
VISITAS TÉCNICAS
GRI LOTEAMENTOS 2019

SETEMBRO, SÃO PAULO 

Conheça os empreendimentos mais inovadores do estado de SP.



Nos dias 17, 18 pela manhã e 20 de setembro, 
os participantes visitarão os principais bairros e 
comunidades planejadas do estado de São Paulo, 
além de projetos disruptivos e inovadores na capital 
paulista, maximizando a experiência do evento GRI 
Loteamentos 2019.

Os participantes terão a oportunidade de visitar 
projetos que são referência, seja por seu tamanho, 
concepção, sucesso de vendas, ou outros diferenciais, 
além de serem acompanhados por executivos sênior 
responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, que 
compartilharão suas visões, aprendizados e desafios 
enfrentados para o desenvolvimento e realização de 
cada um dos projetos. 

Visitas Técnicas
GRI Loteamentos

Fazenda Boa Vista

Setembro

Villa Flora

Spaces Vila Madalena

Tamboré Jaguariúna

Villa Flórida

V.House
Uliving 433

17

18

20



Projetos visitados

Fazenda Boa Vista
Maior empreendimento de alto padrão do Brasil

Tamboré Jaguariúna
Sucesso de vendas no interior de SP e projeto premiado 
internacionalmente

Cronograma

08:00  Saída do Hotel InterContinental São Paulo 
09:30  Apresentação do projeto Fazenda Boa Vista por
   Thiago Oliveira, CEO da JHSF
10:30  Visita técnica 
12:00  Almoço no Fasano Boa Vista 
   (incluso a todos os participantes)
13:30  Saída para Jaguariúna
15:00  Apresentação do projeto Tamboré Jaguariúna por
   Augusto Manarini, Diretor da QOPP Incorporadora
16:00  Visita técnica
17:30  Retorno para Campinas 
   (Hospedagem inclusa: Radisson RED Campinas)

Setembro, Terça-feira17 A - Fazenda Boa Vista

B - Tamboré Jaguariúna



18 Setembro, Quarta-feira

Projetos visitados

Villa Flora e Villa Flórida
Bairro planejado pioneiro no estado de São Paulo 
e com projeto de expansão

Cronograma

08:00  Saída do Radisson RED Campinas 
08:30  Apresentação do projeto Villa Flora e sua 
   expansão  (Villa Flórida) por Eduardo Guima, 
   Diretor Executivo da Flórida Urbanismo
09:30  Visita técnica 
10:30  Retorno para Hotel InterContinental São Paulo

A - Hotel Radisson RED

B - Villa Flora & Villa Flórida



A - Spaces Vila Madalena

B - V.House

C - Uliving 433

Projetos visitados

Spaces Vila Madalena
Fornecedor de espaços flexíveis de trabalho
Pertence ao maior grupo de co-workings do mundo (IWG)

V.House
Residencial para a renda pioneiro em São Paulo

Uliving 433
Residencial estudantil
Empresa pioneira neste tipo de empreendimento no Brasil

Setembro, Sexta-feira20

Cronograma

08:30  Café da manhã na Spaces Berrini e visita técnica 
09:15  Apresentação do projeto por Tiago Alves, 
   CEO Brasil - Regus & Spaces
10:00  Saída para V.House
10:30  Apresentação do projeto por Guilherme Vilazante e 
   Carolina Burg
11:30  Visita técnica
12:00  Almoço
14:00  Saída para Uliving 433
15:00  Apresentação do projeto Uliving por Juliano Antunes, 
   CEO da Uliving
15:45  Visita técnica
16:30  Retorno para Hotel InterContinental São Paulo



