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ExpEdiENtE

ALPHAVILLE URBANISMO, 
solidez e inovação
A AlphaVille Urbanismo oferece qualidade de vida 
diferenciada e a certeza de investimento seguro e 
rentável apoiada na tradição da marca e na capa-
cidade de antecipar tendências.
No fim de 2008, a AlphaVille Urbanismo terá atin-
gido a marca de 34 milhões de metros quadra-
dos urbanizados. Está presente em 36 cidades, 16 
estados, cinco regiões do país e ainda em duas 
localidades de Portugal. Contudo, mais que os nú-
meros, o que sobressai na atuação da empresa é 
o selo de qualidade que acompanha todos seus 
empreendimentos: quem compra um AlphaVille 
sabe que está adquirindo segurança, respeito à 
natureza, tranqüilidade e lazer.
A história marcada por pioneirismo e inovação 
começou quando Renato de Albuquerque e Yojiro 
Takaoka, sócios da construtora Albuquerque, Taka-
oka, criaram o primeiro AlphaVille em São Paulo, 
em 1973. Antecipando-se à tendência ecológica, 
eles decidiram aproveitar o terreno comprado em 
Barueri para a instalação de indústrias não-po-
luentes. O sucesso do negócio e de seu conceito 
de ocupação ordenada foi tamanho que logo os 
executivos que trabalhavam no local começaram a 
demandar uma área para morar perto dos escritó-
rios. Em 1975, surgiu o primeiro de um total de 16 

empreendimentos hoje implantados na região. A 
empresa foi adquirindo cada vez mais experiência, 
sempre consolidando e aprimorando um conceito 
de desenvolvimento urbano planejado, apoiado nos 
pilares da segurança, educação, infra-estrutura de 
qualidade, lazer, meio ambiente, comodidade, au-
togestão e respeito aos clientes.
A experiência bem-sucedida levou Renato de Al-
buquerque a planejar uma expansão para outros 
estados. Ao lado de Nuno Lopes Alves, seu sócio em 
Portugal, criou em 1995 a AlphaVille Urbanismo, 
hoje atuando de norte a sul do país em dezenas 
de empreendimentos. A marca do pioneirismo pre-
sente no DNA da AlphaVille norteia sua atuação: 
apoiada na tradição e expertise adquiridas em 35 
anos, a empresa está sempre à frente da concor-
rência por sua capacidade de inovação e aper-
feiçoamento. A equipe extremamente qualificada 
trabalha de forma integrada para realizar e ultra-
passar as expectativas de clientes e parceiros. É 
esse alicerce de um passado consistente e a busca 
constante de novos desafios que fazem de empre-
endimentos como o AlphaVille Nova Esplanada o 
endereço certo para quem quer realizar mais que o 
sonho da casa própria. Para AlphaVille, o importan-
te é criar “um mundo melhor para você”. 
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cartas

CONCEITO  
ALPHAVILLE

A AlphaVille, principal marca 

do urbanismo brasileiro, planeja 

empreendimentos que prevêem 

setores residencial, comercial e 

educacional. A idéia é propiciar 

aos moradores uma qualidade 

de vida completa. Os pilares de 

atuação da empresa são: a ex-

celência da infra-estrutura, a 

segurança, o lazer, o contato e 

respeito com o meio ambiente, a 

comodidade e a educação. 

Para preservar o patrimônio de 

seus clientes e garantir a pereni-

dade  dos loteamentos, a empre-

sa criou e aperfeiçoou o sistema 

de autogestão. Consiste em ins-

tituir normas e associações de 

moradores que garantam a ma-

nutenção do padrão de qualidade 

AlphaVille. Esse conceito baseia-

se na transparência, respeito e 

seriedade nas relações com todos 

os públicos, de clientes a forne-

cedores, envolvidos no projeto.

 O compromisso com a sus-

tentabilidade também permeia 

todas as ações e é difundido 

por meio da Fundação AlphaVil-

le, que desenvolve trabalhos de 

capacitação, educação e cons-

cientização nas comunidades no 

entorno dos empreendimentos.

RESPEiTO AO CLiENTE
Ao receber um produto Alphaville, o cliente estará 
amparado por uma gama de serviços consagrados, 
que diferenciam a empresa no mercado. O reconheci-
mento e a expansão da AlphaVille Urbanismo, afinal,  
se mantém não apenas pela excelência de seus em-
preendimentos, mas também em função da  eficiên-
cia operacional e pela filosofia primordial de manter 
clareza e respeito nos seus relacionamentos. 
Uma das ferramentas utilizadas para garantir uma 
comunicação transparente com o cliente  é a Pasta do 
Comprador. Nela estão todos os detalhes do empreen-
dimento, incluindo dados de sua matrícula, especifici-
dades do lote e os seus regulamentos, servindo como 
um guia de deveres e direitos.
Abaixo, os itens que compõem a pasta do 
AlphaVille Nova Esplanada: 

Promessa de compra e venda –•	  documento 
firmado entre o comprador e o vendedor para 
aquisição de lote.
Estatuto da Associação  AlphaVille Nova Espla-•	
nada – informa o proprietário sobre a associa-
ção, que administra, mantém, conserva e implan-
ta melhorias no empreendimento.
Regulamento do loteamento – •	 com as normas 
construtivas e urbanísticas, de proteção e uso 
adequados dos lotes, visando assegurar o alto 
padrão do empreendimento.
Memorial das obras do loteamento – •	 descreve 
as especificações das obras de terraplanagem, 
do sistema viário, das redes de abastecimento 
d´água e de coleta de esgotos sanitários. inclui 
também a descrição das redes de energia elé-
trica e iluminação pública, drenagem de águas 
pluviais, demarcação dos lotes, guias e sarjetas, 
pavimentação, arborização e fechamento.
Regulamento da área de lazer – •	 normas de utiliza-
ção da área de lazer do AlphaVille Nova Esplanada.
Memorial das obras da área de lazer – •	 enu-
mera as obras e os equipamentos das áreas 
destinadas ao lazer, como Club House, quadras, 
piscina e estacionamento.
Planta conceitual – •	 planta do empreendimento 
que mostra os lotes do AlphaVille Nova Esplanada.
Planta do lote –•	  planta com localização e deta-
lhes do lote adquirido pelo cliente.
Matrícula: •	 documento emitido pelo Cartório de Re-
gistro de imóveis da Comarca, em que constam as 
aprovações nos órgãos públicos competentes, o regis-
tro e as restrições urbanísticas do empreendimento.

AlphaVille Londrina – PR

Um futuro promissor 
Nossa história com Votorantim é longa. Há tempos, a região – 
um dos principais eixos industriais do Estado – desperta o nos-
so interesse, uma vez que enxergamos nela uma oportunidade 
única de valorização. Esse desejo de acompanhar a expansão 

imobiliária não nasceu de uma hora para outra. Por essa razão, o lançamento do Al-
phaVille Nova Esplanada é aguardado há tanto tempo. 
É com muita satisfação que procuramos tornar possível a coexistência de um am-
biente agradável, com qualidade de vida, excelente infra-estrutura e segurança, pro-
ximidade de grandes centros comerciais, excelência que atribuímos aos amigos de 
Votorantim, Sorocaba e vizinhança. O empreendimento será construído na belíssima 
Fazenda Santa Maria, que irá proporcionar aos moradores a sensação de liberdade e 
o contato com a natureza. 
Com facilidade de acesso às rodovias Castelo Branco, Raposo Tavares e Santos Du-
mont, e a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, o loteamento é a melhor opção 
para quem sonha em morar em um bairro completo e muito bem planejado, longe da 
agitação dos grandes centros urbanos. 
O investimento é um dos maiores já realizados pela AlphaVille Urbanismo nas 35 
cidades de 16 estados brasileiros onde está presente. Com tantos bons motivos, não 
podemos deixar de expressar nosso contentamento em torno do AlphaVille Nova Es-
planada. Estamos confiantes de que será um de nossos maiores sucessos. 

