
Prêmio Master Imobiliário, história de sucesso  
e de compromisso com a excelência 

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

Desde 1994, a premiação não só reconhece e valoriza publicamente o empenho das 
pessoas e empresas que atuam no setor, como também ressalta o real significado da 
indústria imobiliária do País ao estimular iniciativas que contribuem para o aprimoramento das 
atividades do mercado, levando-o a avançar no sentido de satisfazer as necessidades 
imobiliárias da sociedade. 
  
Promoção das parceiras FIABCI-BRASIL (Federação Internacional das Profissões Imobiliárias), 
presidida por Rodrigo Luna, e Secovi-SP (Sindicato da Habitação), presidido por Claudio 
Bernardes, a premiação completa 21 anos neste 2015.  
  
Além de contemplar os grandes talentos, o Master tem a função de divulgar, nacional e 
internacionalmente, os conceitos inovadores e as experiências bem-sucedidas que possam 
servir de modelo 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, concorreram edificações imobiliárias residenciais, comerciais, 
de lazer e urbanização, de diferentes portes e completamente concluídas, o que permitiu a 
correta avaliação da Comissão Julgadora. A competência e a seriedade dos jurados não só 
explicam a importância da premiação, como faz dela a maior, no Brasil, dedicada às 
empresas e aos profissionais do setor imobiliário.  
 
Já na categoria Profissional, concorreram trabalhos e projetos específicos de qualquer 
natureza ligados à área imobiliária – ações de marketing, administração, comercialização, 
inovações tecnológicas, meio ambiente, preservação do patrimônio, propaganda e 
publicidade, soluções arquitetônicas, soluções jurídicas, responsabilidade social, urbanismo, 

viabilizações financeiras, trabalhos acadêmicos, entre outros. 
 
A partir do ano 2000, o Prêmio Master Imobiliário passou a contemplar pessoas e empresas 
que deram pródigas contribuições para o desenvolvimento do setor imobiliário. Nasceu, 
assim, a premiação hors-concours, concedida, de comum acordo, pelas entidades parceiras 
e promotoras do Master Imobiliário. 
 



Seguindo uma longa tradição, a abertura da solenidade da 21ª edição do Prêmio Master 
Imobiliário, na noite de 2 de setembro, ficou a cargo dos anfitriões, os presidentes da FIABCI-
BRASIL, Rodrigo Luna, e do Secovi-SP, Claudio Bernardes, acompanhados do ex-presidente da 
FIABCI-BRASIL, Basilio Jafet, que esteve à frente da entidade até junho deste ano. 

Junto à fictícia Companhia Musical ‘Historias do Brasil’, o público fez uma grande viagem 
pelas cinco regiões do País, e acompanhou sua diversidade cultural, os seus ritmos e sabores, 
as suas cores e belezas. 

Um vídeo cenário de tirar o fôlego mostrou as mais bonitas paisagens brasileiras, todas em 
sintonia com o enredo e as músicas apresentadas, em um painel de Led de 57 metros de 
largura por 6,50 metros de altura, aproximadamente 370 m², construído, na sua maioria, por 
placas de Led de 3 milímetros, a maior resolução em Led disponível atualmente no mercado 
brasileiro. Tudo feito na medida exata para fazer do show-premiação uma superprodução hi-
tech. 

Espetáculos grandiosos – Dois artistas renomados, o documentarista e diretor artístico Richard 
Luiz e a coreógrafa Fernanda Chamma, têm transformado a cerimônia de entrega do Prêmio 
Master Imobiliário em um espetáculo disputadíssimo. A cada ano com um tema diferente, o 
palco é tomado por um elenco extraordinário que faz brilhar o argumento e roteiro de cada 
apresentação com encenações teatrais, números de canto e dança que em nada ficam a 
dever para os grandes musicais consagrados pelo público e pela crítica, pois a estrutura de 

som, imagem e iluminação, os figurinos e as performances dos artistas convidados têm 
máximo rigor técnico e extraordinária beleza cênica.  

Ficha técnica de peso – A ficha técnica do espetáculo desta 21ª edição do Prêmio Master 
Imobiliário é de igual peso às dos musicais em cartaz no eixo Rio-São Paulo, a começar pelo 
conceito, direção e vídeo cenário do documentarista Richard Luiz, roteiro de Bianca Tadini e 
Luciano Andrey, coreografia de Fernanda Chamma, figurino de Fause Haten, e show dos 
bailarinos da Companhia Only Broadway.  

No elenco, atores e cantores que atuam nos principais musicais brasileiros, como Corina 
Sabbas, que estrelou o musical Aida, foi a protagonista do musical Fame e atuou em 
Hairspray, Aladdin, New York, New York e O Rei Leão, além de ter interpretado a personagem 
Tilde, no seriado Sexo e as Negas, de Miguel Falabella, na Rede Globo; Lissah Martins, com 
participações nos musicais Miss Saigon, A Bela e a Fera, O Fantasma da Máscara e Priscila – A 
Rainha do Deserto, entre outros; Paula Capovilla, atriz e cantora que protagonizou Evita e 
atualmente está em Chaplin, o Musical, além de ter participado de diversos espetáculos, 
entre eles Les Misérables, Godspell, Grease; O Fantasma da Ópera; A Bela e a Fera, Mamma 
Mia!, A Família Addams e A Madrinha Embriagada; Thiago Machado, em cartaz no musical 
Mudança de Hábito e com participações nos espetáculos Cazuza, pro dia nascer feliz, Alô, 
Dolly!, Mamma Mia!, Meu Amigo Charlie Brown e Disney in Concert, entre outros, e Marcos 
Tumura, atualmente no musical Raia 30 anos e com participações em Crazy For You, Cabaret, 
De pernas pro ar, A Bela e a Fera, Miss Saygon, Fantasma da Ópera e Les Misérables. 

Com participação especial do empresário Paulo André Jorge Germanos, ex-presidente e 
membro do Conselho Consultivo do Secovi-SP, que até o ano passado foi o mestre de 

Prêmio Master Imobiliário 2015 faz viagem pelo Brasil 



cerimônias de todas as edições do Prêmio Master Imobiliário, a ficha técnica ainda traz 
Wagner Freire, assinando a iluminação, Antoine Midani, na engenharia de som, e Ricardo 
dos Anjos, da agência Capa Management, no visagismo. Na direção musical e nos 
arranjos, ninguém menos que o pianista e arranjador Marcelo Ghelfi, solista e ex-regente da 
Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. 

