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modelo de desenvolvimento sustentável em Pedro do Rio / Petrópolis. São apenas 8 casas de 300 a 
350m2, e lotes de 2.000 a 3.200m2. Um conceito ideológico e inovador de arquitetura diferenciada para a 
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Quando construiu seu primeiro prédio no Leblon, há 40 anos, 
com apenas 27 anos, o arquiteto e urbanista José Conde Caldas não 
poderia imaginar que se tornaria um dos principais personagens do 
mercado imobiliário carioca. Trabalhando hoje ao lado de seus três 
filhos, Patrícia, Rodrigo e Sérgio, Caldas viu a Concal tornar-se uma das 
maiores construtoras do Rio de Janeiro. Já foram mais de 160 prédios 
erguidos, com forte presença na Zona Sul da cidade e sempre com 
padrão de qualidade elevado e reconhecido pelo mercado. 

A Revista Concal não poderia deixar de lembrar essa data tão 
marcante e mostra para o leitor histórias curiosas vividas ao longo 
das quatro décadas, os detalhes dos primeiros projetos, as batalhas 
vencidas e a consolidação da Concal como uma das mais tradicionais 
empresas da cidade. Hoje, a Concal tem 15 obras em andamento 
e mais de 4 milhões de metros quadrados construídos. Um trabalho 
impecável, feito a oito familiares mãos, que ditou tendências e viu 
gerações crescerem dentro de seus condomínios.

Eleito pela terceira vez presidente da Associação dos Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário — Ademi —, e vice-presidente da 
Câmara Brasileira da Indústria da Construção – CBIC –, José Conde 
Caldas sempre batalhou em prol do setor. Em entrevista exclusiva, 
Caldas conta seus planos à frente da instituição e as perspectivas de 
crescimento do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Daqui a poucos 
anos, viveremos uma realidade inédita no Brasil: seremos os anfitriões 
dos maiores eventos esportivos do mundo. Por conta da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas, o mercado vive uma expectativa ímpar com 
a chegada de investidores e todos os holofotes se voltaram para a 
cidade. É a hora de crescer!

A revista mostrará também marcantes intervenções de José 
Conde Caldas. O arquiteto viu São Cristóvão e Tijuca renascerem e se 
tornarem novamente bairros desejados para moradia, após processos 
diferentes de revitalização. Em ambos, a Concal foi pioneira, levando 
o conceito de condomínio-clube e investindo em benfeitorias para as 
regiões. Esse ano, em mais uma aposta certeira, a Concal chegou à 
frente também na Zona Portuária. O lançamento do empreendimento 
comercial Alfa, considerado o maior projeto de sua história, marcou 
o início das vendas de comerciais na região – com 85% das unidades 
vendidas em apenas dois meses, numa área que promete receber 
bilhões em investimentos do mercado imobiliário. 

Nas próximas páginas, você vai saber tudo sobre o Porto Maravilha, 
os bairros mais badalados do Rio, receber dicas de decoração e viajar 
no tempo em 40 anos de muita história para contar.
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ZONA PORTUÁRIA GANHA INSTALAÇÕES PARA AS OLIMPÍADAS 
E DIVERSAS OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO URBANA

Projeto do arquiteto espanhol 
Santiago Calatrava para o Museu do 

Amanhã, no Píer Mauá

O NOVO 
CORAÇÃO DA CIDADE
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A revitalização da Zona Portuária definitivamente 

não ficará no papel. Com a transferência de parte dos 

equipamentos que serão utilizados nas Olimpíadas de 

2016 da Barra da Tijuca para a região, o Instituto dos 

Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) promoveu o concurso 

“Porto Olímpico”, em que 83 arquitetos elaboraram 

projetos para a urbanização de uma área de 850 mil 

metros quadrados no local. O resultado foi divulgado 

em meados de 2011 e o vencedor foi o arquiteto e 

urbanista brasileiro João Pedro Backheuser, que será 

responsável por pelo menos 40% da construção das 

vilas de mídia e de árbitros, um hotel cinco estrelas, um 

centro de convenções e um centro empresarial. 

