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lançamentos

MORADIA  
DO FUTURO 
PRAIA PARTICULAR PARA SURFE NO INTERIOR,  
APP PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS DENTRO  
DO PRÓPRIO CONDOMÍNIO E ESPAÇOS 
COMPARTILHADOS: O QUE VEM POR AÍ 

Morar bem. O que isso significa? Para uma pergunta tão 
simples, muitas respostas. Assim, para se diferenciar, entre 
as diversas ofertas disponíveis, os novos empreendimentos 
procuram se inspirar em tendências e nas novas necessidades 

do consumidor. “O mercado imobiliário busca se atualizar frente aos 
hábitos de consumo. Impulsionado por uma nova geração de jovens 
consumidores, impactados por startups e por modelos de negócios 
disruptivos, a forma como utilizamos a moradia ou nossos espaços 
comerciais também precisa evoluir”, explica Alexandre Lafer Frankel, 
CEO da Vitacon e vice-presidente do Secovi-SP. 

Espaço, economia de recursos, tecnologia e até mesmo novas for-
mas de entretenimento. Tudo isso, aliado aos itens que são tradicio-
nalmente levados em conta na hora da escolha de um imóvel, gerou 
uma demanda incrível de inovações – algumas bem ousadas - nos 
recém-lançados empreendimentos disponíveis atualmente. 

Detalhe da piscina 
 (à esq.) e destaque 
para a fachada do 
Nomad, edifício 
moderno da SKR
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É o caso da Praia da Grama, que faz parte do proje-
to de expansão da Fazenda da Grama, um dos condo-
mínios mais exclusivos do interior de São Paulo. Trata-
-se de uma área reservada para os moradores e seus 
convidados, que abrigará a primeira praia com ondas 
artificiais para surfe do Brasil. Além do ineditismo, o 
projeto, implantado em uma área de 91 mil metros qua-
drados dentro da Fazenda, vai recriar, no campo, o es-
tilo de vida do litoral. “A ideia vai muito além de um 
espaço para prática do surfe. É uma verdadeira praia, 
onde toda a família vai estar reunida para viver novas 
experiências e desfrutar das diversas opções de lazer, 
esportes, relaxamento e gastronomia”, explica Oscar 
Segall, fundador da KSM. 

Para quem quiser realmente surfar, a tecnologia Wave-
garden, desenvolvida no País Basco, será capaz de produzir 
ondas de até 2 metros e com diferentes graus de dificulda-
de. “São mil ondas por hora, sob medida para os mais 
experientes no esporte e para os que estão surfando suas 
primeiras ondas, sejam adultos ou crianças”, explica Segall. 
A comercialização de novos lotes na Fazenda da Grama é 
feita pela imobiliária Bossa Nova Sotheby’s. 

lançamentos

Tecnologia para simplificar a vida 
Talvez um dos itens mais unânimes para a decisão de 

compra de um imóvel seja o quanto ele é capaz de des-
complicar o dia a dia. “Destacam-se no mercado empre-
endimentos que possuem elevados padrões de qualidade 
no projeto e na construção, que ainda tenham certificações 
de sustentabilidade para otimização no consumo de re-
cursos e ofertas com diferenciais exclusivos em tecnologia 
de sistemas prediais, automação e facilidades de lazer e 
serviços para gerar conforto e segurança aos moradores”, 
conta Emilio Kallas, vice-presidente de Incorporação e 
Terrenos Urbanos do Secovi-SP.

Uma das construtoras hoje mais atentas a isso no 
mercado é a SKR, que costuma antecipar tendências, 
como incluir, desde 2015, pontos de recarga para carros 
elétricos nos projetos. “Focamos em inovação, projetos 
exclusivos, requinte e áreas comuns completas, a fim de 
proporcionar ao cliente uma nova experiência de viver”, 
diz Silvio Kozuchowicz, CEO da SKR. 

Um bom exemplo é o Compass, um aplicativo próprio 
para oferecer aos moradores acesso a diversos serviços e 
funcionalidades dentro do condomínio. Pelo app, é pos-

sível agendar pelo celular um personal trainer, a limpeza do 
apartamento, o uso da lavanderia, liberar o acesso de visi-
tantes e até receber aviso de encomendas. Tudo para melho-
rar a qualidade de vida dos moradores. O primeiro empre-
endimento da SKR a utilizar o Compass foi o Nomad, 
localizado em Moema, zona sul de São Paulo. 

Compactos e assinados 
Tamanho não é mesmo documento no caso dos novos 

imóveis disponíveis no mercado. Um dos lançamentos re-
centes mais charmosos é o Cyrela by Pininfarina. Com 23 
andares e apartamentos de 46 a 50 metros quadrados, o 
edifício é assinado pelo renomado escritório de design ita-
liano, com 80 anos de tradição. 

Em se tratando de apartamentos compactos e inteligen-
tes, a Vitacon é outra construtora de destaque. Em 2019, a 
expectativa é que o crescimento da construtora envolva 
menos tijolos e construção, mas sim o universo digital e a 
gestão e novas soluções de moradia. É o caso da Housi, uma 
nova marca da Vitacon para locação e gestão de aparta-
mentos que, recentemente, assinou uma parceria de private 
equity com a 7 Bridges para construção e incorporação de 
15 mil novas unidades até o fim do ano, em diversas cidades. 

“Observo uma tendência mundial pela moradia como um 
serviço. Atualmente as pessoas precisam de muito mais mo-
bilidade para acompanhar as diversas fases da vida. Comprar 
uma única casa para a vida inteira, com toda burocracia e 
ficar com um endividamento de 30 anos, que poderia signi-
ficar segurança nos tempos passados, hoje, parece estar com 
os dias contados para grande parte dos novos consumidores 
que prezam a facilidade e a possibilidade de morar onde 
quiserem e pelo tempo que quiserem com toda liberdade”, 
alerta Alexandre Lafer Frankel, CEO da Vitacon.  

“A ideia vai além de um espaço para prática do surfe. É uma verdadeira 
praia, onde toda a família estará reunida para viver novas experiências e 

desfrutar das diversas opções de lazer, esportes e gastronomia”  
Oscar Segall, fundador da KSM

Cyrela by Pininfarina: 
compacto assinado

O charmoso 
empreendimento  
VN Melo Alves
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Megalounge com vista, do 
Vitacon Frei Caneca