VISITAS TÉCNICAS
MAIS SOBRE AS



A Fazenda Boa Vista é um projeto consolidado e uma referência nacional 
de empreendimento de campo. Situada no km 102,5 da Rod. Castelo 
Branco, em Porto Feliz, a Fazenda Boa Vista dispõe de uma infraestrutura 
completa de esportes, lazer e serviços, tudo isso numa propriedade de 12 
milhões de m², sendo 3 milhões deles cobertos por matas nativas, lagos, 
bosques e jardins. Além das inúmeras residências construídas, estão em 
operação o Hotel e SPA Fasano, o Centro Equestre, 2 campos de golfe, 
quadras de tênis, squash, poliesportivas e de beach tennis, campo de 
paintball e empório, assim como o Kids Club e a Fazendinha, - destinados 
à recreação infantil -, trilhas e um centro ecumênico para quem busca a 
paz e o equilíbrio interior em sua rotina. Além disso, também está pronto 
o primeiro circuito de triathlon privado do continente, com lago dedicado à 
natação e pistas de bicicleta e corrida.

Fazenda Boa Vista
Porto Feliz (SP)

17 Setembro, Terça-feira



Mara Boaventura Dias é formada em Administração de Empresas pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e possui MBA 
pelo Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi). 
Possui mais de 15 anos de experiência em RI. Antes da JHSF, foi Gerente 
de Vendas e Relações com Investidores do Paraná Banco, na Camargo 
Correa e Tempo Participações S.A.

Mara Dias
Gerente de Relações com Investidores,
JHSF Participações

Quem nos recebe



Fruto da parceria QOPP e Tamboré Urbanismo (uma empresa da Tegra) 
é o primeiro empreendimento da marca Tamboré fora de seu núcleo 
de origem na grande São Paulo, dando continuidade a uma história 
de sucesso de mais de 30 anos que virou sinônimo de urbanismo de 
qualidade. O empreendimento, implantado em uma área de 780.000m2, 
é  composto por 530 lotes, portaria, clube e um grande número de itens 
de lazer. O desenho de implantação urbanística traz algumas inovações 
relevantes e  é um dos grandes diferenciais do empreendimento. Mas 
também impressionante é o design do clube e portaria, moderno e 
integrado à paisagem. Recentemente estes diferenciais tiveram um 
reconhecimento internacional, tendo o clube Tamboré Jaguariúna sido 
vencedor na categoria de Esportes e Recreação pela Rethinking the 
Future, um dos principais portais de arquitetura, construção e design 
do mundo.

Tamboré Jaguariúna
Jaguariúna (SP)

17 Setembro, Terça-feira



Augusto Manarini
Diretor
QOPP Incorporadora

Engenheiro Civil formado na Unicamp em 1998, pós graduado em 
administração de empresas pela EAESP-FGV e certificação PMP em 
gestão de projetos pelo Project Management Institute. Depois de uma 
bem sucedida carreira em uma importante incorporadora da região 
de Campinas-SP, fundou em 2003 a INI2 Implantações Imobiliárias, 
atuante nos mercados de gerenciamento de obras e administração 
de propriedades, empresa posteriormente adquirida pela Colliers 
International. 

Paralelo às atividades da INI2, foi um dos fundadores da QOPP 
Incorporadora e da QOPP Gestão de projetos e obras, com forte atuação 
no mercado imobiliário da RMC (Região Metropolitana de Campinas), 
atuando na incorporação e gestão das obras de prédios residenciais, 
comerciais, logísticos, malls, condomínios horizontais, flex buildings, 
loteamentos, entre outros.

Quem nos recebe



Villa Flora Sumaré – o case de sucesso. Bairro planejado pioneiro no estado 
de São Paulo. Lançado no final da década de 1990, o empreendimento é 
composto por 49 lotes que formam os condomínios residenciais e um centro 
comercial, num terreno de 79 hectares, onde cerca de 22% são áreas verdes. 
Pensado como negócio de longo prazo (aproximadamente uma década), 
o projeto necessitava preservar sua qualidade original durante toda a sua 
implantação e de fatores que lhe gerassem valor agregado, permitindo assim 
o contínuo lançamento, vendas e implantação de cada fase, o que ocorreu 
durante toda a década de 2000, até o início da década seguinte, 2010, quando 
o último condomínio foi entregue. 