Backheuser, que teve o arquiteto catalão Ignasi 

Riera como parceiro, toma como referência outras 

cidades do mundo para o desenvolvimento do novo 

traçado que quer dar ao porto.

“O projeto foi inspirado em espaços urbanos que 

apresentam qualidade espacial, social e econômica, 

como encontramos em lugares como Barcelona, 

Londres, Paris e Nova Iorque. Buscamos projetar uma 

cidade com vida, que promova encontros. Uma cidade 

contemporânea de qualidade é aquela que propicia a 

vida em seus espaços e oferece acessibilidade. Por isso, 

a proposta intensa de usos mistos, abertura de ruas e 

novas conexões, entre outras intervenções”, explica.

Segundo o prefeito Eduardo Paes, o projeto é um 

dos grandes marcos das mudanças pelas quais a cidade 

está passando:

“A prefeitura ajuda a transformar a cidade, 

contribuindo para que haja um ambiente propício para 

o ator privado investir, gerar empregos”, destaca Paes.

 As instalações previstas no projeto vencedor serão 

construídas em dois terrenos separados pela Avenida 

Francisco Bicalho, que totalizam 17 quarteirões 

separados em áreas classificadas como Leste e Oeste. 

O Centro de Convenções, com cerca de 50 mil m², 

será subterrâneo. Acima dele, será construída uma 
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esplanada pública, com jardins e muito verde, e dará 

acesso aos cinco prédios do centro empresarial. Serão 

construídos dois hotéis, 3 e 4 estrelas, somando 500 

quartos, um centro de convenções, centro de mídia 

e vila de imprensa. No terreno da Praia Formosa, 

próximo à rodoviária, ficarão os prédios das vilas de 

árbitros e de mídia, que depois serão transformadas 

em áreas residenciais e salas comerciais e de serviços.

Além do projeto vencedor, os outros três melhores 

classificados também podem ter parte dos planos 

aproveitados nas instalações. Em segundo, terceiro 

e quarto lugares ficaram as propostas coordenadas 

pelos arquitetos brasileiros Roberto Aflalo, Francisco 

Espadone e Jorge Jauregui, respectivamente.

O Porto Olímpico faz parte do projeto Porto 

Maravilha, principal bandeira do prefeito Eduardo Paes, 

que prevê revitalizar os bairros da Zona Portuária em 

duas fases. Os investimentos em infraestrutura somam 

um total de R$ 8 bilhões viabilizados pela venda da 

Cepac ao fundo imobiliário da Caixa. Ao longo de cinco 

anos, estão previstas, também, a reurbanização da Praça 

Mauá e das principais vias do entorno da Rodrigues 

Alves, Sacadura Cabral e Morro da Conceição. O plano 

é recuperar o sistema de água e esgoto, promover a 

construção de ciclovias, a implantação de novas vias, 

além da demolição do elevado da Perimetral, que 

implicará na construção de túneis entre a Praça Mauá e 

a Avenida Rodrigues Alves, com duas rampas ligando o 

viaduto do Gasômetro ao Santo Cristo. 

O projeto não esconde a inspiração em outras 

cidades olímpicas, que também revitalizaram, com 

sucesso, suas áreas portuárias. É o caso de Barcelona 

e Sydney, que promoveram transformações urbanas 

graças aos jogos. Em 1992, com os investimentos, 

Barcelona registrou aumento de 15% nos projetos 

rodoviários e de 17% no sistema de tratamento de 

esgoto. O mesmo aconteceu com Sydney, que viu um 

salto no PIB nacional e nas oportunidades de emprego 

durante a fase de preparação.

Para que o caso do Rio também seja visto como 

exemplo no futuro, as grandes intervenções a serem 

realizadas na cidade também precisam ser arrojadas. 

