes Plásticas e na Faculdade de Engenharia.  

IE (Instituto de Engenharia) – Presidente Eduardo Lafraia, assessorado por Edemar de Souza Amorim, 
membro do Conselho Consultivo. 

Competência e rigor na escolha dos 
vencedores do Oscar do setor imobiliário 

C O M I S SÃO  J U LGA D O R A
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SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) – Presidente Odair 
Garcia Senra, assessorado por Lilian Sarrouf, coordenadora técnica do Comasp (Comitê de Meio Am-
biente do SindusCon-SP). 

Presidente de Honra: Geraldo Alonso Filho, sócio-diretor da FGF Agricultura & Negócios e presidente 
do Conselho Executivo da Associação Brasileira de Marketing Rural & Agronegócios. 

Colaboração: Arthur Motta Parkinson 

Consultores: Lincoln Jorge Marques e Márcio Chéde
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E ste ano, são 20 trabalhos premiados, conforme a escolha do corpo de jurados, além de um hors 
concours escolhido pelos realizadores do Prêmio, a FIABCI-BRASIL e o Secovi-SP. A seguir, 
confira os vencedores de 2019.

Conheça os vencedores do Prêmio 
Master Imobiliário 2019
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Categoria Empreendimento 
(nove vencedores)

EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
TEK Nações Unidas: tecnologia, criatividade e sucesso 
AK REALTY | Rocontec Rocha Construção e Tecnologia
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Edifício comercial Triple A, com certificação LEED, implantado em um terreno de 6.100 m², inserido na 
Operação Urbana Água Espraiada e localizado à Rua Francisco Tramontano, entre a Ponte Estaiada e 
a Ponte do Morumbi, em São Paulo, porém do lado menos desenvolvido do Rio Pinheiros. O prédio tem 
quatro níveis de garagem, espaço térreo com pé-direito triplo, 24 pavimentos tipo com lajes de 1.200 m², 
dez elevadores, heliponto, totalizando 46 mil m² de área construída. Escorado em uma fachada impactante, 
contando com a mais alta tecnologia de operação e segurança, o empreendimento conseguiu superar as 
limitações de sua localização e foi inteiramente locado a uma empresa da área de Saúde.” 

Estratégia, criatividade e tecnologia garantem o sucesso do TEK Nações Unidas

O TEK Nações Unidas é fruto de estratégia, tecnologia e criatividade perante o desafio de construir 
um empreendimento corporativo em local privilegiado, porém não tão bem situado. Dessa forma, 
foi norteado por dois conceitos que lhe garantiram o sucesso: atratividade e flexibilidade. De ar-
quitetura e design marcantes, com uma fachada impactante para explorar a excepcional visibilidade 
do terreno, o Triple A possui alta qualidade, tecnologia e soluções sustentáveis, reconhecidas com 
o selo LEED. Além disso, foi projetado para atender e abrigar os mais diversos usos com o mínimo 
de modificações – fator que atraiu a atenção de uma grande empresa da área de Saúde, que nele 
montará uma unidade hospitalar.
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EMPREENDIMENTO – RETROFIT COMERCIAL E CULTURAL
Casa Melhoramentos
Alfa Realty | Companhia Melhoramentos de São Paulo | Lock
Engenharia | Studio Guilherme Torres
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Em um terreno de 2.677 m², desmembrado de uma área de 11.422 m², foi feito o retrofit do prédio da 
Companhia Melhoramentos, tombado como patrimônio histórico de São Paulo. Com 10.032 m² de área 
construída, ele renasce como Casa Melhoramentos, um centro de múltiplas atividades culturais, com es-
paços para exposições e eventos, além de áreas para locação comercial. A transformação de uso e o restauro 
foram possíveis graças ao projeto de arquitetura inovador e de complexos desafios de engenharia. O espaço 
cultural e comercial colabora com a requalificação da região e o reposicionamento da marca da empresa, 
que mantém, no local, seu escritório administrativo.”

Casa Melhoramentos, valorização da  memória e do legado cultural 

Para valorizar seu legado e dar um novo sentido ao edifício tombado dos anos 1940, onde sua sede 
administrativa está instalada, a Companhia Melhoramentos de São Paulo contou com a Alfa Realty 
para criar um plano de desenvolvimento imobiliário que ressignificou o uso da edificação, criando um 
centro de múltiplas atividades. Com excepcional retrofit, o edifício teve sua originalidade tipológica sal-
vaguardada. A Lock Engenharia recuperou o patrimônio imobiliário com cuidado extremo de restauro 
e ambiência, e um projeto arquitetônico inovador do Studio Guilherme Torres. Mantidos o estilo, a 
identidade, a memória, a originalidade do empreendimento, hoje ele acolhe a Casa Melhoramentos, que 
contempla espaços corporativos e de exposição, salas de reunião e um amplo estacionamento sob a área 
de lazer de um futuro empreendimento residencial.
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EMPREENDIMENTO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
Complexo Júlio Prestes I: 914 moradias no Centro
Canopus Holding S/A | Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Primeira Parceria Público-Privada habitacional do Brasil, o complexo contempla 1.202 apartamentos – 
área total construída de 95.365 m² – distribuídos em sete torres de Habitação de Interesse Social e uma 
torre de Habitação de Mercado Popular. Imóveis de 1 dormitório têm área útil de 34 m²; de 2 dormitórios 
variam de 44 m² a 51 m²; e de 3 dormitórios têm 52 m². Há, ainda, um centro comercial para 66 lojas e 
um supermercado de 900 m². Modelo de requalificação no centro de São Paulo, a contrapartida inclui a 
construção da nova Praça Júlio Prestes, da Escola de Música Tom Jobim, de uma creche municipal, e a 
reforma do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros.”

Primeira PPP do setor habitacional requalifica região central de São Paulo 

Com o propósito de minimizar o déficit habitacional, aproveitar a infraestrutura e revitalizar a área 
degradada do histórico bairro da Luz, na região central da cidade de São Paulo, foi firmada a pri-
meira Parceria Público-Privada (PPP) do setor habitacional brasileiro entre a Canopus e a Secretaria 
de Estado da Habitação de São Paulo. O Complexo Júlio Prestes I, com 914 apartamentos de HIS 
(Habitação de Interesse Social) entregues a partir de 2018, faz parte do projeto que também abrange 
áreas verdes, um complexo comercial com 66 lojas, um supermercado de 900 m² e a futura Escola de 
Música Tom Jobim. A PPP ainda engloba a prestação de diversos serviços, tais como trabalho técni-
co social de pré e pós-ocupação, gestão da carteira de mutuários, gestão condominial e manutenção 
predial preventiva e corretiva.