JOÃO AUDI 
Diretor Superintendente da AlphaVille Urbanismo

Decisão rápida e certeira
A área onde será implantado o AlphaVille Nova Esplanada fa-
zia parte de uma grande fazenda adquirida por nossa família em 
1972. Hoje, a área é patrimônio da Santa Maria Agropecuária 
Sorocaba Ltda. De lá para cá, a região, que fica entre Votorantim 

e Sorocaba, foi-se desenvolvendo, e hoje é um dos pontos mais nobres e cobiçados para a 
edificação de imóveis residenciais e comerciais.
Contudo, apesar do assédio de diversas incorporadoras, pensamos muito  antes de acei-
tar uma proposta de parceria. Não havia, em nossos planos, interesse em ceder o terreno 
para a implantação de um empreendimento, até que recebemos o convite da AlphaVille 
Urbanismo. Então, não levou mais de 30 dias – um prazo muito rápido em relação aos 
padrões – para aceitarmos o convite. Essa decisão foi tomada com muita segurança, 
inspirada pela confiança que a grife AlphaVille transmite. 
A força dessa marca, endossada pelos conceitos de respeito ao meio ambiente e eleva-
da qualidade de vida, não nos deixou dúvida de que este seria um ótimo negócio. Es-
tamos muito orgulhosos por sermos parceiros nesse empreendimento, que certamente 
será uma grande oportunidade de se viver bem, em harmonia com a natureza e dentro 
de uma área privilegiada e nobre de nossa próspera região.

DOMINGOS OreFICe
Parceiro AlphaVille
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Localização 
privilegiada

O AlphaVille Nova 
Esplanada  oferece um 
leque de vantagens pouco 
comum. Localizado em 
um terreno pródigo em 
áreas verdes, o empreen-
dimento está próximo a 
várias opções de comércio 
e serviços, entre eles o 
Esplanada Shopping, um 
dos maiores do Estado de 
São Paulo.

Esplanada Shopping Center

AlphaVille Nova Esplanada

Hipermercado Wal - Mart

Real Conveniência

Saída 100B Rodovia Raposo Tavares

Hipermercado Extra
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A mArCA sinônimO dE quAlidAdE dE 
VidA E sOFistiCAçãO ChEgA A VOtOrAntim 
COm um EmPrEEndimEntO quE AliA 
sEgurAnçA E COntAtO COm A nAturEzA

projeto urbanístico

o  cuidado com o meio ambiente sintetiza 
a elegância e o estilo de vida de quem 
quer estar  em contato com uma natureza 
exuberante, sem abrir mão do conforto, da 
exclusividade e da segurança”

“
Marcelo Willer

m projeto diferenciado, amplo e moderno, que valoriza a segurança e o contato 
com o meio ambiente. Essas são apenas algumas das inúmeras características 
que resumem o impecável projeto urbanístico do AlphaVille nova Esplanada. 
“desde o início, examinamos a configuração física e ambiental do terreno, e tra-

balhamos firme para garantir a melhor implantação e o maior aproveitamento das belezas 
naturais da área”, explica marcelo Willer, diretor de negócios da AlphaVille urbanismo. 

u

Os empreendimentos AlphaVille têm um 
traçado urbano que favorece a privacidade, o 
contato com a natureza e a beleza estética

lazer
localizado em uma área nobre, 

a apenas 7 quilômetros do centro 
de sorocaba, e com acesso direto 
pela Avenida gisele Constantino, 
o empreendimento ainda oferece 
a conveniência de situar-se bem 
próximo ao Esplanada shopping e 
às principais escolas e supermer-
cados da região. “A localização, 
somada às qualidades do projeto, 
torna o empreendimento único e 
inovador”, destaca o diretor. 

na primeira fase do projeto 
serão 442 lotes residenciais de 
aproximadamente 500 metros 
quadrados de área privativa, 
além de dois lotes reservados a 
edifícios multifamiliares. O Al-
phaVille nova Esplanada terá 
uma ocupação de baixa densida-
de, o que assegura o predomínio 
de áreas verdes e espaços livres. 
Os moradores ainda terão à sua 
disposição 57 lotes comerciais 
destinados à estrutura de co-
mércio e serviços.

A base dos projetos urbanís-
ticos dos empreendimentos Al-
phaVille é a perfeita convivência 
dos moradores com a natureza. 
Partindo desse princípio, o Al-
phaVille nova Esplanada chega 
ao município de Votorantim 
acompanhado de uma extensa 
área verde, com mais de 350 
mil metros quadrados, onde se-
rão implantadas belas praças. E 
grande parte dos lotes terá vista 
privilegiada para áreas de pre-
servação ambiental, que forma-
rão corredores de biodiversidade 
. “O cuidado com o meio am-
biente sintetiza a elegância e o 
estilo de vida de quem quer estar 

em contato com uma natureza exuberante, sem abrir mão do conforto, da exclusividade e da 
segurança”, diz marcelo Willer.

Além da localização privilegiada e das qualidades do projeto, o empreendimento destaca-
se também por trazer outros benefícios. O sistema viário apresenta um traçado harmonioso, 
com pavimentação de alta resistência, respeitando a topografia do terreno. Além disso, o 
projeto prevê a instalação da fiação subterrânea de energia elétrica, telefonia e iluminação, 
o que favorece a estética e a durabilidade. 

A diversidade de vantagens está presente em cada detalhe do AlphaVille nova Esplanada. 
uma demonstração é a ampla área de lazer, com clube exclusivo para os moradores da pri-
meira fase do empreendimento – a segunda terá outro clube. O espaço – inspirado na arqui-
tetura contemporânea – abrigará campo de futebol society, quadras poliesportiva e de tênis, 
piscina para adultos e infantil, playground com espaço kids e salão de festas, distribuídos em 
uma área de mais de 24 mil metros quadrados.  

O lazer também estará disponível do lado de fora do loteamento: o projeto prevê a cons-
trução de uma ciclovia na avenida que dá acesso ao AlphaVille nova Esplanada. “Esse bene-
fício alia esporte, saúde e estilo de vida”, diz marcelo Willer.