Divisão de quarteirões 
na região da Leopoldina
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Projeção da nova 
Francisco Bicalho

Nova avenida 
Rodrigues Alves

Entre a Rodoviária Novo Rio e a Praça Mauá, serão 

criadas duas avenidas paralelas à Rodrigues Alves, 

chamadas de Binário do Porto, que utilizarão uma 

antiga via de trilhos, com três pistas no sentido da 

Praça Mauá e três no sentido da Avenida Brasil. O 

novo mapa viário da região inclui ainda a criação de 

linhas de Veículos Leves Sobre Trilhos (VLT), que 

contemplarão pontos de grande movimento na 

região central, como Avenida Rio Branco, Praça XV 

e Aeroporto Santos Dumont. 

Números do Sindicato de Habitação (Secovi-Rio) 

mostram que, em 2010, a venda de apartamentos de 

um quarto no Centro ficou 83% mais cara. Segundo 

a Ademi, foram lançados, também no mesmo ano, 

apenas 80 novas unidades na região central. Vale 

ressaltar que os projetos residenciais dentro da 

Zona Portuária ainda estão sendo aprovados pela 

Prefeitura, mas a expectativa inicial é que a população 

local passe dos atuais 20 mil habitantes para 100 mil 

quando as obras estiverem concluídas.
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PROJETO PREMIADO
VENCEDOR DO PRÊMIO ADEMI, O ALFA 
CORPORATE É O PRIMEIRO LANÇAMENTO DO 
NOVO CENTRO DO RIO, A ZONA PORTUÁRIA

SUCESSO DE VENDAS
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Atenta aos benefícios que o projeto Porto 

Maravilha levará para o Rio, a Concal acaba de lançar, 

em São Cristóvão, um empreendimento comercial 

com o conceito Triple A: o Alfa Corporate, que 

tem como principal característica a união entre 

tecnologia, segurança e conforto. Iniciativa pioneira, 

o edifício, localizado na Avenida Francisco Eugênio, 

continuidade da Avenida Francisco Bicalho, é o 

primeiro da nova Zona Portuária do Rio. 

De autoria de Sérgio Conde Caldas, o projeto, 

que coroa os 40 anos da construtora, terá 512 salas. 

Serão nada menos que 27 mil metros quadrados 

de área construída, gerando um investimento de 

R$ 130 milhões, o maior da história da Concal. O 

prédio de alto luxo chamou a atenção de empresas 

que saíram do Rio há anos para se instalar em São 

Paulo e, principalmente, dos médicos que trabalham 

em um grande hospital de São Cristóvão. O sucesso 

foi imediato: na primeira semana de lançamento, em 

dezembro, 70% do empreendimento foi vendido, 

com preferência para áreas corporativas – conjuntos 

a partir de quatro salas.

“O edifício tem uma localização privilegiada, 

ao lado da Estação Multimodal Olímpica, que 

terá metrô, trem e BRTs. Também fica próximo 

ao Centro, com acessibilidade à Zona Sul pelo 

Túnel Rebouças, aeroportos Santos Dumont 

e Galeão. As pessoas hoje querem qualidade 

de vida e os empresários também desejam isso 

para os seus funcionários. Um empreendimento 

comercial com fácil acesso de transporte irá suprir 

essa necessidade”, afirma o arquiteto José Conde 

Caldas, presidente da construtora, que prevê 

lançar mais dois projetos corporativos na região.

Segundo o empresário, existem hoje 30 projetos 

para novas construções de empreendimentos 

Triple A na Prefeitura do Rio. O Porto Maravilha 

prevê a criação de um novo eixo comercial do Rio 

para acomodar hotéis e centros de convenção. Ao 

todo, quatro mil unidades hoteleiras com até 50 

pavimentos estão contempladas no projeto.

“A revitalização da área portuária é o maior 

projeto urbanístico do país na atualidade, e estar 

junto dessa iniciativa é motivo de orgulho para a 

companhia. O Alfa Corporate vem comprovar 

nossa expertise e tradição no mercado imobiliário 

do Rio de Janeiro”, conclui Conde Caldas.