Maior torre em estrutura metálica                                   
do País é ícone imobiliário
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EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
Maior torre em estrutura metálica do Brasil
Concórdia Corporate
Nova Lima (MG)

Justificativa do Júri:

“Concórdia Corporate é um empreendimento comercial de grande porte, situado no Vale do Sereno, em 
Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Com área construída de quase 60 mil m², o edifício de 
formas elegantes se destaca na paisagem urbana da região. O programa do produto harmonizou uma ar-
quitetura contemporânea de forte impacto visual com espaços internos bem dimensionados, infraestrutura 
adequada para escritórios de padrão superior, espaços destinados a lojas, auditório e restaurante. O pórtico 
do térreo, o paisagismo e os espelhos d’água complementam a composição visual do empreendimento de 
características singulares e com certificação de sustentabilidade.”

Ícone imobiliário, Concórdia Corporate tem alto padrão de sustentabilidade

Empreendimento corporativo Triple A, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), o Concórdia 
Corporate é a maior torre em estrutura metálica do País, concebida com alto padrão de sustentabilidade 
e com certificação ambiental LEED Gold. A utilização de um sistema estrutural misto de concreto e aço, 
com 170 metros de altura e vista panorâmica em todos os pavimentos caracteriza o empreendimento, 
de projetos arquitetônico e construtivo arrojados. Contempla um mall, quatro lojas, um restaurante, 
31 pavimentos tipo, 16 elevadores, heliponto e 788 vagas de estacionamento em oito subsolos, e ainda 
possui sistemas sustentáveis que geram economia de até 35% no consumo de água e 15% no de energia. 
O projeto reuniu três grandes e tradicionais parceiros e a obra foi executada rigorosamente dentro do 
prazo de 19 meses, sem qualquer registro de acidentes.
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EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
HBR Corporate Tower: novas possibilidades
HBR Realty | Toledo Ferrari | Helbor
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Prédio comercial padrão Triple A, com certificação LEED e alta tecnologia de operação, é composto de 
torre única com 19 pavimentos. O empreendimento tem 10.695,81 m² de área privativa, 12.380 m² de área 
locável, 22.792,90 m² de área construída, 364 vagas de garagem e heliponto. Foi implantado em terreno de 
3.976 m², em uma das regiões mais emblemáticas da cidade: esquina da Avenida Brigadeiro Faria Lima 
com a Rua Professor Atílio Innocenti. A HBR, percebendo o aumento da demanda por escritórios flexíveis 
nos últimos dois anos, uniu-se a uma das maiores corporações mundiais de espaços tipo coworking, o que 
fez com que o complexo fosse totalmente alugado e gerenciado neste modelo inovador.”

HBR Corporate Tower foi projetado para o futuro

Um empreendimento corporativo Triple A, em plena Faria Lima, com 100% de autonomia na utilização 
de energia, heliponto e totalmente locado antes mesmo de sua conclusão, é o novo endereço de uma 
grande empresa de coworking, ou escritórios compartilhados, presente no Brasil desde 2017. Idealizado 
pelas parceiras HBR Realty e Helbor, e executado pela Toledo Ferrari, o empreendimento acolhe esta 
nova realidade de escritórios flexíveis que incluem serviços. Com espaço cada vez maior, esse mercado 
tem superado outras áreas do setor imobiliário e gerado um retorno 30% maior por metro quadrado do 
que o obtido no modelo de locação tradicional.
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EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
1º Four Seasons Hotel and Private Residences do Brasil
Iron House Empreendimentos
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Empreendimento de uso misto que reúne hotelaria e unidades residenciais, o Four Seasons foi desen-
volvido dentro do complexo multiuso Parque da Cidade, localizado entre a Avenida das Nações Unidas 
(Marginal Pinheiros) e a Avenida Dr. Chucri Zaidan, zona sul da cidade de São Paulo. Ao conceituar e 
desenvolver uma torre única que mescla dois usos distintos e tem área total construída de 68.821 m², a 
Iron House realizou um excepcional programa de produto, que resultou em projeto arquitetônico de padrão 
superior. Além da sinergia do compartilhamento dos serviços hoteleiros, merecem destaque o paisagismo, o 
design de interiores, as obras de arte e os cuidados com a sustentabilidade do edifício.” 

Novo Four Seasons reúne hotel e residências de tirar o fôlego

Fruto de uma acertada decisão empresarial e exclusivo no mercado brasileiro, o novo Four Seasons 
Hotel and Private Residences é um empreendimento de arquitetura, decoração e paisagismo deslum-
brantes. O empreendimento de uso misto de 36 andares tem estrutura para conferências e eventos, 
SPA, restaurantes, bar, piscina, e engloba o hotel nos 15 primeiros andares, com 254 quartos, e mais 84 
unidades residenciais com serviços nos 12 andares superiores. Inaugurado em 2018, ele está dentro do 
complexo multiuso Parque da Cidade, na zona sul da capital paulista. Com selo LEED, as ações de sus-
tentabilidade vão de tecnologias de aquecimento solar de águas e de energia solar à captação de águas 
de chuva. O empreendimento ainda possui uma área de preservação permanente (APP) anexa, de 2.500 
m², que também engrandece o seu paisagismo.
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EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
San Sebastián – O Novo Ícone do Litoral de São Paulo
Sabel Incorporadora | Praias Paulistas
Riviera de São Lourenço (SP)

Justificativa do Júri:

“Na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, foi desenvolvido o San Sebastián, um Residence Service local-
izado no principal acesso para a praia de São Lourenço. A excepcionalidade do terreno e a necessidade de 
explorar ao máximo a beleza de praia, mar e serra do entorno geraram desafios superlativos ao empreen-
dimento. O projeto final de duas torres justapostas garante a tão necessária amplitude visual para as uni-
dades, proporcionando uma correta independência nos fluxos de circulação entre as diferentes atividades 
do pavimento térreo. Os cuidados com o paisagismo e com o design de interiores contribuíram para tornar 
o produto uma referência na indústria hoteleira do litoral norte de São Paulo.”

San Sebastián, inovação e valorização na Riviera de São Lourenço

Em um dos pontos mais desejados da Riviera de São Lourenço, o San Sebastián é consagrado por ser 
um dos maiores empreendimentos “pé na areia”, destacando-se por sua arquitetura inovadora e por seu 
altíssimo padrão e serviços exclusivos. Composto por duas torres justapostas, suas 96 unidades de 2 ou 
3 dormitórios têm vista para o mar, as areias brancas e a natureza exuberante da serra. Outros de seus 
diferenciais são piscina com borda infinita no topo do prédio, com total vista para o mar, área destinada 
ao comércio e serviços exclusivos oferecidos. Totalizando mais de 4,4 mil m², o empreendimento valo-
rizou em 50% o metro quadrado da região, e realizou a comercialização de 50% das unidades em menos 
de um mês após o seu lançamento.
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EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
Duo JK: inovação na forma de morar
Tarraf
São José do Rio Preto (SP)

Justificativa do Júri:

“Após a realização de pesquisa de mercado que apontou excesso de oferta de salas comerciais e falta de 
apartamentos para os públicos single e de pequenas famílias, em São José do Rio Preto, a Tarraf lançou o 
Duo JK, mixed-use pioneiro na região. Com duas torres residenciais integradas a um charmoso centro gas-
tronômico em forma de praça, ele ocupa um terreno de 7.200 m² na Av. Juscelino Kubitschek. A torre Sky, 
com 320 apartamentos de 33 m² de área útil, é para o público single; e a Space tem 119 apartamentos com 
metragens de 50 m² a 116 m². O empreendimento oferece lazer e comodidades, incluindo praça aberta ao 
público externo, e abriga um auditório e seis restaurantes de culinária variada.”