Villa Flórida – a evolução de uma ideia Projeto iniciado recentemente através de 
uma parceria entre as empresas FLÓRIDA URBANISMO, ROSSI RESIDENCIAL 
E INCORPI INCORPORAÇÃO, o projeto do Villa Flórida será uma expansão do 
bairro original, mantendo as características urbanísticas do seu antecessor 
trazendo, contudo, uma inovação nos produtos. Agora a sua grande maioria 
será composta por lotes unifamiliares e de uso misto, reduzindo-se os 
condomínios a poucas unidades, em princípio horizontais. O Villa Flórida será 
uma evolução natural do Villa Flora, sintonizado com o mercado atual.

Villa Flora & Villa Flórida
Sumaré (SP)

18 Setembro, Quarta-feira



Eduardo Antônio de Paula Souza e Guimarães, o GUIMA é Arquiteto e 
Urbanista com mestrado em Ciências Ambientais. Possui especialização 
em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. 
Atualmente é Diretor Executivo da Flórida Urbanismo em São Paulo desde 
2016, além de titular da Guima Arquitetos Associados desde 1990.

Anteriormente entre 2007 e 2014 foi Gerente de Projetos Urbanísticos na 
Rossi Residencial (posteriormente na Entreverdes, empresa do grupo) e 
Coordenador de Projetos na JHSF. 

Na área pública foi Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Esporte da 
Prefeitura Municipal de Tremembé; Diretor do Departamento de Projetos 
da
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal da Estância de Campos 
do Jordão, SP e Secretário de Planejamento na Prefeitura Municipal da
Estância de Santo Antonio do Pinhal, SP.

Foi membro do Conselho Consultivo Itahyê do Grupo Itahyê de 
desenvolvimento urbano (Empreendimentos Itahyê e Fazenda Velha); da 
equipe criadora da empresa loteadora Entreverdes Urbanismo do Grupo 
Rossi Residencial.

Eduardo Guimarães
Diretor Executivo,
Flórida Urbanismo

Quem nos recebe



O Spaces Berrini atrairá sua atenção com uma arquitetura e design 
incríveis. Esta localidade dispõe de vários espaços de trabalho 
equipados, salas de reunião decoradas e um clube empresarial cheio 
de pessoas que pensam de maneira parecida com a sua.

O Spaces é um ambiente de trabalho criativo com um espírito 
empreendedor único. Oferecemos áreas de trabalho dinâmicas para 
ajudar você a pensar, criar e colaborar. Diferentemente de outras 
empresas do setor, o Spaces oferece uma cultura que vai além da 
logística empresarial para construir uma comunidade de pessoas 
interessantes que fazem coisas interessantes. Apoiamos nossos 
membros na construção de suas redes e conexão com pessoas que 
pensam igual. 

Spaces Vila Madalena
São Paulo

20 Setembro, Sexta-feira



Tiago Angelo Alves, CEO da Regus do Brasil - o Executivo construiu sua 
carreira atuando como Diretor Executivo em empresas como Grupo 
Semco, ISS & Johnson Controls. Atualmente, ocupa a posição de Chief 
Operating Officer (COO) da Regus para toda América Latina e CEO para 
o Brasil. Tiago é graduado em Engenharia de Produção e possui MBA 
em Gestão Empresarial pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e pela 
UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), além de outras 
especializações no contexto do Corporate Real Estate & Serviços.

Tiago Alves
CEO Brasil
Regus

Quem nos recebe



No ano de 2017 a JFL Living adquiriu 51% do empreendimento, 
lançado em 2014, com total de 303 unidades. O VHouse Faria Lima é 
um residencial de luxo, com serviços de padrão cinco estrelas que une 
a sofisticação,  elegância e luxo, planejado para receber moradores 
por períodos prolongados, novo conceito long-stay com inúmeras 
possibilidades de tamanho de apartamentos , sendo elas a partir de 
36 m² e até 209 m² privativos.