AlphaVille Burle Marx – SP
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Perspectiva ilustrada do empreendimento
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A AlPhAVillE urbAnismO é sinônimO dE ExCElênCiA 
nOs mínimOs dEtAlhEs E usA tOdA A suA expertise 
PArA rEAlizAr ObrAs urbAnAs dE AltO PAdrãO

ma das apostas da 
AlphaVille urbanis-
mo para o sucesso 
de seus empreen-

dimentos é o alto investimento 
em infra-estrutura de última ge-
ração. O AlphaVille nova Espla-
nada mostra bem essa realidade 
ao utilizar sistemas modernos e 
inovadores que buscam atender 
às necessidades dos proprietários 
para o seu bem viver.  

mas não é apenas a tecno-
logia de ponta que estabelece 
o excelente padrão construti-
vo do empreendimento. Para 

infra-estrutura

de ponta
Métodos e tecnologia u

atingir a perfeição, a empresa 
preocupa-se também com a 
qualidade de seus profissio-
nais. O resultado desse cuida-
do se traduz em uma equipe 
muito bem preparada e com 
grande conhecimento técnico. 
“Os profissionais são orienta-

dos pelo manual de qualidade AlphaVille. O material traz diretrizes como as especificações 
que serão utilizadas e a descrição dos diversos procedimentos que devem ser observados 
no controle da obra”, afirma raul rangel, diretor de Operações da AlphaVille urbanismo.

O empreendimento apresenta também características inigualáveis no aspecto  de segurança, 
aliando liberdade à alta proteção. Portaria com guarita e equipes de vigilância garantem um 
ambiente seguro aos moradores. O ideal para quem busca tranqüilidade para uma caminhada 
noturna ou para assistir aos filhos brincarem na rua sem sustos.

AlphaVille nova Esplanada traz ainda rede subterrânea de energia. “O sistema au-
menta a segurança e valoriza o empreendimento”, explica rogélio niederauer garcia, 
gerente de Projetos da AlphaVille urbanismo. “Em termos visuais, o resultado estético é 
incomparável”, complementa. 

O conceito AlphaVille tem a capacidade de aliar, em cada projeto, diferentes elementos, 
além de estabelecer um rigoroso controle de qualidade. “se os nossos empreendimentos são 
referência em todo o país é porque temos a consciência da responsabilidade de satisfazer os 
nossos clientes”, diz rogélio garcia.

CONHEçA ALGUNS ITENS qUE FAzEM DE ALPHAVILLE NOVA 
ESPLANADA O LUGAR IDEAL PARA MORAR: 

SISTEMA VIÁRIO – 1. Ruas e avenidas são construídas com técnicas estruturais e materiais que 
garantem a resistência e durabilidade do pavimento, mesmo com tráfego intenso. 
ÁGUA E ESGOTO – 2. As redes são instaladas sob o passeio público, nos dois lados da via, 
evitando assim que o asfalto seja quebrado durante a execução das ligações. 
GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS – 3. A coleta é feita por bocas-de-lobo, e as galerias são 
dimensionadas de forma a evitar alagamentos, mesmo sob chuvas intensas.
ENERGIA E TELEFONIA – 4. As redes  internas de distribuição de energia elétrica e telefonia serão 
subterrâneas e executadas de acordo com os padrões exigidos pelas concessionárias locais. 
GUIAS E SARJETAS – 5. Por serem moldadas no local, as guias e sarjetas adaptam-se 
perfeitamente ao traçado das vias. Em locais como praças e áreas verdes, as guias 
têm 15 centímetros, e em frente aos lotes, 7,5 centímetros. Com essa estratégia, 
os proprietários não precisam quebrar a guia para facilitar a entrada dos carros. As 
sarjetas têm alta capacidade de calha para conduzir as águas pluviais.

AlphaVille Eusébio – CE

AlphaVille Fortaleza – CE

os profissionais 
são orientados pelo 
manual de Qualidade 
Alphaville. o material 
traz diretrizes como 
as especificações que 
serão utilizadas e a 
descrição dos diversos 
procedimentos que 
devem ser observados 
no controle da obra”

Raul Rangel

o sistema de fiação 
subterrânea aumenta 
a segurança e valoriza 
o empreendimento”

“
Rogélio Garcia

“

A rede subterrânea de energia e multi-serviços facilita as
ligações e favorece a durabilidade das instalações   

IL
US

TR
Aç

ÃO
: D

IG
IT

AL
 L

IG
H

T.
 P

ER
SP

EC
TI

VA
S 

AR
Tí

ST
IC

AS
 M

ER
AM

EN
TE

 IL
US

TR
AT

IV
AS

 
(IN

CL
UI

N
DO

 E
LE

M
EN

TO
S 

PA
IS

AG
íS

TI
CO

S)
 E

 S
UJ

EI
TA

S 
A 

AL
TE

RA
çõ

ES
 N

O
 P

RO
JE

TO
 S

EM
 A

VI
SO

 P
Ré

VI
O



 ALPHAVILLE12 um mundo melhor para você 13

m todas as coisas da natureza existe algo de maravilhoso”. Essa afirmação, cunha-
da pelo filósofo Aristóteles, parece fácil de entender, mas somente aqueles que 
possuem uma sensibilidade acentuada sabem o que ela significa. Os conceitos da 
AlphaVille urbanismo estão alinhados com essa filosofia. Faz parte do compro-

misso da empresa garantir bem-estar aos moradores, e a valorização do verde é um importante 
item. Além da preocupação em preservar a vegetação local e reduzir ao máximo a movimentação 
de terra, aproveitando a topografia natural em cada projeto, a Alphaville prevê sempre um deta-
lhado plano paisagístico. Em nova Esplanada, o responsável é o engenheiro florestal Felipe rei-
chmann, também autor do paisagismo do AlphaVille Flamboyant (gO) e do AlphaVille graciosa 

COmO PrOVA dO 
COmPrOmissO AlPhAVillE 
COm O rEsPEitO AO mEiO 
AmbiEntE E À quAlidAdE 
dE VidA, O PrOjEtO 
PAisAgístiCO gArAntE 
AindA mAis EnCAntO AOs 
EmPrEEndimEntOs

meio ambiente

de grande beleza

e

(Pr), dois empreendimentos ven-
cedores de importantes prêmios 
do setor imobiliário.  

A grande área de preservação 
permanente será enriquecida 
para promover um incremento 
da flora e da fauna locais. A im-
plantação da fiação subterrânea 
é outra característica que qualifi-
ca o projeto: sem os fios, cria-se 
a possibilidade de utilizar diver-
sas espécies de árvores de médio 
porte na arborização das vias, 
escolhidas para dar mais beleza à 
paisagem, sem prejudicar os sis-
temas. “no caso de fios aparen-
tes, a vegetação precisa ter altura 
acima ou abaixo dos cabos, para 
evitar problemas. Em nova Espla-
nada, teremos a oportunidade de 

A Praça dos Arcos foi 
concebida para ser 

uma área de passeio. 
ornamentada com 

grandes palmeiras e um 
pergolado em forma de 

arcos, possibilita um 
corredor sombreado e 

tranqüilo”

“

Denise Nóbrega

Perspectiva ilustrada 
da Praça dos Arcos

Perspectiva ilustrada da Ciclovia
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usar exemplares de vários portes, enriquecendo a 
paisagem”, diz a gerente de negócios da AlphaVil-
le urbanismo, denise nóbrega. 