Duo JK, o mixed-use que virou referência em São José do Rio Preto

A Tarraf acertou em cheio em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, ao lançar o primeiro 
mixed-use da região, o Duo JK, que reúne 440 apartamentos em duas torres e mais 1.100 m² de 
comércio e serviços, tudo integrado a uma praça com elevador panorâmico e restaurantes sofistica-
dos, que se tornaram ponto de referência na cidade. Além da piscina com borda infinita, as torres 
possuem serviços de hotel cinco estrelas tipo pay-per-use, outro destaque que garantiu seu sucesso. 
Na planta, foram vendidas 93% das unidades em apenas 30 dias. A zona sul da cidade, ocupada por 
shopping centers, escritórios de empresas multinacionais e edifícios de altíssimo padrão, foi grande-
mente valorizada pelo empreendimento.
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EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL
Autoral: um novo significado de morar
Tegra Incorporadora
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“O Autoral Perdizes é o residencial da Tegra, na zona oeste da cidade de São Paulo, traduzido por três torres 
interconectadas, que contemplam 108 unidades: 96 apartamentos e 12 casas especiais. Em um terreno com 
mais de 6 mil m², de topografia acidentada e limite de gabarito da legislação local que impunham desafios 
consideráveis, o projeto ousou ao desafiar os esquemas tradicionais de implantação de empreendimentos 
e propor um formato diferenciado para o produto. A mescla entre apartamentos e casas verticais, em 
composição única, gerou uma fachada atípica que, em sintonia com o projeto de paisagismo, valorizou o 
empreendimento e contribuiu para qualificar o ambiente construído da região.”

Autoral Perdizes, o endereço exclusivo na capital paulista

Residencial de arquitetura contemporânea, em um terreno de grande declive, o Autoral Perdizes com-
binou três torres de edifícios baixos conectadas em forma de “U”, que valorizam iluminação e insolação. 
Integrando 96 apartamentos, de metragens confortáveis e práticas, e 12 casas exclusivas a um espaço 
central destinado a um resort, que reúne áreas de lazer cobertas e descobertas, o empreendimento ainda 
contempla um bosque privativo, com espécies da Mata Atlântica. No grande vão de desnível do terreno, 
as casas dividem-se em três categorias (dúplex, varanda e jardim) e abraçam um edifício-garagem, que 
dá acesso direto às unidades de casas, inclusive com acessos às entradas social e de serviço. O Autoral 
conta com paisagismo diferenciado e exuberante. Terraços com floreiras e vegetações diversas que se 
destacavam na região de Perdizes no século 19 garantem maior sustentabilidade ao projeto.
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PROFISSIONAL – OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA
Viva Benx
Benx Empreendimentos Imobiliários
São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri:

“O case prioriza a filosofia de atuação da Benx Empreendimentos Imobiliários, empresa pioneira em 
levar para regiões mais centrais de São Paulo empreendimentos compatíveis com as premissas do pro-
grama Minha Casa, Minha Vida, geralmente lançados nas periferias. Localizados nos bairros do Cam-
buci, Vila Leopoldina, Mooca, Vila Mascote, Jardim Marajoara e Jurubatuba, os edifícios da Benx têm 
padrão superior ao que se oferecia, até então, no segmento econômico, com unidades de apartamentos 
de 34 m². Além de sustentáveis e de contarem com equipamentos de lazer, os condomínios estão situados 
em áreas com ampla oferta de transporte público, permitindo o fácil deslocamento dos moradores pela 
cidade.”

Benx oferece alta qualidade em produtos do Minha Casa, Minha Vida

Ao incorporar terrenos em bairros centrais da capital paulista, a Benx aproveitou a oportunidade para 
desenvolver produtos compatíveis com o programa Minha Casa, Minha Vida, que completa 10 anos e, 
atualmente, compõe a maior parte dos negócios do mercado imobiliário. Acumulando R$ 1 bilhão em 
VGV (Valor Global de Venda) em três anos, o diferencial do produto oferecido pela plataforma Viva 
Benx – com mais de duas mil unidades vendidas – é o padrão muito superior ao que se praticava neste 
segmento, oferecendo um mix de sustentabilidade, além de lazer, decoração, arquitetura e paisagismo, 
em prédios de apartamentos de dois dormitórios.

Categoria Profissional (onze vencedores)
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PROFISSIONAL – COMERCIALIZAÇÃO
Passeio Corporate e o Flight-to-Quality
BR Properties
Rio de Janeiro (RJ)

Justificativa do Júri:

“O case trata da aquisição e posterior locação do Passeio Corporate. São três torres comerciais de 17 an-
dares interligadas no térreo por um mall de serviços e comércio, que funciona como fruição pública. Pelo 
estudo de prospecção, e com base na estratégia de capturar as movimentações de flight-to-quality, que en-
fatizou a vantagem de um Triple A no centro do Rio de Janeiro por um preço convidativo, a empresa locou 
a quase totalidade das torres, que têm acessos independentes por importantes ruas locais. Com área total 
construída dos escritórios de 73.783 m² e a do mall de 4.592 m², o empreendimento tem certificação LEED 
e abriga o Teatro Riachuelo, totalmente reformado pelos empreendedores.”

Passeio Corporate, exemplo de boas estratégias e excelentes resultados

A BR Properties identificou uma oportunidade diferenciada de investimento ao adquirir o Edifício Pas-
seio Corporate em fase final de construção. O complexo de três torres de escritórios, interligadas por 
um mall de serviços e comércio, ainda agrega o Teatro Riachuelo, tombado pelo patrimônio histórico, 
e é hoje um ícone na região central da cidade do Rio de Janeiro. Mesmo diante da grande instabilidade 
econômica e das altas taxas de vacância registradas à época da aquisição da edificação, a correta análise, 
o estudo de prospecção e a expertise da empresa determinou o grande sucesso de comercialização. Com 
base na estratégia de capturar as movimentações de flight-to-quality, a companhia conseguiu locar a 
quase totalidade das torres.
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PROFISSIONAL – MARKETING/DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Stillo: nova estratégia no segmento 2 dormitórios
Construtora Patriani
Santo André (SP)

Justificativa do Júri:

“Ao constatar a diminuição das metragens dos apartamentos de 2 dormitórios, a Patriani apostou na 
direção contrária. Mantendo o padrão de seus empreendimentos, desenvolveu produto diferenciado e 
dirigido a clientes que buscam unidades de dois dormitórios, sem abrir mão do conforto das metragens 
maiores. Foi assim que nasceu o Stillo, torre única de 54 unidades, com plantas de 181 m² e duas suítes – 
uma delas master, com 60 m². Localizado no bairro Campestre, em Santo André, o empreendimento tem 
27 pavimentos tipo, três subsolos e térreo com ambientes de lazer e utilidades comuns. Foi totalmente 
vendido em 29 dias, confirmando o correto desenvolvimento do produto e do marketing de vendas.”