No alto, o lobby da entrada.
Acima, o auditório do Alfa 

Corporate
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Sala de conferência, 
restaurante e terraço  
do restaurante

O Alfa chega com estrutura diferenciada. O projeto promete 

impressionar já na entrada, com um lobby monumental de 

pé direito triplo, oito elevadores e concierge. Além de salas 

comerciais ocupando entre 24 e 36m² e corporative spaces – 

escritórios com opção de unificação – com áreas entre 157m² 

e 1.700m², o prédio terá auditório com 100 lugares, salas 

de reunião e videoconferência, restaurante no terraço, SPA, 

academia e internet wireless em todo o edifício. No quesito 

sustentabilidade, todas as áreas comuns terão coleta seletiva 

de lixo e sistema de reuso de água.

“A revitalização da área portuária é o maior projeto 

urbanístico do mundo na atualidade, e estar junto dessa iniciativa 

é motivo de orgulho para a companhia. O Alfa Corporate vem 

comprovar nossa expertise e tradição no mercado imobiliário 

do Rio de Janeiro”, conclui Conde Caldas.
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Além do Alfa Corporate,  empreendimentos no 

Flamengo, Leblon e em São Paulo confirmam uma 

corrida por salas em centros empresariais, uma vez 

que, depois de um 2010 marcado pelo recorde 

de lançamentos imobiliários residenciais, 2011 e 

2012 se configuraram anos fortes para os imóveis 

comerciais no Rio de Janeiro. 

Todos os bairros mostraram um aumento na busca 

de salas comerciais, mas a Zona Oeste foi a que mais 

lançou. Mesmo com esse aquecimento na Barra da 

Tijuca, Recreio e Campo Grande, a Zona Sul carioca 

ainda é a menina dos olhos de muitas empresas que 

estão chegando ao Rio. 

Há mais de 15 anos sem receber um novo 

empreendimento comercial, o Flamengo voltou a 

chamar a atenção do mercado imobiliário. A Concal 

lançou o Nexus Offices, na Rua Marquês de Abrantes, 

apostando na revitalização da região com as reformas 

do Hotel Glória e da Marina da Glória e na proximidade 

com uma das sedes da Petrobras. O edifício terá 80 

unidades, de 24,89 m² a 41,83 m², que somam R$ 60 

milhões de valor geral de vendas. O empreendimento 

terá ainda uma loja no térreo, amplas salas de reunião e 

um auditório com capacidade para 70 pessoas. 

“O Flamengo estava carente de prédios comercias 

e muitas empresas que foram atraídas para o Rio 

de Janeiro buscavam escritórios que fossem bem 

localizados e de fácil acesso. O Nexus fica próximo 

ao metrô, assim como ao Aterro do Flamengo 

e ao aeroporto Santos Dummont, atendendo às 

necessidades das novas e antigas empresas”, afirma 

José Conde Caldas, presidente da Concal.

A procura por comerciais na Zona Sul é tão 

grande que o empreendimento foi todo vendido já 

no seu lançamento. Segundo Caldas, essa procura por 

prédios de escritórios só tende a crescer com o início 

APOSTA NOS 
COMERCIAIS

Nexus Offices12  concal em revista
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Botanic Business

Empresarial Jardim Botânico

da exploração da Bacia de Santos e a proximidade dos 

eventos esportivos.

“Hoje a cidade do Rio de Janeiro é a que mais 

aumenta a demanda pelos empreendimentos 

comerciais no Brasil. A procura é tanta que cada sala 

do Flamengo teve no mínimo quatro compradores 

interessados”, revela o empresário.

Este ano também foi marcado pela entrada da 

empresa no ramo de aluguéis de imóveis comerciais 

por meio de imóveis patrimoniais adquiridos ou 

construídos especialmente para locação. Em uma 

parceria com a REX, empresa do ramo imobiliário 

pertencente ao Grupo EBX, a Concal lançou o 

Centro Empresarial R3X Leblon, empreendimento 

localizado ao lado da torre do Shopping Leblon (leia 

mais na página 40). Para Conde Caldas, o Rio voltou 

a ser visto como a capital do país e o Leblon como a 

capital do Rio, por isso a Concal tem apostado ainda 

mais no bairro.

 “Empresas internacionais, fundos de pensão, 

companhias hoteleiras e outras ligadas a petróleo e 

gás estão vindo para o Brasil. Isso gerou uma demanda 

sem precedentes pela busca de imóveis comercias no 

Rio de Janeiro. Foi um boom incrível e o mercado 

nunca esteve tão aquecido como agora”, conta o 

empresário. 