Localizado no bairro nobre de Pinheiro, Av. Eusebio Matoso, 218, apenas 
a alguns metros dos Shopping Eldorado e Iguatemi, o VHouse oferece 
fácil acesso aos principais pontos gastronômicos e centros financeiros 
da cidade como: Itaim Bibi, Vila Olímpia, Faria Lima e à famosa Avenida 
Paulista.

V.House 
São Paulo

20 Setembro, Sexta-feira



Guilherme é sócio da JFL desde 2016, com mais de 15 anos de atuação no mercado 
financeiro e de capitais, foi diretor do departamento de research responsável pela 
cobertura do setor imobiliário ao longo da última década atuando em diversos bancos 
como BofA ML, Barclays e UBS onde participou da abertura de capital ou follow de 
empresas líderes do setor. Atuou também na área de M&A do Banco Pactual onde 
participou de mandatos de setores como imobiliário, petroquímico, infraestrutura 
e e-commerce. Matemático formado pela Universidade de Brasília e mestre em 
Economia pela FGV-RJ, onde deu aulas de finanças corporativas e Valuation na 
graduação e no mestrado.

Sócia fundadora da JFL e CEO da KZA, a empresa gestora dos ativos imobiliários do 
grupo, Carolina acumula mais de uma década e de experiência no mercado imobiliário 
e financeiro. Foi sócia e head de investment banking do Banco de Investimentos 
Brasil Plural até 2015 e executiva da área financeira e estratégica de empresas de 
grande porte como Brookfield, Rossi, Klabin Segall e Braskem. Nesse período atuou 
na estruturação de operações de M&A, crédito, abertura de capital e follow-on de em

Guilherme Vilazante

Carolina Burg

Partner
JFL Realty

Partner
JFL Realty

Quem nos recebe



Estudar numa metrópole como São Paulo, que pulsa cultura e tecnologia, já é 
um diferencial para seu futuro. Mas viver isso tudo com a Uliving Brasil é ter 
outro nível de experiência. Pensada sob medida para o estudante, a estrutura 
presente em São Paulo é perfeita para facilitar e potencializar os anos de 
estudo e dedicação que vêm pela frente! Além de todo o conforto, segurança 
e comodidade, é só abrir a porta para encontrar novos amigos e uma equipe 
pronta para te ajudar no que for preciso. Sem falar que a vista do rooftop 
também não é nada mal.

Uliving 433
São Paulo

20 Setembro, Sexta-feira



Co-fundador e CEO da ULIVING Brasil desde 2012, empresa especializada em 
desenvolvimento e operação de empreendimentos voltados para residência 
de estudantes. Engenheiro Civil formado pelo Instituto Mauá de Tecnologia, 
com Pós-graduação em Gestão e Estratégia de Empresas pela UNICAMP, e 
especializações em Direito Imobiliário e Gerenciamento de Projetos.

Iniciou sua carreira como engenheiro de obras, possuindo experiência em 
obras verticais e horizontais de grande porte. Possui uma longa experiência 
no mercado imobiliário, tendo assumido cargos de liderança em empresas 
como Rossi Residencial, Inpar S/A, JHSF e outras.

Juliano F. Antunes
CEO e Co-fundador,
Uliving Brasil

Quem nos recebe



COMO PARTICIPAR

17, 18 & 20 DE SETEMBRO

Visitas técnicas Mais Informações

INSCRIÇÃO  INDIVIDUAL

R$ 1.750
8x

EM ATÉ

BOLETO

BANCÁRIOEsta programação extra é destinada apenas a participantes 
do GRI Loteamentos 2019, limitado à 50 pessoas.  

Ludwig Menke
Club Manager,
GRI Club

Marcelo Souza
Club Director,
GRI Club

+55 19 99281-2795
ludwig.menke@griclub.org

+55 11 95676-7702
marcelo.souza@griclub.org

#GRICLUB

https://www.griclub.org/
https://www.griclub.org/
https://twitter.com/GRIClubglobal/
https://www.linkedin.com/company/griclub/
https://www.facebook.com/griclub/
https://www.youtube.com/channel/UCKmuIDUGPskQ7foP-2PQiXA/
https://www.instagram.com/griclub/