Criatividade, inovação e tecnologia estão entre os vetores que contribuem para o 
desenvolvimento sustentado do mercado imobiliário mundial. Neste sentido, o Brasil pode se 
orgulhar de ser referência, com profissionais reconhecidos pela competência e excelência 
graças à qualidade técnica e aos projetos diferenciados. 

A realização do Prêmio Master Imobiliário, uma vitrine da pujança do setor, que em 2015 
celebra a sua 21ª edição, é fonte valiosa de inspiração para projetos e políticas que 
fomentam o crescimento econômico e social do Brasil. Ao revelar os conceitos inovadores e 
as estratégias mais bem-sucedidas de nosso mercado, mostra ao País e ao restante do 
mundo que estamos prontos para contribuir com o desenvolvimento nacional. 

A consagração dos vencedores é mais uma prova da capacidade de transformação de 
nossos players que, com grande esforço, lutam por um setor ‒ e um País ‒ cada vez mais 

justo, sustentável e desenvolvido. É o maior reconhecimento que um empresário pode ter 
pela coragem e bravura de se dedicar a um segmento protagonista no desenvolvimento da 
livre iniciativa e que atende às necessidades de moradia adequada da população, além 
de abraçar a causa da sustentabilidade socioeconômica. 

Nossos esforços para a construção de um mercado imobiliário saudável não seriam possíveis 
sem a expertise e o know-how fundamentais de nossos premiados. Além do mais, o papel da 
FIABCI-BRASIL como plataforma de intercâmbio de conhecimento nacional e internacional 
tem atraído parcerias e investimentos valiosos para o progresso de nosso segmento e, 
consequentemente, do País. Este ano, foram mais de 60 projetos de altíssimo nível inscritos, 
dos quais sete contemplados na categoria Empreendimento, 12 na categoria Profissional e 
um hors-concours. 

Por meio da troca de experiências e informações, um dos objetivos da FIABCI-BRASIL é fazer 
o intercâmbio de grandes ideias, implantando experiências internacionais em solo brasileiro 
e, também, apresentando ao mundo o que há de melhor por aqui, incentivando as 
empresas e os empresários brasileiros a mostrarem seu talento, seja internamente ou além de 
suas fronteiras. O destaque que o País conseguiu nos últimos anos no Prix d’Excellence, 
importante prêmio da FIABCI Mundial, atesta isso. Competindo com empreendimentos 
ícones mundo afora, os cases brasileiros foram contemplados em diversas ocasiões.  

Devemos, pois, aprender com esses exemplos e continuar investindo e empreendendo para 
construir a nação que nossa sociedade tanto almeja. Por sua inestimável contribuição, 
cumprimentemos os vencedores deste ano, verdadeiros mestres do mercado nacional. 

 

Rodrigo Luna 
Presidente da FIABCI-BRASIL 

Reconhecimento à coragem e bravura do empresário brasileiro 

Mensagens dos Presidentes 



São Paulo e Pernambuco. Minas Gerais e Ceará. Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. 
Paraíba e Rio de Janeiro. Tocantins e Bahia. Amazonas e Sergipe. Paraná e Acre. Goiás e 
Alagoas. Santa Catarina e Roraima. Piauí e Rio Grande do Norte. Sergipe e Pará. Mato Grosso 
e Espírito Santo. Maranhão e Amapá. O Brasil é feito por 26 Estados, mais o Distrito Federal e a 
capital do País, Brasília. 

O País é ocupado por mais de 202 milhões de brasileiros, conforme dados de 2014 do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que estão distribuídos em uma área territorial de 
8,5 milhões de km², o que resulta em uma média de 27 pessoas para cada quilômetro 
quadrado. 

Grandiosidade é a palavra mais adequada para traduzir, à primeira vista, o Brasil. 

Porém, assim como somos grandes em população e geografia, também temos enormes 
problemas a serem enfrentados. Falta de moradia e de infraestrutura são alguns deles. 

Entretanto, os males diários tolhem a criatividade, resiliência e resistência dos brasileiros, 
qualidades merecedoras de comemoração. 

O setor imobiliário é um exemplo de superação permanente. Após um rápido período de 
expansão e crescimento, com crédito farto e desenvolvimento considerável, atravessamos, 
agora, um período de retração, causado por fatores alheios à nossa vontade: instabilidade 
econômica e política, que causam aumento da inflação e do desemprego e produzem 
reflexos importantes no sistema produtivo do País. 

Mas acreditamos que é em meio à crise que temos de buscar o que há de melhor na nossa 
atividade empresarial, ganhar fôlego e prosseguir com dignidade. Nesse cenário adverso, o 

Prêmio Master Imobiliário surge como uma oportunidade para as empresas que se destacaram 
no cenário nacional e que conseguiram transformar as dificuldades em esperança, e as 
barreiras em iniciativas de empreendedorismo e profissionalismo bem-sucedidas. 

Nesta 21ª edição do ‘Oscar’ do setor, o Secovi-SP e a FIABCIBRASIL, entidades parceiras na 
realização e organização do Prêmio, receberam a inscrição de projetos oriundos de todo o 
Brasil. Em meio a soluções criativas, sensíveis e de sucesso empresarial, os membros do júri do 
Master Imobiliário tiveram dificuldades em escolher os melhores empreendimentos e 
profissionais. É árdua a tarefa de julgar os destaques em meio a tantos projetos executados 
com grande qualidade e com particularidades dignas de reconhecimento. 

Os cases contemplados com o Prêmio Master Imobiliário 2015 apresentam alto valor em todos 
seus aspectos, mas, acima de tudo, inspiram a certeza nos empresários brasileiros de que é 
possível empreender e trabalhar com excelência, mesmo em cenários antagônicos. 

Somos cidadãos éticos e conhecedores da necessidade de reinventar conceitos e métodos, 
criar novas técnicas de trabalho e superar desafios.  

Para ser brasileiro é preciso ter coragem, esperança, disposição, perseverança, bom humor, 
confiança, autoestima e muita vontade de trabalhar e ultrapassar limites! 

Temos consciência que, daqui a alguns anos, os momentos atuais de insegurança ficarão na 
memória, mas agora é nosso dever ajudar o Brasil a se desenvolver economicamente, com 
justiça social. 