Stillo Patriani, concebido para atender novas tendências

A busca por praticidade, famílias cada vez menores, envelhecimento da população, número crescente 
de pessoas morando sozinhas e tendência comportamental de possuir menos coisas foram inspirações 
para a criação do Stillo Patriani. A empresa inovou ao manter o padrão de seus empreendimentos em 
uma edificação de apartamentos com apenas 2 dormitórios e preço competitivo, em um dos bairros 
nobres da cidade de Santo André (SP). Além do desenvolvimento diferenciado do produto – unidades 
de 181 m², cômodos generosos, com destaque para a suíte master de 60 m², iluminação e ventilação 
naturais –, a estratégia de marketing foi vencedora, porque um estande de dois andares, com diversos 
atrativos e um apartamento decorado em tamanho real no andar superior, garantiu a comercialização 
de todas as unidades em apenas 29 dias.
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PROFISSIONAL – ECONÔMICO-FINANCEIRA
Fundo de Investimento Imobiliário Direcional
Direcional Engenharia
Belo Horizonte (MG)

Justificativa do Júri:

“Ao mudar a gestão de negócios para o mercado popular, a Direcional teve de solucionar seu estoque de 
unidades prontas, que somavam R$ 700 milhões e estavam distribuídas em 11 empreendimentos de  médio 
e alto padrão em Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A solução veio 
de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), lançado em agosto de 2018, para comercializar, em bloco, 
R$ 400 milhões do estoque, com preço atraente aos investidores. Estruturado e coordenado pela XP Inves-
timentos, o FII foi comercializado em cotas. Em três meses de operação, gerou aproximadamente R$ 250 
milhões em receita e elevou em 46% as ações da empresa entre julho de 2018 e março de 2019, ante os 23% 
do Ibovespa.”

Fundo de Investimento Imobiliário: solução de sucesso nos negócios da Direcional 

Frente ao mercado desafiador dos últimos anos, a Direcional ajustou seus negócios e concentrou sua 
atuação no programa Minha Casa, Minha Vida. Com imenso know-how na construção popular e indus-
trializada, a empresa sabia que esse seria o melhor caminho. Porém, a empresa contava com significati-
vo estoque de imóveis de médio e alto padrão, oriundos de lançamentos anteriores à crise e de vendas 
distratadas, que pesavam na nova estratégia da companhia. Vender o estoque sem comprometer os 
resultados era o desafio. Para superá-lo, a Direcional estruturou um Fundo de Investimento Imobiliário 
(FII) inovador, proprietário das SPEs (Sociedades de Propósito Específico) dos imóveis. Simultanea-
mente, a empresa firmou com o FII a obrigação de gerir a carteira desses imóveis, promovendo a venda 
dos ativos. Como resultado, a empresa auferiu a geração de caixa de aproximadamente R$ 250 milhões 
e entregou aos investidores do FII um excelente investimento, completamente inédito e diferenciado.
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PROFISSIONAL – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS
Fasano Itaim
Even
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Em um terreno de quase 5 mil m², unindo as Ruas Pedroso Alvarenga, Galeno Revoredo e Anacetuba, 
no Itaim Bibi, serão erguidos um hotel com a bandeira Fasano e uma imponente torre residencial de 40 
pavimentos, com vista deslumbrante. O projeto explora o conceito de uso misto da Lei de Zoneamento 
da cidade, e oferece espaços abertos no térreo. O residencial terá duas unidades por andar, num total de 
68 apartamentos de 288 m² cada, e duas coberturas dúplex, com 493 m² cada. Vista privilegiada, SPA e 
área de lazer no quarto pavimento a 18 metros do nível da calçada são alguns diferenciais. O hotel terá 
15 andares e 202 unidades - 84 estúdios de 28 m² e 118 unidades de 28 m² a 186 m².”

Imponência arquitetônica do Fasano Itaim

A Even está construindo o complexo Hotel + Residências Fasano Itaim, ousado e exclusivo, com 
exemplar composição de usos, integração urbana com o bairro do Itaim, e design imponente que 
confere identidade específica para fazer do empreendimento um marco arquitetônico de alto 
padrão na capital paulista. Em localização beneficiada pela proximidade a importantes polos de 
negócios, com infraestrutura de lazer e entretenimento, a imponente torre de 40 andares abrigará 
o residencial com 68 unidades de 288 m² e coberturas dúplex de 493 m². Entre os muitos diferen-
ciais, a vista privilegiada para as casas dos Jardins e o serviço impecável da marca Fasano para as 
unidades de quatro suítes. No hotel, de 15 andares, o rooftop com piscina, as áreas sofisticadas 
como SPA, academia, espaços para eventos e restaurantes da requintada marca compõem essa 
identidade única.
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PROFISSIONAL – COMERCIALIZAÇÃO
Helbor Wide São Paulo: mais um sucesso de vendas
Helbor | MPD Engenharia | HBR Realty
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Primeiro projeto imobiliário aprovado na Avenida Rebouças com base na Lei de Zoneamento de São Pau-
lo, de 2016. Em um terreno de 4.686 m², com frente para as Ruas Capitão Antônio Rosa e Dante Carraro, 
e a 250 metros do Metrô, surgiu o mixed-use de 40.992 m² de área construída e entrega prevista para 2021. 
Lançado em 2017, o prédio residencial de 22 andares, com térreo e quatro subsolos, 339 unidades, cinco 
tipos de plantas e metragens de 29 m² a 130 m², contou com campanha de marketing eficiente e adequada, 
que resultou em 100% de vendas. O complexo tem, ainda, um mall de 11 lojas no térreo, quatro salas de 
cinema e hotel de categoria internacional, que inaugura a bandeira Hilton Garden Inn no Brasil.”