O planejamento abrange também as praças da 
bicicleta e dos Arcos e a Ciclovia, toda margeada 
por árvores. A primeira é caracterizada por uma 
ciclovia com diversos circuitos, inserida numa 
grande área gramada, que acompanha o desnível 
do terreno. Em alguns pontos foram criados pe-
quenos morros para incrementar o lazer e a diver-
são das crianças. “A Praça dos Arcos foi concebida 
para ser uma área de passeio. Ornamentada com 
grandes palmeiras e um pergolado em forma de 
arcos, possibilita um corredor sombreado e tran-
qüilo”, explica denise nóbrega.

todos esses detalhes compõem um dos grandes 
diferenciais AlphaVille, e os proprietários, que res-
peitam e admiram as coisas simples da natureza, 
podem viver em harmonia com os ideais de pre-
servação do meio ambiente.

“

Detalhes
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AlphaVille urbanismo compromete-se, em todos os seus empreendi-
mentos, a entregar um clube com todas as características para estar 
entre os melhores da cidade. no AlphaVille nova Esplanada não será 
diferente. O capricho do projeto abrange desde o diferenciado projeto 

arquitetônico até a concepção da completa área de lazer e esportes. tudo em dobro, 
já que cada uma das duas fases terá seu próprio clube.

O clube da primeira fase abrigará um campo de futebol society, uma quadra po-
liesportiva e uma de tênis, uma piscina para adultos com raia semi-olímpica e uma 
piscina infantil, playground, estacionamento e salão de festas com bar de apoio que 
atende também a área das piscinas. O clube da segunda fase, cujo projeto se encai-
xou perfeitamente no terreno em desnível, terá playground, duas quadras de tênis 
e uma poliesportiva, uma piscina adulto com raia e outra infantil, e salão de festas 
com bar de apoio contornado por uma ampla varanda, com vista para as piscinas, 
além de um estacionamento próprio.

A integração entre os ambientes permite que, principalmente em eventos, os es-
paços externos sejam utilizados como um prolongamento do salão social. todas as 
dependências, em ambos os clubes, terão fácil acesso a portadores de deficiência.

“A arquitetura de estilo contemporâneo mantém um diálogo com a história da re-
gião. O exemplo mais visível é a prioridade dada ao uso de concreto aparente na 
estrutura do clube, assim como na estrutura do pórtico de entrada”, explica ingrid 

umA ArquitEturA Em sintOniA COm A históriA dA 
rEgiãO E um PrOgrAmA dE lAzEr COm AtiVidAdEs PArA 
tOdAs As idAdEs FAzEm dO ClubE dO AlPhAVillE nOVA 
EsPlAnAdA um dOs mElhOrEs dA CidAdE

O clube foi projetado 
para aproveitar os 
desníveis do terreno 
e de acordo com a 
cultura da região

lazer

esportes

a

Diversão e vários

ILUSTRAçÃO: DIGITAL LIGHT. PERSPECTIVAS 
ARTíSTICAS MERAMENTE ILUSTRATIVAS (INCLUINDO 

ELEMENTOS PAISAGíSTICOS) E SUJEITAS A ALTER-
AçõES NO PROJETO SEM AVISO PRéVIO
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Perspectiva ilustrada 
da entrada do clube

Perspectiva ilustrada da piscina
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 A arquitetura de estilo contemporâneo 
mantém um diálogo com a história da região”

Perspectiva ilustrada do 
salão de festas

lazer

“
Ingrid Gebara Currlin

AlphaVille Campinas – SP AlphaVille Gramado – RS AlphaVille Salvador – BA

gebara Currlin, coordenadora 
de Projetos de Edificações. “O 
histórico do grupo Votorantim, 
que exerce uma forte influên-
cia no cotidiano dos moradores 
da região, nos levou a escolher 
o concreto para dar mais per-
sonalidade ao projeto”, afirma 
o arquiteto renato dela marta, 
sócio do escritório Aum Arqui-
tetos, que também participa do 
projeto. “Para balancear e não 
deixar o ambiente muito frio, 
utilizamos também acabamen-
to em madeira, que resultou 
em um belo contraste”. As pe-
dras naturais da região, com 
desenhos bastante harmôni-
cos, também conferem mais 
personalidade à arquitetura.

Outro cuidado foi adaptar 
o desenho às condições topo-
gráficas do terreno íngreme. Os 
desníveis foram aproveitados 
para dividir as dependências 
do clube em dois platôs. no 
pavimento da entrada, fica-
rão a sede, as piscinas, a sala 
de ginástica e os vestiários; e 
no outro, as quadras, o campo 
e o playground das crianças. 
Essa inclinação propicia ainda 
uma vista privilegiada para a 
rica vegetação que fica no fun-
do do vale. “Para aproveitar ao 
máximo essa possibilidade, se-
rão usadas folhas de vidro no 
fechamento do salão de festas, 
para que as pessoas possam 
desfrutar desse benefício que a 
natureza proporciona”. 
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Salão de festas

Bar de apoio

Deck

Piscina infantil

Piscina adulto

Prainha

Playground

Quadra de tênis

Quadra poliesportiva

Campo de futebol

Fitness
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segurança

Liberdade
roteção não significa coerção. Estar protegido é ter a sensação de segurança 
sem jamais perder a liberdade. é nisso que acredita a AlphaVille urbanismo e é 
para garantir esse conforto – considerado básico pela empresa – que a equipe de 
segurança da companhia trabalha incessantemente. todos os empreendimentos 

são totalmente cercados e entregues com os equipamentos necessários à segurança.
segundo Adalberto santos, da empresa sigmacon – Consultoria em segurança Corpo-
rativa, que vai criar o sistema de proteção do AlphaVille nova Esplanada, o tema deve 
ser encarado como uma ciência. na prática, isso se traduz na elaboração de um Plano 
diretor de segurança consistente e customizado para cada empreendimento. 

“é preciso estudar o entorno, identificar problemas, avaliar o histórico da região e 
traçar cenários”, afirma o especialista. “só assim é possível mitigar os riscos de forma 
efetiva”, completa. A concepção de um documento dessa natureza evita a utilização de 
grades e a circulação de seguranças fortemente armados, fatores que, além de coagir e 
amedrontar, muitas vezes são ineficazes. 

Com intuito de que os clientes sintam-se em casa, não em prisões, as ações de segu-
rança implantadas nos empreendimentos da AlphaVille urbanismo contemplam ferra-
mentas cuja funcionalidade é resultado de profundos estudos. O sistema de câmeras, 
por exemplo, só será eficaz se contar com uma equipe preparada para acompanhar as 
imagens. Outro recurso de extrema valia são os cartões de identificação utilizados para 
liberar o acesso aos veículos dos moradores. O monitoramento de prestadores de servi-
ços, por meio de impressão digital, também se mostra uma medida eficiente. 

se aparatos tecnológicos e equipes bem treinadas são fundamentais para assegurar a 
segurança dos moradores, ações simples e corriqueiras devem ser seguidas pelos próprios 
moradores em prol do bem-estar de todos. “limitar a velocidade dos automóveis permite a 
circulação livre de todos, sobretudo das crianças”, afirma o consultor. “Além disso, algumas 
regras que definem a arquitetura da casa tornam o loteamento ainda mais seguro”, afirma. 