 Claudio Bernardes 

Presidente do Secovi-SP 

Um prêmio tão grande quanto o Brasil e os brasileiros 



RESIDENCIAL 

Case: Autoria Madalena 

Alfa Realty Desenvolvimento Imobiliário 

MDL 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“Empreendimento de arquitetura contemporânea, implantado em um terreno de 1.520 m², na Vila 

Madalena, em São Paulo (SP), o Autoria Madalena inovou ao instituir, em seu espaço lounge, uma 

biblioteca com 800 volumes. Torre única composta por subsolo, térreo e 7 pavimentos tipo, que 

contemplam 28 apartamentos de 70 m², 14 unidades de apartamentos de 56,5 m², além de duas 

unidades de cobertura dúplex de 280 m², o Autoria Madalena ainda se diferencia por sua área de 

lazer e pela decoração elaborada de suas áreas comuns.” 

COMERCIAL 

Case: Berrini One 

Bueno Netto 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“Em um terreno com 10.966,54 m², situado na nobre região da Berrini, em São Paulo (SP), a Bueno 

Netto desenvolveu o Berrini One. O empreendimento comercial reúne inúmeros atributos que o 

caracterizam como um projeto diferenciado. Destaque para as áreas verdes; para o alto 

desempenho ambiental, que garantiu a certificação Green Building; para as artes embarcadas 

presentes nas áreas comuns, e para o monumental atrium. O conjunto destes atributos faz do Berrini 

One um novo marco na paisagem urbana da capital paulista.” 

RESIDENCIAL 

Case: ÎLE Saint Louis 

Cyrela 

São Luís (MA) 

Justificativa do Júri: 

“Na península da Ponta D’Areia, em São Luís (MA), a Cyrela desenvolveu o Île de Saint Louis. Em um 

terreno privilegiado, com mais de 23 mil m², a empresa inovou ao lançar um condomínio com 6 

torres cuidadosamente dispostas no entorno de uma praça central, buscando aproveitar o melhor 

dos horizontes do local. O padrão das unidades, com áreas privativas superiores a 180 m², o porte 

do empreendimento e o sucesso da comercialização coroaram a aposta ousada da empresa.” 

COMERCIAL 

Case: Novo Mundo Empresarial: Complexo multiuso com hotel cinco estrelas e a maior estrutura de 

negócios do Nordeste. 
Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A  

Cabo de Santo Agostinho (PE) 

Justificativa do Júri: 

“A Odebrecht apresenta o Novo Mundo Empresarial, empreendimento na Reserva do Paiva, em 

Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife (PE). Em endereço privilegiado, numa 

das mais bem preservadas áreas costeiras do Brasil, a empresa desenvolveu um complexo 

comercial de grande porte, com espaços para escritórios, hotel, centro de convenções, galeria de 

arte e open mall, em mais de 43 mil m² de área comercializável. A excepcional localização, o porte 

da construção, os cuidados ambientais e as características ímpares do empreendimento fizeram do 

Novo Mundo um sucesso de comercialização, coroando a ousadia dos empreendedores.” 

Conheça os ganhadores do Prêmio Master Imobiliário 2015 

Categoria Empreendimento (sete vencedores) 



RESIDENCIAL 

Case: Concept - Ousadia e Sofisticação 

Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários 

Urbis Empreendimentos Imobiliários  

Manaus (AM) 

Justificativa do Júri: 

“Tecnologia de ponta e área de lazer completa são alguns dos diferenciais do Concept Living in 

The Future, implantado num terreno de 13 mil m², em Manaus (AM). Vale destacar as dificuldades 

superadas pelos empreendedores no desenvolvimento do projeto original, alterado em função 

de exigências ambientais surgidas logo após a compra do terreno. A solução foi a concepção 

de um novo produto, com projeto inovador para os padrões da cidade. Surgiu, assim, o 

empreendimento composto por duas torres, em formato de Y, com 17 pavimentos cada. O 

Concept totaliza 216 unidades, com opções de área de 115 m², 140 m² e 162 m², além de 

coberturas dúplex de 229 m², 271 m² e 314 m².” 

 

COMERCIAL 

Case: JK Shopping 

PaulOOctavio Investimentos Imobiliários Ltda. 

Taguatinga (DF) 

Justificativa do Júri: 

“Indutor de desenvolvimento para Ceilândia e Taguatinga, no Distrito Federal, o JK Shopping & 

Tower foi planejado para atender as demandas de consumo, lazer, diversão e cultura das classes 

B, C e D. De fácil acesso pelas principais avenidas da região, o empreendimento conta com 

privilegiada localização, na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga Norte. Com ABL (área bruta 

locável) de 32.100 m² e 142 lojas em operação, o Shopping JK recebe aproximadamente 800 mil 

pessoas por mês. Além de oferecer facilidade, lazer e segurança, e gerar emprego para os jovens 

da região, o shopping está acoplado a uma torre de escritórios de 26 pavimentos, que também 

representa desenvolvimento e valorização do entorno.” 

 

RESIDENCIAL E COMERCIAL  

Case: F.L 4300 
Stan Incorporadora S/A 

SDI Desenvolvimento Imobiliário 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“A Stan e a SDI apresentam o Complexo F.L 4300, situado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, um 

dos mais importantes endereços comerciais da cidade de São Paulo (SP). Em terreno com 12.619 

m², o empreendimento de uso múltiplo abriga unidades corporate, office e residence. O F.L 4300, 

além de agregar atributos de excelência presentes em projetos assemelhados, contribui para o 

ambiente urbano com uma estética diferenciada, por meio da qual a arquitetura de traços 

marcantes envolve a praça central, valorizando e qualificando os imóveis lindeiros.” 



COMERCIALIZAÇÃO  

Case: Alphaville Dom Pedro 

Alphaville Urbanismo S/A 

Campinas (SP) 

Justificativa do Júri:  

“Sucesso comercial, com 100% dos lotes de suas segunda e terceira etapas vendidos na manhã de 

um único sábado, em dezembro de 2013, o Complexo Alphaville Dom Pedro, localizado em 

Campinas (SP), é exemplo de comercialização bem-sucedida e resultado do planejamento 

cuidadoso de seus empreendedores, que persistiram durante a longa espera de aprovação final do 

loteamento. Vencidos os desafios decorrentes, como evitar o desinteresse do público-alvo em 

função da concorrência que se instalou na região, o êxito do loteamento foi marcado pela grande 

receptividade e por uma fila de clientes formada dois dias antes do lançamento, atingindo, assim, a 

venda de todos os seus 498 lotes.”  