Sucesso de vendas, Helbor Wide oferece conforto, lazer e praticidade em um só lugar

Entre as razões do absoluto sucesso do Helbor Wide, com a venda de todas as unidades em poucos dias, 
o destaque vai para a expressiva campanha de marketing, cujas ações incluíram anúncios nos principais 
jornais e revistas da cidade, impressos, marketing urbano e online, pockets, reprints, blitz itinerante e 
eventos. Com características inéditas para a região da Avenida Rebouças, o Helbor Wide contempla 
unidades residenciais de diversas metragens, um mall com lojas, quatro salas de cinema da rede Cine-
mark e um hotel Hilton Garden Inn, primeiro no Brasil. O empreendimento oferece a seus condôminos 
e hóspedes diversão, conforto e praticidade em um único lugar, também extensivo aos moradores e 
frequentadores da região.
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PROFISSIONAL – RETROFIT
Avenues: construção para formação do futuro 
HTB
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“A unidade da Avenues em São Paulo, no Real Parque, zona sul da cidade, foi realizada pelo retrofit de 
um edifício comercial dos anos 1990, cuja adequação para os conceitos das mais avançadas unidades 
educacionais foi extremamente bem realizada por uma qualificada equipe multidisciplinar. Conjugado 
a uma nova edificação, os resultados são amplos espaços livres, ambientes cuidadosamente planejados, 
volumes diferenciados, variedade dos materiais de acabamento e qualidade do ambiente construído, que 
cumprem a função mercadológica e vão além, destacando a estética do edifício no horizonte do bairro 
e fazendo da nova sede da Avenues uma referência na readequação de edificações na capital paulista.”

Primeiro campus da Avenues no Brasil transforma-se com retrofit de última geração

Para construir o primeiro campus da conceituada Avenues fora dos Estados Unidos, foi escolhida 
a HTB Engenharia e Construção, cuja expertise em edificações para educação foi determinante. O 
projeto de retrofit previa a adequação de um edifício dos anos 1990 em uma construção de última 
geração e arquitetura contemporânea, com sustentabilidade e tecnologia. Foram acrescentados cinco 
pavimentos com térreo e três subsolos, quadras, arquibancadas, jardins, pátios, laboratórios, refeitóri-
os, modernos elevadores e rampas, e mais um novo prédio na parte central do edifício original, dentre 
outras adições. A imponente fachada de painéis metálicos e ar vanguardista representa o contraste 
entre o novo e o antigo.
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PROFISSIONAL – INOVAÇÃO
Lab Habitação - Inovação e Moradia com Dignidade
Instituto Vedacit | Gerdau
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“O Lab Habitação, do Instituto Vedacit, da Gerdau, e de parceiros, é um programa de aceleração de 
negócios e soluções habitacionais para aprimorar e qualificar as atividades de empresas que atuam no 
segmento de habitação de menor renda e em diferentes eixos, como acesso à moradia de qualidade, 
reformas habitacionais, saneamento, gestão condominial, energia, infraestrutura e inovação. As empre-
sas participantes selecionadas estão entre as que se voltam a programas estruturados, a fim de formar e 
qualificar uma geração identificada com a qualidade das habitações e a forma de morar no Brasil. Por 
realizar um projeto de melhoria da condição primária da cidadania, a habitação de qualidade, o Lab 
Habitação é Master Imobiliário.”

Lab Habitação, potencializando negócios de impacto social e soluções no setor de habitação 

Com o objetivo de fomentar, fortalecer e potencializar iniciativas e negócios de impacto social no setor 
de habitação, tornando as moradias de milhares de brasileiros mais salubres, dignas e confortáveis, o 
LAB Habitação é um programa que seleciona empreendedores de todo o Brasil que estejam alinha-
dos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidades, como erradicação da 
pobreza, água potável e saneamento, energia acessível e limpa, inovação e estrutura. Sua metodologia 
engloba soluções inovadoras com protótipo desenvolvido, em fase de validação da proposta de valor e 
modelo de negócios, e com potencial para gerar impacto social positivo. O programa obteve resultados 
nas cinco regiões do País, apoiando negócios, stakeholders e empreendedores.
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PROFISSIONAL – RETROFIT
Nova sede iFood
IT’S Informov
Osasco (SP)

Justificativa do Júri:

“O escritório IT’S Informov concebeu e desenvolveu o retrofit de dois antigos edifícios comerciais para abri-
gar a nova sede do iFood, em Osasco (SP). O retrofit foi inspirado na arquitetura comercial dos anos 1950 e 
1960, com uso de marquises, espaços abertos e curvas diversas. Ambientes internos foram desenhados para 
gerar o máximo de conforto e funcionalidade, com elegantes áreas de convívio e socialização. Além do pro-
jeto arquitetônico, a ambientação dos espaços, o design de interiores e o paisagismo reproduzem o clima de 
época do produto original. Dimensionamento de espaços, reaproveitamento de materiais e sustentabilidade 
fazem do local um memorável exemplo de recuperação do ambiente construído.”

Retrofit cuidadoso e soluções arquitetônicas para a nova sede do iFood 

Em um antigo imóvel dos anos 1950, com construção distribuída em dois edifícios, um de seis an-
dares e outro de três, o iFood escolheu os serviços de arquitetura e engenharia da IT’S Informov para 
o retrofit de sua nova sede. O térreo, ampliado em mais de 1.100 m², foi coberto por uma marquise 
que tirou o aspecto quadrado da antiga construção e tornou o local em um grande espaço de convívio, 
com recepção, espaços de descompressão, de trabalho e de reuniões com clientes. A substituição de 
paredes por vidros aumentou a luz natural dos ambientes e promoveu a interação com o paisagismo 
externo. Executado no brevíssimo período de 84 dias, o projeto também se destaca pelos aspectos 
sustentáveis e o reaproveitamento de recursos.
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PROFISSIONAL – LITERATURA
Condomínio de Terrenos
Luis Paulo Germanos 
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“Trata-se de obra jurídica de vulto que compatibiliza os institutos do condomínio edilício e do par-
celamento do solo, conferindo roupagem mais formal ao condomínio de lotes, no sentido de sua possibi-
lidade de existência e conveniência de implantação, tendo em vista que a matéria foi, durante décadas, 
cercada de enorme controvérsia. A obra também respaldou decisão da Corregedoria Geral da Justiça de 
São Paulo que, em parecer publicado em 2016, ressaltou a necessidade da publicação de lei específica 
para regrar essa modalidade condominial. Em julho de 2017, foi promulgada a Lei Federal nº 13.465, a 
qual consagrou o marco regulatório que inseriu o condomínio de lotes no texto do Código Civil.”