Adalberto destaca, ainda, a relevância do trabalho social da Fundação AlphaVille com as 
comunidades carentes que habitam o entorno dos empreendimentos. “Estabelecer uma re-
lação sadia com essas populações é de vital importância, uma vez que atinge a causa de 
muitos dos problemas que podem surgir”, diz o consultor.

p

É preciso estudar o entorno, identificar 
problemas, avaliar o histórico de 
crimes da região e traçar cenários” 
“

A portaria tem 
controle de acesso 24 horas

mEdidAs simPlEs AliAdAs À tECnOlOgiA E A EstudOs APrOFundAdOs gArAntEm 
sEgurAnçA quE Os sEus FilhOs PrECisAm PArA brinCAr liVrEs nA ruA

AlphaVille Burle Marx - SP
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Perspectiva ilustrada da portaria
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estejam no vetor de crescimento 
da cidade. no caso do AlphaVil-
le nova Esplanada, a localização 
não podia ser mais privilegiada. O 
bairro Parque Campolim já virou 
sinônimo de requinte. Próximo 
ao loteamento, estão os melhores 
restaurantes, bares, discotecas e 
cinemas da região de sorocaba, 
além das melhores escolas e hi-
permercados. há ainda o parque 
municipal Campolim, com seus 
aprazíveis lagos e alamedas. O 
grande destaque, contudo, é a 
proximidade entre AlphaVille e o 
shopping Esplanada, separados 
por não mais que três minutos 
de carro. são 180 lojas de marcas 
nacionais e internacionais, ânco-
ras como Carrefour, C&A e ren-
ner e ainda cinco salas de cine-
ma, duas praças de alimentação e 
parque de diversões eletrônicas. 

conveniência

conceito de morar bem vai além da 
porta de entrada de casa. Para ter qua-
lidade de vida em todos os quesitos, 
além do aconchego do lar é preciso 

estar em uma localização que tenha acesso aos pri-
meiros produtos e serviços necessários no dia-a-dia. 
Por isso, AlphaVille nova Esplanada possui uma área 
de comércio e serviço com 57 lotes destinados a ins-
talação de padarias, farmácias e outras casas de con-
veniência – facilidades para o morador AlphaVille à 
porta de casa. “Esse equilíbrio de residência e comér-
cio assegura o bem-estar de nossos clientes, porque 
otimiza o tempo nesta rotina atribulada do mundo 
moderno”, diz Carlos Paes leme, gerente comercial 
da AlphaVille urbanismo. “As normas que garantem a 
qualidade de vida dos moradores também se aplicam 
à área comercial. Os proprietários devem seguir à ris-
ca as regras de ocupação dessa área, que proíbem a 
instalação de lojas que provoquem poluição ambien-
tal, visual ou sonora.” 

Além disso, a AlphaVille urbanismo sempre 
procura instalar seus empreendimentos em áre-
as nobres, que já tenham essas facilidades ou que 

lOCAlizAdO Em 
umA rEgiãO 
PriVilEgiAdA, O 
AlPhAVillE nOVA 
EsPlAnAdA é 
CErCAdO PElAs 
mElhOrEs 
OPçõEs dE lAzEr 
E sErViçOs dE 
sOrOCAbA E rEgiãO

à porta de casa

o esse equilíbrio de residência e 
comércio assegura o bem-estar de 
nossos clientes, porque otimiza o 

tempo nesta rotina atribulada 
do mundo moderno”

“

Praticidade

AlphaVille Campinas – SP

AlphaVille Flamboyant – GO

Carlos Paes Leme
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autogestão

A AssOCiAçãO dE 
mOrAdOrEs CuidA 
dA mAnutEnçãO 
dAs árEAs PúbliCAs 
E FisCAlizA O 
CumPrimEntO 
dAs nOrmAs 
COnstrutiVAs 

A união faz

AlphaVille

aharmonia dos empreendimentos AlphaVille é resultado de um competente e es-
tratégico plano de ocupação arquitetado pela empresa. Por meio da Associação de 
moradores, instaurada em todos os loteamentos da marca, os conceitos AlphaVille 
permanecem em constante vigor. Essa é a chamada autogestão, sistema de admi-

nistração que depende da responsabilidade e comprometimento dos proprietários de lote para que 
toda a qualidade e harmonia idealizadas pela AlphaVille urbanismo sejam mantidas por anos e anos 
depois da entrega do empreendimento. Com a experiência adquirida em décadas de atuação nesse 
mercado, a AlphaVille urbanismo possui um profundo conhecimento sobre o que é bom e o que é 
ruim, o que funciona e o que atrapalha o desenvolvimento de centros urbanos. Por isso, como uma 
maneira de orientar a autogestão, a empresa criou um regulamento que é apresentado ao cliente 

logo na realização do negócio, ao 
entregar a Pasta do Comprador. Ali 
estão todas as regras para a ocu-
pação ordenada dos terrenos, que 
deve ser supervisionada pela Asso-
ciação dos moradores.

Vale ressaltar que, apesar das 
regras, a liberdade, criatividade 
e individualidade dos projetos 
arquitetônicos de cada residên-
cia são totalmente preservadas. 
Afinal, as normas construtivas 
têm como objetivo proteger a 
privacidade e garantir um am-
biente harmônico, qualidades 
que orgulham os moradores de 
AlphaVille. Por exemplo: o regu-
lamento para a construção das 
casas inclui limites para o recuo 
e afastamento, fechamento de 

“

Fernanda Toledo

NORMAS PRESERVAM A qUALIDADE ALPHAVILLE

O afastamento, que é a distância entre a casa e o limite lateral do lote, deve ser medido pelo beiral do telhado ou pela parede, 1. 
aquele que estiver mais próximo à divisa. Isso evita que os beirais de dois lotes vizinhos se encontrem, bloqueando a ventilação e a 
luz solar.
O recuo frontal, que é a distância entre a casa e o passeio público, também deve obedecer a um limite mínimo para evitar a ocupação 2. 
excessiva do terreno. Em frente às residências são proibidos muros, com o objetivo de valorizar o paisagismo e a arquitetura das unidades. 
Durante a obra, o proprietário deve solicitar a colocação de tapumes que “escondam” a construção. O efeito dessa organização é um 3. 
visual mais agradável para os demais moradores e visitantes.
Se, nos lotes de cabeça de quadra, houver intenção de fechar o terreno, é sempre solicitada a utilização de gradil. Assim, otimiza-se a 4. 
integração da residência com o paisagismo da área verde comum das extremidades das quadras.
A fim de conservar a privacidade e evitar que uma casa cubra o sol do jardim ou da piscina do vizinho, há sempre um controle de 5. 
altura. No geral, são permitidos no máximo dois pavimentos por residência.