 

USO DA ARTE NA ARQUITETURA 

Case: Brookfield Home Design Pinheiros soma arquitetura e talento artístico na criação de uma obra 

onde se pode viver e morar 

Brookfield Incorporações  

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“A Brookfield inova na concepção e no desenvolvimento de elementos gráficos para valorizar o 

empreendimento Brookfield Home Design Pinheiros e contribuir para amenizar o ambiente caótico 

da metrópole paulista, por meio do talento do artista plástico espanhol David Dalmau. Utilizando as 

empenas cegas das caixas dos elevadores, o artista criou um agradável painel de grandes 

proporções, que identifica e qualifica a marca do produto e da empresa.”  

 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

Case: EntreVerdes Campinas 
Entreverdes Urbanismo  

THCM - Desenvolvendo Cidades 

Grupo Garnero 

Campinas (SP) 

Justificativa do Júri: 

“Exaltação à natureza, respeito aos conceitos de sustentabilidade e preservação ambiental são 

diferenciais do EntreVerdes Campinas, no Distrito de Sousas, Campinas (SP). Em terreno de mais de 3 

milhões de m², e localizado em uma APA (Área de Proteção Ambiental), o empreendimento 

enfrentou muitos desafios, a começar pelo extremo cuidado em sua implantação. Para viabilizar o 

acesso ao loteamento, por exemplo, os empreendedores, em contrapartida a um acordo feito com 

a prefeitura, e exclusivamente sob suas expensas, construíram a continuação da moderna Avenida 

Mackenzie, numa extensão de sete quilômetros, desde a Rodovia Dom Pedro I até o loteamento. 

Nessa empreitada, que também facilitou o acesso a Sousas, foram gastos R$ 62 milhões. Destaque, 

ainda, para a criação de quatro programas de educação ambiental dirigidos a públicos diferentes: 

funcionários das obras de infraestrutura, moradores do entorno, visitantes do estande, e proprietários, 

arquitetos e engenheiros das futuras casas.”  

  

 

Categoria Profissional (12 ganhadores) 



MARKETING 

Case: Tijolo Moeda Forte 

Fernandez Mera Negócios Imobiliários  

Publicidade Archote  

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“O final de 2014 apresentou uma série de adversidades para o mercado imobiliário. Inflação 

crescente, baixo crescimento econômico, desemprego em alta e estoques elevados. Nesse cenário 

complexo, em que o pessimismo se instala com facilidade e acaba impregnando todas as 

perspectivas das empresas, a Fernandez Mera e a Archote promoveram uma campanha no sentido 

inverso das tendências. A campanha Tijolo Moeda Forte, além de alcançar expressivos resultados de 

comercialização no modorrento fevereiro de 2015, reverteu as expectativas pessimistas, 

principalmente ao apontar caminhos para os novos anos da indústria imobiliária.” 

MARKETING 

Case: Open House Gafisa 

Gafisa S/A 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“As últimas décadas apresentaram profundas alterações nas relações das empresas com os 

consumidores, notadamente com o advento da internet e das redes sociais. Nesse contexto, fazer 

de seu consumidor um baluarte da defesa do produto é uma das tarefas essências das empresas, o 

que a Gafisa fez com muito talento e criatividade com o desenvolvimento do Open House Gafisa.” 

PUBLICIDADE 

Case: Ilha Pura 
Ilha Pura 

Rio de Janeiro (RJ) 

Justificativa do Júri: 

“A Carvalho Hosken e a Odebrecht são Master na categoria Profissional – Publicidade pela bela 

campanha de comunicação desenvolvida para o empreendimento Ilha Pura, na cidade do Rio de 

Janeiro (RJ). A campanha inova e qualifica o processo de comunicação de um empreendimento 

de grande porte, construindo uma identidade de marca para um novo bairro. Qualificando e 

valorizando os diversos aspectos da cultura local, a campanha contribuiu sobremaneira para a 

inserção do novo bairro na realidade urbana carioca.” 

DESTAQUE IMOBILIÁRIO 

Case: 60 anos da Construtora Paulo Mauro 

Incorporadora e Construtora Paulo Mauro 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“Os 60 anos da Construtora Paulo Mauro inauguram uma nova subcategoria no Master: o Destaque 

Imobiliário. A capacidade de a empresa compreender as profundas alterações no perfil dos 

consumidores ao longo dessas seis décadas, e continuar criando, construindo e entregando obras 

de qualidade, é orgulho para a indústria imobiliária e referência para as jovens empresas que iniciam 

suas atividades. Nesses anos, marcados por inúmeros planos econômicos, instabilidade social, 

inflação elevada, ausência de crédito, planos diretores diversos, entre outros obstáculos, o exercício 

das atividades empresariais com seriedade e competência demonstra fé e confiança da empresa 

na indústria da construção civil.”  



OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA 

Case: Royal Campinas 

Odebrecht Realizações Imobiliárias 

Campinas (SP) 

 Justificativa do Júri: 

“O encontro das rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Santos Dumont sempre foi uma referência do 

principal acesso da cidade de Campinas (SP). Por anos, somente um hotel, que ocupava 

parcialmente um imóvel com mais de 53 mil m², marcava o local. Os empreendedores souberam 

identificar uma excepcional oportunidade estratégica ao promoverem o desenvolvimento de diversos 

produtos imobiliários no imóvel. Aproveitaram com maestria um ponto notório da região, otimizando 

as quotas de terreno em elegantes e agradáveis espaços, que se complementam e geram a 

necessária sinergia entre suas atividades.”  

SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 

Case: Oscar Niemeyer Monumental 

PDG 

Niterói (RJ)  

Justificativa do Júri: 

“A cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, é conhecida por abrigar um conjunto de obras 

públicas concebidas pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Neste ambiente, a PDG desenvolveu um 

complexo comercial composto de escritórios, mall e hotel com projeto desenvolvido pelo escritório do 

notório arquiteto. O resultado é um empreendimento de estética diferenciada, que contribuiu 

sobremaneira para a valorização do complexo e do seu entorno, configurando-se como um novo 

marco na paisagem urbana local.”  

SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 

Case: Casas Sobrepostas: uma nova experiência de viver 

RRG Construtora 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri:  

“A RRG Construtora inova e traz o conceito de casas sobrepostas no projeto diferenciado e 

harmônico de seu condomínio residencial Morás, localizado no bairro paulistano da Vila Madalena. 