Resultado de pesquisa acadêmica, livro orienta utilização do condomínio de lotes

No final da década de 1970, surgiu um singular tipo de empreendimento que reúne, em condomí-
nio, unidades autônomas de terrenos destinadas à edificação futura e partes de uso comum para os 
condôminos. A despeito de sua boa aceitação social, nunca houve norma específica que regulasse essa 
espécie condominial, gerando questionamento judicial e insegurança jurídica. Em 2002, Luis Paulo 
Germanos iniciou pesquisa acadêmica sobre o tema, que viria a se tornar sua dissertação de Mestra-
do na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). A investigação, inédita, apontava a 
necessidade imprescindível de se criar uma lei própria para regulamentar esse tipo de condomínio, 
tão distinto dos demais. O trabalho de Germanos foi então atualizado e condensado no livro “Con-
domínio de Terrenos” em razão da publicação da Lei nº 13.465/2017 que, finalmente, consagrou um 
marco regulatório e inseriu a referida modalidade no texto do Código Civil, abrindo uma nova forma 
de aproveitamento do solo urbano.
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PROFISSIONAL – SUSTENTABILIDADE
Amadis Condomínio Clube
Tarjab Incorporadora
São Paulo (SP)

Justificativa do Júri:

“No bairro do Ipiranga, em São Paulo, a Tarjab desenvolveu o Amadis, residencial enquadrado no pro-
grama Minha Casa, Minha Vida. Comercializado nos dois primeiros meses de 2019, o projeto tem 177 
unidades e 22 pavimentos. Embora a excelente comercialização represente o sucesso do produto, ele se 
destaca pelas práticas de sustentabilidade, que resultaram na Certificação AQUA Social. Os diferenciais 
contemplam avaliação de impacto na vizinhança, sistemas construtivos, canteiro de obras, manutenção, 
consumo, conforto e qualidade nos espaços. Ao atender todos os quesitos da certificação, e as disposições 
da Norma de Desempenho, o Amadis inova e incentiva a qualificação da indústria imobiliária.”

Amadis, projeto popular sustentável e de responsabilidade ambiental

Sempre em busca de promover a sustentabilidade econômica e socioambiental, concretizadas em 
milhares de unidades entregues, a Tarjab oferece acabamento diferenciado, alto nível de personalização 
e qualidade em seus projetos. Não foi deferente com o Amadis, o primeiro empreendimento no Brasil 
que atendeu às crescentes demandas por consciência e responsabilidade ambiental na construção 
civil, e cujas vendas foram concluídas no mês de lançamento, provando ser possível e rentável a 
construção de um empreendimento popular e sustentável. Com certificação AQUA Habitação So-
cial, o projeto contempla medição individualizada de água, infraestrutura para aquecimento solar, 
uso de vegetação nativa e de luminárias nas áreas comuns com lâmpadas LED, diferenciais, dentre 
outros, que atenderam as normas de conforto lumínico, acústico e térmico, gerando comodidade e 
economia ao usuário final.
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HORS-CONCOURS
Hubert Gebara 

Nesta edição do Prêmio Master Imobiliário, FIABCI-BRASIL e Secovi-SP prestam homenagem a um 
líder nato, cuja trajetória na administração de condomínios e imóveis contribuiu decisivamente para 
que o segmento alcançasse expressão e transformasse o que antes era uma atividade acessória em um 
serviço indispensável e prioritário, de alta relevância econômica dentro da indústria imobiliária do País.

Falar do sucesso da empresa Hubert é falar da história empreendedora de seu presidente, Hubert 
Gebara, e de toda sua ousadia, visão estratégica, inovação, pioneirismo, credibilidade, perseverança 
e coragem.

O espírito de liderança surgiu quando, ainda jovem, Gebara presidiu o grêmio estudantil da Escola de 
Engenharia da Universidade Mackenzie, onde se graduou engenheiro civil e elétrico.

Por sua facilidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, Hubert Gebara enveredou pela 
carreira empreendedora.

Com o estímulo de seu pai, Fuad José Gebara, ele fundou a Hubert. Isso foi em 1954, e o escritório 
ocupava o andar de cima do imóvel onde ficava a loja de tecidos da família, nas proximidades da Rua 
25 de Março, região central da capital paulista. 

Oportunidade estratégica — Em 1967, com o falecimento do pai, Hubert voltou suas energias para 
impulsionar, exclusivamente, os trabalhos de administração e venda de imóveis. 

A empresa seguiu esse caminho até os anos de 1970, quando uma nova realidade se impôs ao mer-
cado. A falta de gerenciamento e de administração no período pós-venda transformou-se em grave 
problema para as construtoras. Era preciso encontrar empresas especializadas. 

Atento às inovações do mercado, Hubert Gebara entrou nesse segmento. 

Nos anos 1980, a capacidade criativa da empresa se aprimorou um pouco mais e a administradora 
inovou com serviços personalizados e inéditos, como o ‘Use Hubert’ – atendimento telefônico 0800, 
disponível 24 horas para emergências e voltado a seus clientes. 

A trajetória de um líder



34

A iniciativa foi se aperfeiçoando e, como case inscrito no Prêmio Master Imobiliário 1998, conquistou 
o troféu na categoria Profissional – Administração. 

Capacitação, tecnologia e olhar expandido — Para acompanhar a evolução do mercado, e atuar de 
forma abrangente, a Hubert segmentou suas atividades, especializando-se nas áreas de administração 
de condomínios residenciais e comerciais, gestão de patrimônio imobiliário para famílias e, mais re-
centemente, no serviço de backoffice para outras administradoras.  

Atender a essa grande diversidade levou a empresa a ser reconhecida por sua inovação e credibilidade, 
e por sua característica singular de oferecer os melhores serviços, baseados na real necessidade de 
seus clientes.  

O compromisso de se colocar como parceira dos condomínios que administra norteia a empresa. O 
trabalho lado a lado com o corpo diretivo e o síndico é realizado por meio de uma estrutura comple-
ta de atendimento, com especialistas nas áreas de gestão de pessoas, controle de tributos e finanças, 
suporte técnico e operacional, e outros serviços de valor agregado, que permitem a entrega de uma 
administração transparente e de confiança. 

Alguns números da empresa impressionam: 3.000 funcionários (diretos e indiretos), 1.200 assemble-
ias realizadas anualmente, mais de 75.000 unidades administradas, 2,6% de inadimplência, 100% da 
carteira com cadastro para recebimento de boleto online.

Neste ano, a empresa completa 65 anos como uma das mais respeitáveis do segmento de adminis-
tração de condomínios e imóveis e, ainda hoje, com seus filhos Daniel e Rodrigo, Hubert segue à 
frente dos negócios.

Excelência institucional — Seu desprendimento e interesse pelas ações coletivas levaram Gebara a 
ingressar na vida institucional. Ele fundou e presidiu a AABIC (Associação das Administradoras de 
Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo), em 1978, e ajudou a fundar a FENADI (Federação Na-
cional das Associações de Administradoras Imobiliárias), da qual também foi presidente. 

Durante esses anos, ele se aproximou do Secovi-SP, do qual é vice-presidente de Administração Imo-
biliária e Condomínios desde 2004. 

Gebara também sempre esteve ligado às atividades de outras entidades imobiliárias do País, como a 
CBCSI (Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários). 

Sua voz representativa ecoou e deu origem a inúmeras propostas de políticas públicas. Sua partici-
pação foi marcante na elaboração da nova Lei do Inquilinato, de 1991, e em sua revisão, em 2010.

Em 2003, Gebara ingressou na FIABCI-BRASIL (Federação Internacional das Profissões Imobiliárias) 
e passou a colaborar em muitas iniciativas da entidade, sempre manifestando o orgulho de o Brasil ser 
referência no cenário imobiliário mundial.