AlphaVille AlphaVille

AlphaVille Cuiabá – MT

terreno, controle de altura e reserva de área 
não construída para garantir a permeabili-
dade do solo, entre outras coisas. E cabe a 
eles mesmos cuidar para que o regulamen-
to seja cumprido. “se um morador faz sua 
casa respeitando as normas construtivas, 
ele certamente gostará que seus vizinhos 
façam o mesmo”, diz Fernanda toledo, ge-
rente Operacional da AlphaVille urbanismo. 
“A manutenção das áreas verdes e as deci-
sões relacionadas ao clube também estão a 
cargo da Associação de moradores”. Para a 
gerente, essa proposta de administração in-
dependente é um dos pontos-chave para a 
consolidação de AlphaVille como uma grife. 
“Esse é o grande segredo, pois o modelo de 
autogestão possibilita que a qualidade en-
contrada pelos moradores no empreendi-
mento ao iniciar a construção de suas casas 
seja mantida ao longo dos anos”.

o modelo de 
autogestão 

possibilita que 
a qualidade 

encontrada pelos 
moradores no 

empreendimento 
ao iniciar a 

construção de 
suas casas seja 

mantida ao longo 
dos anos”
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fundação

om 54 projetos já implantados e 
17 prêmios nacionais, a Fundação 
AlphaVille trabalha com o desen-
volvimento das comunidades lo-

calizadas no entorno dos empreendimentos. 
Esse trabalho sempre procura buscar as vo-
cações locais, e trabalhar em conjunto com 
as lideranças comunitárias, organizações não 
governamentais, moradores dos empreendi-
mentos e universidades, promovendo um pla-
no conjunto de desenvolvimento. 

Além dos programas de desenvolvimento lo-
cal, a Fundação trabalha com a educação am-
biental e para a sustentabilidade. 

nesse âmbito, a entidade adota as diretrizes 
do gaia Education, programa educacional da 
rede global de Ecovilas, e que define quatro 
áreas como sendo necessárias para uma visão 
sustentável: social, Econômica, Ambiental e 
Visão de mundo, buscando a integração des-
ses conceitos a todos os projetos, e também 
à educação ambiental nas escolas e para os 
moradores dos empreendimentos. 

“Partindo desse princípio, e buscando cada vez 
mais tornar-se uma referência dentro da susten-
tabilidade, a Fundação, em parceria com o Cen-
tro de referência para a sustentabilidade, criou 
o CEs – Centro de Educação para a sustentabi-
lidade AlphaVille”, diz mônica Picavêa, diretora 
da Fundação AlphaVille. Esse projeto teve como 
característica, desde sua construção, ser um es-
paço de aprendizagem, onde se desenvolveram 

c

Apoio a comunidades 
carentes: marisqueiras e 

artesãs de Fortaleza

EntrE As 
iniCiAtiVAs 
dA FundAçãO 
POdEmOs 
dEstACAr O 
CultiVO dE OstrAs 
E ArtEsAnAtO 
COm sEmEntEs, 
dO CEArá; 
COOPErAtiVA 
dE COsturA 
COm rEtAlhOs 
dO PArAná; E O 
rEAPrOVEitAmEntO 
dE PAllEts Em 
bAruEri 

oficinas de cada uma das técnicas construtivas 
empregadas no local, como parede de terra, bio-
digestor e construção em bambu, reunindo mais 
de 200 pessoas em todos os encontros. 

O espaço reúne ainda diversas tecnologias 
limpas que podem ser empregadas em qualquer 
tipo de construção como: o telhado verde, que 
tem por objetivo melhorar a sensação térmica 
dentro do espaço evitando o uso de ar-condi-
cionado, aumentando a permeabilidade e ser-
vindo como filtro das águas pluviais, que serão 
armazenadas na cisterna.  

O uso de materiais sustentáveis também fez 
parte de todo o projeto, como o vidro reci-
clado, piso feito de borracha de pneu, reves-
timento de pastilhas de coco, reutilização de 
cacos de cerâmica. 

A matriz energética também foi pensada 
cuidadosamente, sendo que além de ilumina-
ção natural e da energia elétrica convencional 
foram implantadas uma turbina eólica e uma 
pequena placa solar. O dimensionamento da 

1o
Sustentabilidade em         lugar

energia é feito de acordo com a 
fonte que está com maior arma-
zenamento no momento do uso. 

VOCAçõES LOCAIS 
Além do CEs, cada um dos 54 

projetos da Fundação espalha-
dos pelo país traz sua caracte-
rística própria, especialmente 
por ter como princípio os so-
nhos de cada um dos grupos e 
as vocações do local. 

“dentre os projetos destacam-
se o de Cultivo de Ostras, do Cea-
rá; a cooperativa de separação de 
materiais recicláveis de santana 
do Parnaíba; e o grupo de costu-
ra em retalhos de Curitiba; entre 
outros”, afirma mônica.

Para saber mais, acesse:
www.fundacaoalphaville.org.br 

Partindo desse princípio, e buscando cada vez mais tornar-se uma 
referência dentro da sustentabilidade, a Fundação, em parceria com 
o Centro de Referência para a sustentabilidade, criou o Ces – Centro
de educação para a sustentabilidade Alphaville”

“
Mônica Picavêa
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investimento

Região de grande potencial e

localização perfeita
O AlPhAVillE nOVA EsPlAnAdA rEúnE AtributOs inCOmPAráVEis: suA 
lOCAlizAçãO OFErECE ráPidO ACEssO Às FACilidAdEs dE umA CidAdE Em PlEnO 
dEsEnVOlVimEntO  

ma localização privilegiada sempre valoriza um empreendimento. O Alpha-
Ville nova Esplanada ocupa uma área estratégica entre sorocaba e Voto-
rantim, próximo ao Esplanada shopping, um dos mais importantes centros 
comerciais do interior paulista. Alguns dos melhores restaurantes da cidade 

e toda a infra-estrutura do bairro vizinho Campolim também estão a poucos minutos de 
distância. Além disso, o empreendimento conta com uma área de lotes comerciais e espa-
ço para a instalação de escola, facilidades que possibilitarão aos moradores de AlphaVille 
rápido acesso a estabelecimentos que ofereçam produtos e serviços necessários para o 
dia-a-dia. “reduzir o tempo de deslocamento significa mais qualidade de vida, comodida-
de e segurança. Por isso temos o cuidado de planejar mais que moradia, o que valoriza o 
investimento”, diz Fábio Valle, diretor comercial. 

Outro indicador de credibilidade é o fato de a região de sorocaba passar por um 
período de crescimento acentuado e, por isso, estar na mira dos investidores. A recente 
inauguração do Parque tecnológico incentivado (sti) levou importantes empresas a se 
instalarem na cidade. Entre elas estão uma montadora multinacional de automóveis e 
outra do setor de máquinas agrícolas. O alto desenvolvimento econômico e populacio-
nal vêm atraindo também instituições de ensino, como a universidade Federal de são 
Carlos (uFsCAr), que se instalou recentemente na região onde está o AlphaVille nova 
Esplanada, e está ampliando seu portfólio de cursos. A universidade Estadual Paulista 
(unesp) da cidade também passa por uma expansão. 

O desenvolvimento tem reflexo direto no aquecimento do comércio. Em breve, soro-
caba ganhará mais um shopping center, com previsão de inauguração para o primeiro 
semestre de 2009. E a valorização imobiliária é uma conseqüência natural desse proces-
so. “do ponto de vista logístico, essa é uma região muito estratégica no interior de são 
Paulo, e por isso vem atraindo a atenção de grandes empresas. é um momento muito 
próspero, que se apresenta como uma grande oportunidade para as pessoas que bus-
cam a qualidade de vida que uma cidade em pleno desenvolvimento, com a economia 
aquecida, pode proporcionar”, afirma Fábio Valle. 