Num terreno de 994 m², limitado pela legislação municipal ao gabarito de altura de 15 metros, e 

composto por dois lotes (cada um deles com diferentes taxas de ocupação e exigências de recuos), 

o empreendimento foi concebido para alcançar o coeficiente máximo de aproveitamento permitido 

na região, ou seja, 2,0. Com oito unidades de alto padrão, distribuídas em seis tipologias, o projeto 

destaca-se por sua solução arquitetônica e, certamente, irá qualificar ainda mais o entorno.”  

SUSTENTABILIDADE 

Case: Vera Cruz II. Um marco de sustentabilidade e inovação. 

RFM Construtora 

São Paulo (SP) 

Justificativa do Júri: 

“O Vera Cruz II é Master na categoria Profissional - Sustentabilidade pela adoção de um conjunto de 

práticas de preservação e conservação de recursos no empreendimento, as quais resultaram na 

obtenção da certificação Leed Platinum. À excelência do projeto arquitetônico somaram-se 

equipamentos e materiais qualificados, bem como conceitos de paisagismo e de melhor uso dos 

espaços (privativos e comuns). O resultado é um projeto diferenciado, que reúne uma mostra 

significativa das boas práticas do setor.”  



RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Case: Valorização dos funcionários no ambiente de trabalho – Olhares 

do Canteiro - Fotografia 

Toledo Ferrari Incorporadora e Construtora 

Setin Incorporadora 

São Bernardo do Campo (SP) 

Justificativa do Júri:  

“Com o intuito de valorizar e fortalecer a autoestima e a cidadania de seus funcionários, a Toledo 

Ferrari e a Setin implantaram um programa destinado ao ensino da arte de fotografar. Quer pelo uso 

de máquinas digitais ou de celulares, mas principalmente por meio do ensino da técnica do 'PinHole', 

a iniciativa vem estimulando as potencialidades do uso da imagem e dos diversos pontos de vista que 

o trabalhador tem de si mesmo e de seu ambiente de trabalho. Pela técnica ‘PinHole’, as máquinas 

fotográficas são produzidas pelos trabalhadores, a partir de latas de tintas já utilizadas nos canteiros 

de obra. Além disso, as fotos são reveladas pelos próprios trabalhadores, em ateliês montados nas 

obras. Os resultados, interessantes e surpreendentes, também têm motivado os funcionários a 

registrarem suas percepções e novos olhares fora do ambiente de trabalho.” 

 

Hors-concours – Prêmio Master Imobiliário 2015 
 

HORS-CONCOURS 

Carvalho Hosken 

Rio de Janeiro (RJ) 

Reconhecimento e láurea máxima do setor imobiliário  

Carvalho Hosken S/A 

 

Carvalho Hosken conquista o topo do mercado imobiliário 

 

Aos 91 anos, o carioca Carlos Fernando de Carvalho é um dos mais respeitados e admirados 

empresários da indústria imobiliária do País. Espirito desbravador, raro talento para os negócios, 

personalidade afável, mas determinada, e amor pela profissão fazem com que o empresário deixe 

sua marca em tudo que faz. 

  

A trajetória de 60 anos de êxito à frente da sua empresa, a Carvalho Hosken, é permeada de sucesso 

e bons resultados: construção de aproximadamente 50 mil unidades em 15 grandes projetos 

espalhados pelo País. 

  

A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, saiu em grande medida da imaginação e capacidade de 

realização do fundador da Carvalho Hosken. 

  

Obras por todo País - Como empreiteira, até a segunda metade da década de 1960, a Carvalho 

Hosken desenvolveu obras por todo o Brasil. “Em Brasília, fizemos a Ponte Ferroviária sobre o rio Passo 

Fundo, o Viaduto na Estrada de Ferro Anápolis, as pontes sobre o Riacho Fundo e o Córrego Guará, o 

Conjunto Residencial dos Industriários e 1.422 casas em Gama e Taguatinga. No início da década de 

1970, levamos a empresa na direção do desenvolvimento imobiliário, passando a erguer conjuntos 

comerciais e residenciais no centro e zona sul do Rio”, revela Carvalho. 

  

Naquela época, a zona sul do Rio apresentava sinais de esgotamento. Conhecedor da Barra da 

Tijuca desde a infância, Carvalho percebeu que o desenvolvimento da cidade se daria no sentido 

oeste. “Com o convite do então governador Negrão de Lima para que o urbanista Lúcio Costa fizesse 

o plano de ocupação da Baixada de Jacarepaguá, não tive mais dúvidas e me voltei inteiramente 

para aquela área, comprando terras e fazendo planos”, conta. 



Estreia triunfal - Na Barra, a Carvalho Hosken fez uma estreia triunfal com dois empreendimentos 

icônicos, o Itanhangá Hills e o Atlântico Sul (até hoje, um dos empreendimentos mais luxuosos da 

região). Depois vieram os novos “bairros” Rio 2, com mais de 14 mil moradores; na Península, outro 

“bairro” do mais alto padrão da Barra, com 12 mil moradores; o Cidade Jardim, ainda em construção 

com mais de 5 mil moradores já instalados. “A alegria e satisfação dos que ocupam essas áreas que 

adotaram como suas é a nossa certeza de que fizemos o melhor”, ressalta o fundador da Carvalho 

Hosken. 

  

Ainda no Centro Metropolitano, apontado como um novo centro do Rio de Janeiro, em uma área de 

4 milhões de metros quadrados, a Carvalho Hosken implantou o Hotel Hilton, um estabelecimento 

cinco estrelas, o Shopping Metropolitano, uma grande construção com acabamento nobre, e um 

prédio comercial, o Universe. Isso não representa nem 5% do que a companhia pretende realizar por 

ali. 

  

Hoje, o principal objetivo da companhia é manter a qualidade dos seus produtos imobiliários e 

colaborar com o crescimento urbano ordenado e sustentável com preservação do meio ambiente, 

como a recuperação e conservação do único manguezal preservado em área urbana da capital 

fluminense, o Parque Melo Barreto. 

  

Número extraordinário - Quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede dos Jogos Olímpicos de 2016, a 

Carvalho Hosken recebeu um enorme desafio: erguer, também no Centro Metropolitano, a Vila dos 

Atletas, batizada de Ilha Pura. 

  

São 31 prédios, com 3.604 apartamentos a serem entregues até março de 2016, a tempo de receber 

18 mil atletas. 

  

Para se ter uma ideia, o número de unidades que a Carvalho Hosken está construindo no Ilha Pura, 

vencedor na categoria Profissional do Master Imobiliário 2015, é simplesmente o dobro do que o setor 

imobiliário inteiro põe à venda anualmente na Barra da Tijuca. 