Generosidade, dedicação e benefícios para o setor — Ao unir tradição e modernidade, a Hubert 
orgulha-se de atuar nas áreas de gestão de patrimônio imobiliário e administração de condomínios 
residenciais e comerciais, com ética e transparência nos negócios. 
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Em se tratando de orgulho, FIABCI-BRASIL e Secovi-SP orgulham-se muito mais por terem Hubert 
Gebara como grande inspiração e exemplo de excelência no trabalho em prol do setor imobiliário. 

Hubert Gebara excedeu sua grandeza além de toda sua correta e sedimentada atuação empresarial. 
Com dedicação e muito trabalho por anos a fio, o empresário sempre lutou pela administração imo-
biliária, que beneficia milhões de pessoas em todo o Brasil. 

Gebara compartilhou sua experiência e, com seu exemplo profissional, influenciou toda a classe da 
administração imobiliária, em São Paulo e no Brasil.

Em reconhecimento ao seu trabalho extraordinário, que engloba e transcende suas atividades empre-
sariais, nada mais justo, e motivo de grande honra, que a FIABCI-BRASIL e o Secovi-SP, neste ano 
em que celebram os 25 anos do Prêmio Master Imobiliário, concedam a premiação hors concours a 
Hubert Gebara pelo conjunto de sua obra e por fazer a diferença na indústria imobiliária nacional.
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O Prêmio Master Imobiliário é o caminho para se chegar ao Prix d’Excellence Award, concedido 
anualmente pela FIABCI (International Real Estate Federation) durante seu Congresso Mundial, 
sempre realizado em um dos países onde ela está presente.

Em seus 25 anos de história, o Prêmio Master Imobiliário fez inúmeros empreendimentos atingirem 
status de reconhecimento internacional ao serem laureados com o Prix d’Excellence Award, a premiação 
que consagra o que há de melhor em produção imobiliária pelo mundo, sendo sinônimo de primazia e 
uma das mais importantes premiações para todo o setor imobiliário internacional. 

Isto porque os vencedores na categoria Empreendimento do Master estão automaticamente aptos a con-
correr ao Prix d’Excellence. 

Neste ano de 2019, Moscou, capital da Rússia, sediou a 70ª edição do Congresso Mundial Imobiliário 
da FIABCI e a 28ª cerimônia do Prix d’Excellence, realizada durante jantar de gala no dia 30 de maio. 

No total, foram concedidos 35 troféus para 16 vencedores na categoria World Gold Awards e 19 na 
World Silver Awards, destacando-se empreendimentos  de Taiwan, Malásia, Vietnã, Indonésia, Cin-
gapura, China, Índia, Austrália, Hungria, Alemanha, Rússia, Reino Unido e, pela primeira vez, Áustria.

Em 2020, o Prix d’Excellence acontecerá durante o 71º Congresso da FIABCI Mundial, em Manila, nas 
Filipinas, e é a oportunidade de os trabalhos brasileiros conquistarem este valioso troféu de projeção 
internacional.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 15 de novembro, com participações em diferentes 
categorias: escritório, residencial, hotel, patrimônio, plano diretor (master plan), infraestrutura públi-
ca, habitação acessível, desenvolvimento sustentável, varejo e indústria, desenvolvimento de uso misto, 
entre outras. 

(Saiba mais em www.fiabci.org e www.fiabciprix.com)

Prêmio Master Imobiliário, o caminho 
para o Prix d’Excellence e a projeção 
internacional
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Brasil tem 17 empreendimentos consagrados 
com o Prix d’Excellence Award
Se o Prêmio Master Imobiliário é caminho seguro para o reconhecimento mundial da excelência das 
empresas imobiliárias brasileiras e dos players do mercado, esta é a hora de os ganhadores na categoria 
Empreendimento almejarem essa conquista internacional, pela qual o Brasil se sobressai com 17 em-
preendimentos laureados em diferentes categorias, comprovando e mostrando ao mundo o alto nível 
dos projetos nacionais. 

Confira os empreendimentos brasileiros laureados ao longo dos anos com o Prix d’Excellence Award.
 

2018
Case: EZ TOWER A
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: EZTEC
Categoria: Office Silver 

2014
Case: Vila dos Corais
Localidade: Cabo de Santo Agostinho (PE)
Empresa: Odebrecht Realizações Imobiliárias
Categoria: Residencial (Low Rise)

Case: CES – Centro Empresarial Senado
Localidade: Rio de Janeiro (RJ)
Empresas: WTorre S.A. e Edo Rocha Arquiteturas
Categoria: Escritório 

2013
Case: Condomínio West Whales
Localidade: São Sebastião (SP)
Empresa: G.D8 Incorporação e Administração de Bens
Categoria: Residencial (Low Rise)

Case: Edifício Galeria
Localidade: Rio de Janeiro (RJ)
Empresa: Tishman Speyer
Categoria: Patrimônio (Restauração/Conservação)

2011
Case: JK
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: WTorre
Categoria: Escritório
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2010
Case: Programa de Urbanização de Favelas
Localidade: São Paulo (SP)
Órgão Público: Prefeitura Municipal de São Paulo
Categoria: Infraestrutura Pública

2009
Case: Terra Nova Garden Village
Localidade: São Jose do Rio Preto (SP)
Empresa: Rodobens Negócios Imobiliários
Categoria: Master Plan (2º lugar)

2008
Case: Jequitimar Resort Residence
Localidade: Guarujá (SP)
Empresa: Sisan Empreendimentos Imobiliários
Categoria: Resort

Case: Rochaverá Corporate Towers
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: Tishman Speyer
Categoria: Projeto Sustentável

Case: Villa Flora
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: Rossi Residencial
Categoria: Master Plan (2º lugar)

2007
Case: Distribution Park Louveira
Localidade: Louveira (SP)
Empresa: Hines do Brasil Empreendimentos
Categoria: Escritório/Indústria (2º lugar)

2006
Case: Torre Almirante
Localidade: Rio de Janeiro (RJ)
Empresa: Hines do Brasil Empreendimentos 
Categoria: Escritório/Indústria (2º lugar)

2005
Case: AlphaVille Flamboyant
Localidade: Goiânia (GO)
Empresa: AlphaVille Urbanismo 
Categoria: Desenvolvimento Urbano
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Case: Brascan Century Plaza
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: Brascan Imobiliária e Incorporações
Categoria: Especializada

2001
Case: Complexo Cultural Júlio Prestes
Localidade: São Paulo (SP)
Órgão Público: Prefeitura Municipal de São Paulo
Categoria: Setor Público

1997
Case: Centro Têxtil Internacional
Localidade: São Paulo (SP)
Empresa: Cyrela Empreendimentos Imobiliários
Categoria: Especializada