A julgar pelos números, um empreendimento AlphaVille sempre gera grandes expec-
tativas de retorno. Em salvador, a área comercial teve valorização de 600% em seis anos. 
um ano depois do lançamento, os lotes no rio-Costa do sol 1, no rio de janeiro, estão 
sendo comercializados com ágio superior a 20%. O AlphaVille joão Pessoa, lançado em 
junho de 2008, teve 100% de seus lotes vendidos em apenas três horas, e nas semanas 
seguintes jâ registrava mais de 30% de valorização. há também casos de revenda com 
preços que superam 30% a 40% do valor original dos lotes mais bem localizados. 

A valorização dos empreendimentos AlphaVille reflete o altíssimo grau de especia-
lização e expertise conquistadas nos 35 anos de atuação e nos mais de 34 milhões de 
metros quadrados urbanizados pela companhia, seis vezes mais que o segundo colo-
cado desse ranking. “O resultado disso é que a AlphaVille urbanismo tornou-se uma 
empresa digna da confiança do investidor”, completa Fábio Valle. 

u
AlphaVille Campinas – SP

Do ponto de 
vista logístico, 
essa é uma 
região muito 
estratégica no 
interior de são 
Paulo, e por isso 
vem atraindo 
a atenção 
de grandes 
empresas ”

“
Fábio Valle
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da marca

marketing

gregar valor ao patrimônio dos clientes por meio da consolidação da marca 
AlphaVille. Orientada por esse objetivo, a equipe de marketing da AlphaVille 
urbanismo desenvolve projetos consistentes para fortalecer tanto a imagem 
dos empreendimentos como o orgulho e a confiança de quem neles investe. 

“trata-se de uma lógica simples: quanto mais a empresa for reconhecida pelo seu nível de 
excelência e liderança no segmento em que atua, mais estará contribuindo para o sucesso do 
investimento dos clientes”, afirma gabriela Procópio, gerente de marketing. 

todas as ações buscam divulgar os pilares que dão sustentação aos negócios da AlphaVille 
urbanismo: respeito ao meio ambiente, segurança, autogestão, infra-estrutura de alta qualida-
de, lazer e conveniência. As campanhas objetivam também estreitar e reforçar o relacionamen-
to com antigos clientes, mostrando-lhes que a companhia dá prosseguimento a seus compro-
missos e continua travando batalhas diárias para se superar na realização de seus projetos. 

um caso que elucida com exatidão e clareza essa filosofia aconteceu no AlphaVille Flam-
boyant, de goiânia. quando o empreendimento foi laureado com o Prix d’Excellence, mais 
importante prêmio do mercado imobiliário do mundo, o departamento de marketing concebeu 
um vasto plano de divulgação para exaltar não apenas o empreendimento vencedor, mas o 
mérito da marca também. “A excelência está no nosso dnA. Por esse motivo, todos os nossos 
clientes têm todo o direito de compartilhar essa conquista”, explica gabriela. 

Além dessas ações pontuais, outras iniciativas de caráter perene também são postas em práti-
cas. são os casos da revista publicada com conteúdo específico de cada lançamento, e o website 
da empresa (www.alphaville.com.br), que traz informações sobre a companhia e seus empreen-
dimentos, auxiliando compradores em potencial em seus processos decisórios e dando subsídios 
a quem já é cliente. A companhia disponibiliza, ainda, o atendimento via telefone, disponível a 
todos os moradores de loteamentos AlphaVille. O relacionamento com o Cliente, que recebe, em 
média, 3,5 mil chamadas por mês, tem operações locais no Centro-Oeste, nordeste e sudeste, 

além de uma linha central gratuita no 0800-151963. O contato pode ser fei-
to também pelo e-mail alphaville@alphaville.com.br. “Esse serviço é o prin-
cipal canal de comunicação com novos e antigos clientes. Por meio dele, so-
lucionamos questões relacionadas a assuntos financeiros e administrativos 
e, quando a solicitação não está em nossa alçada, encaminhamos ao setor 
responsável”, explica Ana Paula giudice, coordenadora da área. “trata-se de 
uma ferramenta acessível e eficiente que faz a conexão entre a companhia 
e seus clientes”, finaliza. 

aAlPhAVillE 
urbAnismO 
COntA COm 
EquiPE AltAmEntE 
quAliFiCAdA PArA 
AgrEgAr VAlOr 
AO PAtrimôniO dE 
sEus CliEntEs E 
mAximizAr sEus 
inVEstimEntOs

Foco na  valorização 

A excelência está no nosso 
DnA. Por esse motivo, todos 
os nossos clientes têm todo 
o direito de compartilhar 
essa conquista”

“
Gabriela Procópio

dEstAquE nOs mAis COnCEituAdOs PrêmiOs dO sEtOr

comercial

c
Gestão

om o intuito de manter os 
resultados expressivos de 
vendas e alcançar metas cada 
vez mais ousadas, a Alpha-

Ville urbanismo pratica uma política 
comercial inovadora, alicerçada em 
alguns princípios: 

Forte relacionamento com as em-•	
presas locais.
transparência no controle dos es-•	
toques e na disponibilização de in-
formação dos produtos para todas 
as empresas cadastradas.
reconhecimento ao trabalho dos •	
melhores profissionais.
Profissionalismo na coordenação •	
das equipes de vendas, respeitan-
do sempre os direitos das empre-
sas parceiras.
treinamentos constantes para di-•	
vulgar a cultura AlphaVille, desta-
cando os conceitos e diferenciais 
dos empreendimentos da marca 
e as regras do atendimento aos 
clientes utilizadas pela empresa.
Apoio irrestrito, por meio de nos-•	
sos coordenadores regionais, para 
o fechamento de negócios.
decoração das empresas, trans-•	
formando cada imobiliária em um 
importante ponto-de-venda.
Entrega de materiais de apoio •	
como Cds, book do corretor, kit 
AlphaVille e outros.

Atualmente são mais de 400 imobiliá-
rias credenciadas atuando em todo o 
território nacional. 

de vendas

urbAnismO (12)
1 Prix d´Excellence 2005 (Federação •	
internacional das Profissões imobiliárias – 
Fiabci) – AlphaVille Flamboyant (gO)
1 highly Commended Finalist Prix d´Excellence •	
2004 (Fiabci) – AlphaVille graciosa (Pr)
10 master imobiliário (Fiabci brasil/secovi-sP)•	
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7 top social (AdVb)•	
3 marketing best responsabilidade social •	
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jeito de viver

ilha de conforto
ao ar livre

tErrAçO é 
COnCEbidO PArA 
suPrir tOdAs As 

nECEssidAdEs 
dE umA rEuniãO 
COm Os AmigOs

eceber filhos, netos, amigos e com eles passar momentos agradáveis na área externa da 
casa, de dia ou de noite. Foi pensando nessa necessidade que a arquiteta maria zilda 
limeira concebeu o projeto desse terraço. Para isso, compôs o ambiente com todos os 
espaços da casa – sala de estar, mesa para jantar ou almoçar, bar com cozinha, além 

da piscina –, como forma de tornar o espaço auto-suficiente e “independente” em relação à 
área interna. Com 250 metros quadrados, a área é marcadamente rústica, com intuito de unir 
conforto, beleza e praticidade: da escolha dos pisos, aos materiais das mobílias, passando pelas 
cerâmicas das arandelas e as pastilhas de algumas paredes, todo o projeto prima por oferecer 
lazer com aquele aconchego que é sempre bem-vindo.
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O bar de apoio é um instrumento de 
trabalho para o barman ou mestre-
cuca de plantão: conta com frigobar, 
um pequeno fogão e todos os 
utensílios necessários para o preparo 
de um drinque ou de uma refeição. 
Para atender tanto as pessoas que 
estão na piscina quanto aquelas 
que estão na área coberta, o bar foi 
concebido em dupla face. O balcão 
do lado externo é arredondado, 
acompanhando o formato da sacada 
localizada logo acima dele. Repare 
no tampo de vidro da mesa, muito 
recomendado para o local, pois 
garante conforto e praticidade de 
limpeza ao mesmo tempo. 