  

Espirito de vitória frente à crise - A crise econômica atual amplia o desafio da Carvalho Hosken. O 

projeto, que hoje mobiliza 8 mil de seus quase 20 mil colaboradores diretos e indiretos, está avaliado 

em R$ 2,5 bilhões. No Ilha Pura, o apartamento mais barato, com 90 m², vale aproximadamente R$ 800 

mil. 

  

Apossada do espirito olímpico, a Carvalho Hosken é hors-concours do Prêmio Master Imobiliário 2015, 

pelo reconhecimento da FIABCI-BRASIL e do SECOVI-SP ao pioneirismo e resultados de suas acertadas 

iniciativas e empreendimentos.  

 

Comissão Julgadora 
 

Rigor absoluto na escolha dos 19 vencedores  

Reconhecimento máximo, o Prêmio Master Imobiliário é, para os empresários e profissionais do setor, o 

equivalente ao Oscar no cinema. E não por acaso! Os trabalhos são escolhidos, dentre tantos outros, 

por um corpo de jurados sério e competente. Este é, sem dúvida, um dos segredos da consolidação 

da premiação.  

 

Formada por presidentes e experientes profissionais das mais representativas entidades ligadas direta 

e indiretamente à área imobiliária, a Comissão Julgadora tem 100% de independência na avaliação 

dos concorrentes e na escolha dos vencedores. 



Nesta 21ª edição do Prêmio Master Imobiliário prevaleceu, mais uma vez, o extremo rigor com que os 

jurados analisaram os mais de 60 cases inscritos, resultando na escolha de 19 vencedores.  

Vindos de todas as partes do País, os cases inscritos participaram de uma competição bastante 

acirrada. Diversos trabalhos concorreram na Categoria Empreendimento (obras concluídas e 

entregues), mas apenas 7 sagraram-se vencedores. Já na Categoria Profissional (lançamentos e 

iniciativas em diversas áreas, como marketing, vendas, projetos socioambientais etc.), também foi 

registrado número considerável de cases inscritos, mas apenas 12 conquistaram lugar no pódio do 

Prêmio Master Imobiliário 2015.  

Por meio do diálogo e da decisão por consenso, os vencedores foram escolhidos após as várias 

sessões em que os jurados estiveram reunidos para dar seus vereditos. Os 19 cases apontados pelo júri 

e o hors-concours escolhido pelos realizadores do prêmio, a FIABCI-BRASIL e o Secovi-SP, passam a 

integrar a Galeria dos Vencedores do Master Imobiliário, agora composta por 336 contemplados.  

Seleto grupo elege os melhores 

Entidades do mais alto gabarito em suas áreas, todas nacionalmente reconhecidas, anualmente 

compõem a Comissão Julgadora do Prêmio Master Imobiliário. Conheça quem, este ano, fez parte 

desse grupo de elite. 

Presidente de Honra: Sergio Mauad, diretor-presidente da SMDI (Sergio Mauad Desenvolvimento 

Imobiliário). 

ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) 

Representada por seu presidente, Orlando dos Santos Marques, com assessoria de Geraldo Alonso 

Filho, presidente do Conselho de Ética. 

ABECIP (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança) 

Representada por seu presidente, Octavio de Lazari Junior. 

AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) 

Representada por sua presidente, Miriam Roux Azevedo Addor, com assessoria de Eduardo Sampaio 

Nardelli, vice-presidente Administrativo e Financeiro.  

FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado) 

Representada por seu diretor presidente, Antonio Bias Bueno Guillon, com assessoria de Thelma Lopes 

da Silva Lascala, professora titular e coordenadora do curso de Engenharia Civil e professora de Pós-

Graduação da Faculdade de Engenharia, e de Ricardo Figueiredo Nascimento, docente no curso 

de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Artes Plásticas, na Faculdade de 

Engenharia e em cursos de pós-graduação. 

IAB-SP (Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento de São Paulo)  

Representado por seu presidente, José Armênio de Brito Cruz, com assessoria de Pedro Mendes da 

Rocha, vice-presidente. 

IE (Instituto de Engenharia) 

Representado por seu presidente, Camil Eid, com assessoria de Edemar de Souza Amorim, membro 

do Conselho Consultivo. 

SindusCon-SP (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo) 

Representado por seu presidente, José Romeu Ferraz Neto, com assessoria de Roberto João 

Falcão Bauer, vice-presidente de Relações Capital- Trabalho e Responsabilidade Social. 

 



A Comissão Julgadora 2015 também contou com: 
  
Colaboração 

Arthur Motta Parkinson 

Consultores Independentes 

Lincoln Jorge Marques 

Márcio Chéde 

 

Brasil tem 16 trabalhos consagrados com o Prix d’Excellence 
  

O Prix d’Excellence é a maior premiação internacional do mercado imobiliário.  
Outorgado anualmente pela FIABCI (Federação Internacional das Profissões 
Imobiliárias), durante seu Congresso Mundial, realizado no mês de maio, em um dos seus 
países membros, o Prix reconhece projetos que melhor exprimem a excelência no 
atendimento imobiliário às necessidades da população quanto à propriedade e à 
construção de imóveis para outras finalidades. 
  
No time de vencedores do Prix d'Excellence, plataforma que confere visibilidade 
mundial aos seus premiados, o Brasil desponta com 16 cases vencedores em diferentes 
categorias. 
  
Neste ano de 2015, a capital da Malásia, Kuala Lumpur, sediou o Congresso Mundial da 
FIABCI e a cerimônia de entrega do Prix d’Excellence. Em 2016, a premiação 
internacional será no Panamá, sede do 67º Congresso Mundial da FIABCI. 
  