40

EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
TEK Nações Unidas: tecnologia, criatividade e sucesso 
AK REALTY | Rocontec Rocha Construção e Tecnologia
São Paulo (SP) 
Informações à Imprensa:
Priscila Carvalho (AK Realty)
(11) 3191-2013
E-mail: priscila@akrealty.com.br
Pedro Farjala Rocha (Diretor da Rocontec)
(11) 3060-3510
E-mail: pedrorocha@rocontec.com.br

EMPREENDIMENTO – RETROFIT COMERCIAL E CULTURAL
Casa Melhoramentos
Alfa Realty | Companhia Melhoramentos de São Paulo | Lock
Engenharia | Studio Guilherme Torres
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Ana Lúcia Neiva
(11) 98326-0066
E-mail: guimaraesneiva@gmail.com

EMPREENDIMENTO – PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
Complexo Júlio Prestes I: 914 moradias no Centro
Canopus Holding S/A | Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Angélica Kernchen (Casa da Informação)
(11) 2305-9610 | (11) 97626-3522
E-mail: angelica@casadainformacao.com.br

Contatos com as empresas vencedoras 
do Master 2019

Categoria Empreendimento (nove vencedores)



41

EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
Maior torre em estrutura metálica do Brasil
Concórdia Corporate
Nova Lima (MG)
Informações à Imprensa:
Oboé Comunicação Corporativa
Itacir Figueiredo Júnior
(11) 2888-2305 | (11) 98309-5996 
E-mail: itacir@oboecomunicacao.com.br
Daniel Padilla 
(11) 2888-2226
E-mail: daniel@oboecomunicacao.com.br

EMPREENDIMENTO – COMERCIAL
HBR Corporate Tower: novas possibilidades
HBR Realty | Toledo Ferrari | Helbor
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Roberto Viegas 
(11) 4795-8555 | (11) 4793-7555
E-mail: roberto.viegas@helbor.com.br

EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
1º Four Seasons Hotel and Private Residences do Brasil
Iron House Empreendimentos
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Daniela Moraes (Gerente de Produto)
(11) 2172-7440 
E-mail: daniela.moraes@ironhouse.com.br

EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
San Sebastián – O Novo Ícone do Litoral de São Paulo
Sabel Incorporadora | Praias Paulistas
Riviera de São Lourenço (SP)
Informações à Imprensa:
Fábio Ricarte (VGV POWER)
(11) 97558-1977
E-mail: fabio@vgvpower.com.br

EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL E COMERCIAL
Duo JK: inovação na forma de morar
Tarraf
São José do Rio Preto (SP)
Informações à Imprensa:
Igor Galante (Comunic Comunicação Estratégica)
(17) 3201-7510 | (17) 99791-1216
E-mail: igor@comunic.com.br
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EMPREENDIMENTO – RESIDENCIAL
Autoral: um novo significado de morar
Tegra Incorporadora
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
FleishmanHillard Brasil 
Natasha Bonomi 
(11) 3185-9905 
E-mail: natasha.bonomi@fleishman.com.br
Renata de Caris
(11) 3185-9906 e (11) 97584-7798
E-mail: renata.caris@fleishman.com.br

PROFISSIONAL – OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA
Viva Benx
Benx Empreendimentos Imobiliários
São Paulo (SP) 
Informações à Imprensa:
Giusti Comunicação
Nathalia Pelegrina Cruz
(11) 99990-1213 | (11) 5502-5460
E-mail: nathalia@giusticom.com.br
Maria Rita Teixeira
(11) 97664-7232 | (11) 5502-5466
E-mail: mariarita@giusticom.com.br

PROFISSIONAL – COMERCIALIZAÇÃO
Passeio Corporate e o Flight-to-Quality
BR Properties
Rio de Janeiro (RJ)
Informações à Imprensa:
William Crispim (RPMA Comunicação) 
(11) 98921-0998 
E-mail: william.crispim@rpmacomunicacao.com.br

PROFISSIONAL – MARKETING/DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
Stillo: nova estratégia no segmento 2 dormitórios
Construtora Patriani
Santo André (SP)
Informações à Imprensa:
Kelly Zucatelli (Marketing) 
(11) 4318-0666 
E-mail: kelly.zucatelli@construtorapatriani.com.br

Categoria Profissional (onze vencedores)
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PROFISSIONAL – ECONÔMICO-FINANCEIRA
Fundo de Investimento Imobiliário Direcional
Direcional Engenharia
Belo Horizonte (MG)
Informações à Imprensa:
InPress 
(021) 3723-8100
Sérgio Scuotto
E-mail: sergio.scuotto@inpresspni.com.br
Paulo Vitor
E-mail: paulo.vitor@inpresspni.com.br

PROFISSIONAL – SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS
Fasano Itaim
Even
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Beatriz Ces (Approach Comunicação) 
(11) 3846-5787 
E-mail: beatriz.ces@approach.com.br

PROFISSIONAL – COMERCIALIZAÇÃO
Helbor Wide São Paulo: mais um sucesso de vendas
Helbor | MPD Engenharia | HBR Realty
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Roberto Viegas 
(11) 4795-8555 | (11) 4793-7555
E-mail: roberto.viegas@helbor.com.br

PROFISSIONAL – RETROFIT
Avenues: construção para formação do futuro 
HTB
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Fátima Idogava (Coordenadora de Comunicação)
(11) 5643-0381
E-mail: fatima.idogava@htb.eng.br

PROFISSIONAL – INOVAÇÃO
LAB Habitação - Inovação e Moradia com Dignidade
Instituto Vedacit | Gerdau
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Paula Ferezin (RelationNOW, pelo Instituto Vedacit))
(11) 4237-3776 | (11) 99223-4394
E-mail: paula@relationow.com 
Paulo do Amaral Boneff (Responsabilidade Social Gerdau)
E-mail: paulo.boneff@gerdau.com.br
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PROFISSIONAL – RETROFIT
Nova sede iFood
IT’S Informov
Osasco (SP)
Informações à Imprensa:
Amanda Cordeiro (Analista de Marketing)
(11) 3847-7979 | (16) 98827-2778
E-mail: amanda.cordeiro@itsinformov.com.br

PROFISSIONAL – LITERATURA
Condomínio de Terrenos
Luis Paulo Germanos 
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Luis Paulo Germanos
(11) 3811-4555
E-mail: luispaulo@germanos.com.br

PROFISSIONAL – SUSTENTABILIDADE
Amadis Condomínio Clube
Tarjab Incorporadora
São Paulo (SP)
Informações à Imprensa:
Daniela Fassa de Santana (Coordenadora de Comunicação e MKT)
(11) 5591-6023 
E-mail: daniela.santana@tarjab.com.br 

Hubert Gebara 
Informações à Imprensa:
Marcia Pozzi (Hubert - Imóveis e Administração Ltda.)
(11) 3146-3735
E-mail: marciapozzi@hubert.com.br

Hors Concours