O porcelanato mais 
rústico garante maior 
segurança, por não 
ser escorregadio. 
O balcão, em 
granito marrom-
café, é prático e 
facilita a limpeza. A 
atmosfera natural é 
complementada pelos 
sofás compostos 
por fibras sintéticas. 
Destaque também 
para os móveis 
feitos em alumínio, 
mais resistentes às 
intempéries, ideais 
para ambientes 
externos. 

A piscina, de 9 x 4,5 metros, leva 
pastilha de vidro em três tons de azul, 
conferindo um bonito efeito visual. 
A parte mais rasa é perfeita para a 
criançada brincar e para os adultos que 
querem tomar sol molhando os pés. 
Para isso, basta colocar a cadeira na 
água e se divertir. Porosa, a pedra São 
Tomé branca, utilizada no entorno, é de 
fácil manutenção e pouco escorregadia. 
No paisagismo, bananeiras e coqueiros 
dão um ar tropical.

Dicas para decorar a sua casa 
no empreendimento AlphaVille
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o prospectar 
a área entre 
sorocaba e 
Vo t o r a n t i m 

onde será implantado o 
loteamento nova Espla-
nada, a Cipasa urbanismo 
detectou, imediatamente, 
que aquele terreno tinha 
o perfil AlphaVille: bem 
localizado, amplo, reple-
to de áreas verdes. Enfim, 
estavam reunidas ali to-
das as características fun-
damentais e preliminares 
para a realização de mais 
um empreendimento com 
essa marca. E foi um tiro 
certeiro. quando a opor-
tunidade foi apresentada 
pela Cipasa à AlphaVille 
urbanismo, o projeto já 

parceria

longa parceria
O marco de uma

EmPrEEndimEntO sElA umA AliAnçA dE AltO PAdrãO 
EntrE A CiPAsA E A AlPhAVillE urbAnismO 

a “

Perspectiva ilustrada do clube

SérGIO VIllAS BOAS
CeO da Cipasa Urbanismo

começou a ser elaborado, a quatro mãos. 
daqui, cuidamos de todo o processo lici-
tatório, enquanto nosso parceiro projetava 
mais um loteamento com toda a qualidade 
prevista nos conceitos AlphaVille.

Parte de um grupo de seis projetos que 
a Cipasa e a AlphaVille urbanismo desen-
volvem em comum, o AlphaVille nova Es-
planada é o primeiro lançado em conjunto 
pelas duas empresas, e só por isso já é mo-
tivo de muito entusiasmo.

Além disso, estamos muito animados 
com o lançamento por saber que o mer-
cado da região de sorocaba aguarda avi-
damente por esta oportunidade. Afinal, 
o empreendimento tem uma localização 
privilegiada tanto para quem deseja morar 
bem quanto para quem pretende explorar 
a área de lotes comerciais, que vão incre-
mentar ainda mais esse local que já conta 
com comércio de produtos e serviços con-
solidado no entorno.

IL
US

TR
Aç

ÃO
: D

IG
IT

AL
 L

IG
H

T.
 P

ER
SP

EC
TI

VA
S 

AR
Tí

ST
IC

AS
 M

ER
AM

EN
TE

 IL
US

TR
AT

IV
AS

 (
IN

CL
UI

N
DO

 
EL

EM
EN

TO
S 

PA
IS

AG
íS

TI
CO

S)
 E

 S
UJ

EI
TA

S 
A 

AL
TE

RA
çõ

ES
 N

O
 P

RO
JE

TO
 S

EM
 A

VI
SO

 P
Ré

VI
O

A Cipasa 
Urbanismo 

detectou, 
imediatamente, 

que aquele 
terreno tinha o 

perfil Alphaville: 
bem localizado, 

amplo, repleto de 
áreas verdes”

CIPASA

Ingressando no segmento de loteamentos residenciais em 1989, a Cipasa conta hoje com cerca de 15 mil unidades 
comercializadas e mais de 17 milhões de metros quadrados em loteamentos espalhados por todo o Estado de São 
Paulo. Conta também com um dos maiores land banks do país, com mais de 60 projetos em fase de desenvolvimento.
Em 2007, a Cipasa tornou-se subsidiária integral da LDI, que, ancorada no histórico de sucesso de cada uma das marcas 
que a compõem, atua nos mais diversos segmentos do mercado imobiliário. Loteamentos, por meio da Cipasa, centros 
comerciais, com a REP, incorporação de produtos econômicos, com a marca Mais Casa, incorporações residenciais e 
comerciais de médio a altíssimo padrão, com a Lindencorp, contando ainda com os diferenciais de tradição e qualidade 
associados à Construtora Adolpho Lindenberg para a construção de empreendimentos de alto padrão. 
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NÚMEROS DO
EMPREENDIMENTO

POPULAÇÃO
Previsão de população 2.452 hab.•	
Área verde por habitante 151 m² por hab.•	

ESTATÍSTiCA GERAL
Área total do empreendimento 931.150 m²•	
Área total de lotes 358.452 m²•	

ÁREAS VERDES
Áreas verdes comuns 345.952 m²•	
Clube 24.746 m²•	
Total de áreas verdes 370.698 m²•	

ESTATÍSTiCA
Lotes residenciais unifamiliares 442 •	
Lotes residenciais multifamiliares 2•	
Lotes comerciais 57•	
Área total de lotes 257.627 m²•	

SERViÇOS DE iNFRA-ESTRUTURA
Terraplanagem   370.000 m³•	
Pavimentação 100.000 m²•	
Guias e sarjetas 24.900 m•	
Passeio e ciclovia 39.000 m²•	
Fechamentos 9.220 m•	
Rede de água 15.700 m•	
Rede de esgoto 15.200 m•	
Rede de energia elétrica 15.300 m•	

GERAÇÃO DE EMPREGOS
Durante as obras de infra-estrutura 400•	
Durante a ocupação do empreendimento •	

(duração média de um ano) 2.700

AlphaVille Flamboyant – GO



 ALPHAVILLE36 um mundo melhor para você 37“O Loteamento Alphaville Votorantim, comercialmente identificado como Alphaville Nova Esplanada 1 e 2, foi registrado na matrícula nº 
130.171 do Cartório do 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Sorocaba – SP.”

AlphaVille
Nova Esplanada

lotes Multifamiliares

Praça

Praça

Ciclovia
Área comercial

Expansão

Clube

Portaria

Parque linear

Acesso principal

Estacionamento
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