Os últimos brasileiros que se destacaram no Prix D’Excellence foram premiados em 2014, 
durante o Congresso Mundial realizado no Grão-Ducado de Luxemburgo. São eles:  
  

Case: Vila dos Corais 

Localidade: Cabo de Santo Agostinho (PE) 

Empresas: Odebrecht Realizações, Grupo Ricardo Brennand e Grupo Cornélio Brennand 

Categoria: Residencial (Low Rise) 

  

Case: CES – Centro Empresarial Senado 

Localidade: Rio de Janeiro (RJ) 

Empresa: WTorre S.A. e Edo Rocha Arquiteturas 

Categoria: Office 

  



 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: Office 

  

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 José 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 Floral  

Localidade: São Paulo (SP) 

Empresa: Rossi Residencial 

Categoria: Master Plan (2º. Lugar) 

 

2007 

Case: Distribution Park Louveira 

Localidade: São Paulo (SP) 

Empresa: Hines do Brasil  

Categoria: Office (2º Lugar)  

  

2006 

Case: Torre Almirante 

Empresas: Hines do Brasil e Brazilian Mortgages 

Localidade: Rio de Janeiro (RJ) 

Categoria: Office/Industry 

 

2005 

Case: Alphaville Flamboyant 

Localidade: Goiânia (GO)  

Empresa: AlphaVille Urbanismo S.A. 

Categoria: Desenvolvimento Urbano 

  

Case: Brascan Century Plaza 

Localidade: São Paulo (SP)  

Empresa: Brascan Imobiliária e Incorporações  

Categoria: Specialised 

  

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: Specialised 

Conheça os outros trabalhos brasileiros 
 vencedores do Prix: 



FIABCI-BRASIL (Federação Internacional Imobiliária) - A FIABCI-BRASIL é o Capítulo Brasileiro 
da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias (conhecida pela sigla FIABCI ou 
FIABCI Mundial). Desde que foi criada, em 1975, a FIABCI-BRASIL atua, no País, como 
instituição que defende o mercado local e o direito de propriedade, decisivo à produção 
imobiliária. Com foco no mercado internacional, ela tem sido o grande canal de 
atualização e de intercâmbio dos profissionais da área, contribuindo, assim, na formação 
cultural e técnica de seus associados. Reconhecida como fonte segura para contatos no 
mercado interno e no Exterior, promove eventos, encontros e missões empresariais, para 
mostrar o que acontece em outros países, as novas tecnologias, o que o setor imobiliário 
vem fazendo de novo nos quatro cantos do mundo. Sediada em São Paulo (SP), a 

entidade também possui quatro Regionais (Rio de Janeiro, Norte-Nordeste, Sul e Centro-
Oeste). Conta com um site, mantém publicações próprias e disponibiliza estudos e 
trabalhos que abordam questões e temas importantes da área imobiliária. 

E tudo isso porque a FIABCI-BRASIL funciona como braço internacional de todas as 
entidades do setor imobiliário nacional, por ser um dos capítulos da FIABCI Mundial, 
entidade que reúne, entre seus associados, profissionais e entidades do setor imobiliário 
em mais de 60 países, e ainda ocupa assento permanente na Comissão Habitat da ONU. 
O irreversível processo de globalização impõe aos profissionais imobiliários brasileiros uma 
atuação convergente e dinâmica, o que faz com que se unam num sentido 
verdadeiramente internacional. 

Promover esta participação e atuação é a grande missão da FIABCI-BRASIL. E isto explica 

o seu slogan: "Conectando o Brasil ao melhor do mercado imobiliário mundial". 

Saiba mais em www.fiabci.com.br e www.fiabci.com  

Secovi-SP (Sindicato da Habitação) - Com 69 anos de atuação, o Secovi-SP, Sindicato da 
Habitação de São Paulo, é uma entidade voltada à promoção do desenvolvimento 
urbano em âmbito nacional. Por meio da união de representantes do setor, ele constitui 
uma verdadeira força de inteligência imobiliária, movida por quem atua no mercado e 
sabe como gerar melhorias reais para toda a sociedade. 

O Secovi-SP tem, dentre as suas prioridades, o desenvolvimento da boa gestão 
condominial e o apoio ao trabalho dos síndicos. A indústria imobiliária reconhece o 
Secovi-SP como centro de inteligência que mais propicia o desenvolvimento habitacional. 
As atividades promovidas pelo Sindicato asseguram o crescimento e estabelecem novas 

perspectivas para a economia brasileira, baseadas em estratégias inovadoras e na 
preparação para as mudanças socioeconômicas do País. 

Com ética e comprometimento, o Secovi-SP aproxima a classe imobiliária, prioriza a 
perenidade da política habitacional por meio de recursos contínuos e defende a adoção 
de boas soluções urbanísticas, gerenciais e institucionais, que garantam moradia digna às 
famílias brasileiras, em especial as de baixa renda. 

Saiba mais em www.secovi.com.br 

Há 21 anos, Secovi-SP e FIABCI-BRASIL promovem  
o maior  prêmio do setor imobiliário  



Relação de contatos das empresas vencedoras  
Atendimento à Imprensa 

HORS-CONCOURS 

Carvalho Hosken 

Rio de Janeiro (RJ) 

Atendimento à Imprensa: 

Bruna Coutinho (Approach Comunicação 

Integrada) 

Fone: (21) 3461-4616 – ramal 166 

E-mail: bruna.coutinho@approach.com.br 

  

Categoria Empreendimento (sete vencedores) 

  

RESIDENCIAL 

Case: Autoria Madalena 

Alfa Realty Desenvolvimento Imobiliário 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Approach Comunicação Integrada 

Ana Claudia Conti Camara  

Fone: (11) 3846-5787 - ramal 48 

E-mail: anaclaudia.camara@approach.com.br 

Vanessa Sanches Martins  

Fone: (11) 3846-5787 - ramal 31 | (11) 99146-4810 

E-mail: vanessa.sanches@approach.com.br 

  

COMERCIAL 

Case: Berrini One 

Bueno Netto 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Cleinaldo Simões 

Fones: (11) 5585-3363 | (11) 5585-0961 | (11) 

2638-8099 | (11) 98192-0002 

E-mail: simoes@cleinaldosimoes.com.br | 

assessoria2@cleinaldosimoes.com.br 

  

RESIDENCIAL 

Case: ÎLE Saint Louis 

Cyrela 

São Luís (MA) 

Atendimento à Imprensa: 

Juliana Silveira (Cores Comunicação) 

Fones: (98) 3227-3509 | (98) 99609-9106 

E-mail: julianasilveira@corescomunicacao.com 

  

COMERCIAL 

Case: Novo Mundo Empresarial: Complexo 

multiuso com hotel cinco estrelas e a maior 

estrutura de negócios do Nordeste. 

Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A  

Cabo de Santo Agostinho (PE) 

Atendimento à Imprensa: 

Carmen Almeida (DuXi Comunicação) 

Fones: (81) 3224-5185 | (81) 99986-8619 

E-mail: carmen.almeida@duxi.com.br 

  

RESIDENCIAL 

Case: Concept - Ousadia e Sofisticação 

Patrimônio Construções e Empreendimentos 

Imobiliários 

Urbis Empreendimentos Imobiliários  

Manaus (AM) 

Atendimento à Imprensa: 

Press Comunicação Estratégica 

Loredana de Lima  

Fone: (92) 99986-4064 

E-mail: diretoras@presscomunicestrategica.com 

Betsy Bell  

Fone: (92) 98812-3270 

E-mail: diretoras@presscomunicestrategica.com 

  

COMERCIAL 

Case: JK Shopping 

PaulOOctavio Investimentos Imobiliários Ltda. 

Taguatinga (DF) 

Atendimento à Imprensa: 

Jorge Eduardo Antunes (Diretor de 

Comunicação | Organizações PaulOOctavio) 

Fones: (61) 3315-8734 | (61) 9333-4050 

E-mail: jorgeeduardoa@gmail.com 

  

RESIDENCIAL E COMERCIAL  

Case: F.L 4300 

Stan Incorporadora S/A 

SDI Desenvolvimento Imobiliário 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa:  

Visar Planejamento 

Amélia Whitaker e  

Fones: (11) 3079-0123 | (11) 99945-1383 

E-mail: amelia@visarplan.com.br 

Ana Mogadouro 

Fones: (11) 3079-0123 | (11) 99407-4280 

E-mail: ana@visarplan.com.br 

 



COMERCIALIZAÇÃO  

Case: Alphaville Dom Pedro 

Alphaville Urbanismo S/A 

Campinas (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Reinaldo Adri (Grupo Máquina) 

Fones: (11) 3147-7480 | (11) 95485-9257 

E-mail: reinaldo.adri@grupomaquina.com 

  

USO DA ARTE NA ARQUITETURA 

Case: Brookfield Home Design Pinheiros soma 

arquitetura e talento artístico na criação de uma 

obra onde se pode viver e morar 

Brookfield Incorporações  

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 
Mariana Brenner (Brodeur Partners) 

Fone: (11) 3323-1593 

E-mail: mariana.brenner@brodeur.com.br 

  

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  

Case: EntreVerdes Campinas 

Entreverdes Urbanismo  

THCM Desenvolvendo Cidades 

Grupo Garnero 

Campinas (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Planin Comunicação 

Carina Diniz 

Fones: (11) 2138-8925 | (11) 99552-6730 

E-mail: carina@planin.com 

Jeane Morais 

Fones: (11) 2138-8915 | (11) 98939-0760 

E-mail: jeane@planin.com 

  

MARKETING 

Case: Tijolo Moeda Forte 

Fernandez Mera Negócios Imobiliários  

Publicidade Archote  

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Fabiana Moreira (Gerente de Marketing | 

Fernandez Mera Negócios Imobiliários)  

Fone: (11) 3066-1208 

E-mail: fabiana.moreira@fmera.com.br 

Ana Paula Lannocca (Gerente de Contas | 

Publicidade Archote)  

Fones: (11) 2196-4300 | (11) 99544-1810 

E-mail: anapaula@archote.com.br 

 

 

MARKETING 

Case: Open House Gafisa 

Gafisa S/A 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa:  

Giovanna Bambicini (Grupo Máquina) 

Fones: (11) 3147-7414 | (11) 99697-1333 

E-mail: 

giovanna.bambicini@grupomaquina.com 

  

PUBLICIDADE 

Case: Ilha Pura 

Ilha Pura 

Rio de Janeiro (RJ) 

Atendimento à Imprensa: 
CDN Comunicação 

Renata Piñeiro  

Fone: (21) 3626-3774 

E-mail: renata.pineiro@cdn.com.br  

Julia Santhiago 

Fone: (21) 3626-3752 

E-mail: julia.santhiago@cdn.com.br   

RPM Comunicação  

Fone: (21) 3478-7431 

Mariana Moura  

E-mail: mariana@rpmcom.com.br   

Bianca Marins  

E-mail: biancamarins@rpmcom.com.br   

  
DESTAQUE IMOBILIÁRIO 

Case: 60 anos da Construtora Paulo Mauro 

Incorporadora e Construtora Paulo Mauro 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Mônica Siqueira (M.Thomaz Comunicação) 

Fones: (11) 3577-0888 | (11) 98694-0858 

E-mail: atendimento2@mthomaz.com.br 

 

OPORTUNIDADE ESTRATÉGICA 

Case: Royal Campinas 

Odebrecht Realizações Imobiliárias 

Campinas (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

CDN Comunicação 

Marina Wodewotzky  

Fone: (11) 3643-2834 

E-mail: marina.wodewotzky@cdn.com.br 

Thais Rosa 

Fone: (11) 3643-2717  

E-mail: thais.rosa@cdn.com.br 
  

  

Categoria Profissional (12 ganhadores) 



SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 

Case: Oscar Niemeyer Monumental 

PDG 

Niterói (RJ)  

Atendimento à Imprensa: 

Approach Comunicação Integrada 

João Carlos Godoy (São Paulo) 

Fones: (11) 3846-5787 - ramal 46 | (11) 96327-5781  

E-mail:  joao.godoy@approach.com.br 

Marcelle Ribeiro (Rio de Janeiro) 

Fones:  (21) 3461-4616  ramal | (21) 99260-5832 

E-mail: marcelle.ribeiro@approach.com.br 

  

SOLUÇÕES ARQUITETÔNICAS 

Case: Casas Sobrepostas: uma nova experiência 

de viver 

RRG Construtora 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Cristiane Bueno (Coordenadora de Novos 

Negócios | RRG Construtora)  

Fones: (11) 99149-8034 | (11) 3245-9911 

E-mail: cbc@rrg.com.br 

  

SUSTENTABILIDADE 

Case: Vera Cruz II. Um marco de sustentabilidade e 

inovação. 

RFM Construtora 

São Paulo (SP) 

Atendimento à Imprensa:  

Roberta Castro  

Fone: (11) 3040-5000 

E-mail: roberta@developbrasil.com 

  

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Case: Valorização dos funcionários no ambiente 

de trabalho - Olhares do Canteiro - Fotografia 

Toledo Ferrari Incorporadora e Construtora 

Setin Incorporadora 

São Bernardo do Campo (SP) 

Atendimento à Imprensa: 

Danilo Nardi (Madia Mundo Marketing) 

Fone: (11) 3065-6448 

E-mail: dnardi@madiaimprensa.com.br 

  