A boa fase dos comerciais trouxe uma procura 

ainda maior do que a do último ano por residenciais. 

Com as grandes empresas, chegam seus executivos 

e funcionários. Isso aquece os aluguéis, que chegam 

a ter os preços de locais como Paris, se ficarem na 

orla. Já os preços de venda de alguns comerciais são 

equiparados com pontos de Nova York. 
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  Mais que defender os interesses do setor 

de construção civil fluminense, a Associação de 

Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

(Ademi), em seus 40 anos de atuação, se dedica ao 

desenvolvimento do Rio de Janeiro, promovendo 

o intercâmbio de informações e políticas para o 

segmento. Esse compromisso se reafirma com a 

volta, em 2011, do empresário José Conde Caldas 

à presidência da entidade depois de assumir como 

interino, por nove meses, em 1984 e de exercer 

o mandato no biênio 1999/2000. Conde Caldas 

reassume em um momento em que o Rio vive um 

boom do setor semelhante ao vivido na época da 

criação da Ademi, o início dos anos 70. 

“O objetivo é retomar a representatividade 

nacional que a Ademi sempre teve. E uma das 

minhas primeiras ações foi me reunir com os 

diretores técnicos das 30 maiores empresas do Rio 

de Janeiro para identificar os principais problemas 

do setor. A partir daí, tenho procurado estabelecer 

parcerias para a qualificação profissional e para 

constituir um novo modelo construtivo para o país, 

mais ágil e moderno. Também criei comissões para 

debater assuntos de interesse do setor e, com isso, 

trazer também os associados para o dia a dia da 

instituição”, enumera Caldas. 

A análise de mercado que a Ademi realiza 

semestralmente, aponta um recorde de 25 

mil lançamentos só no ano de 2011. Essa 

é uma tendência que começou em 2010, 

quando a construção civil registrou o número 

histórico de 20 mil unidades lançadas. A Zona 

RIO EM CONSTRUÇÃO
JOSÉ CONDE CALDAS ASSUME PRESIDÊNCIA DA ADEMI

No prêmio Ademi, em dezembro de 2011, o prefeito Eduardo Paes, o vice-governador Luiz Fernando Pezão, o 
empresário Eike Batista, o governador Sérgio Cabral e o presidente da instituição, José Conde Caldas
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Oeste do Rio continua sendo a principal área 

de expansão, concentrando 66% dos novos 

empreendimentos. 

“O Rio de Janeiro vive um momento 

muito interessante. Com os investimentos 

em infraestrutura, sobretudo de transporte e 

segurança, está ocorrendo uma democratização 

dos espaços”, acredita o empresário. “Áreas como 

Méier, Madureira, Santa Cruz e até mesmo Tijuca 

e adjacências, que não tinham lançamentos há 

anos, passaram a ser interessantes para o mercado 

imobiliário”.

Para acompanhar o ritmo acelerado da 

construção, impulsionado pelo desenvolvimento 

econômico do Estado e pela previsão de 

investimentos vultuosos na infraestrutura na Cidade 

por causa da chegada de grandes eventos esportivos, 

a Ademi passou a trabalhar com cinco comissões 

para direcionar sua atuação – Incorporação e 

Assuntos Cartoriais, Desenvolvimento Urbano 

e Edilício, Relação com as Concessionárias de 

Serviços Públicos, Assuntos Jurídicos, Tributários 

e Financeiros e Assuntos Administrativos da 

Ademi-RJ. 

Em paralelo, também para acompanhar 

a crescente demanda do setor, a associação 

concentra esforços no apoio ao desenvolvimento 

de tecnologias inovadoras na construção civil. Para 

a estruturação de um novo modelo construtivo, 

a associação contratou um consultor técnico 

internacional e promoveu encontros de reflexão 

com representantes das maiores empresas do 

segmento. A intenção é definir três frentes de 

estudo que vão propor qualificação de mão de 

obra e importação de maquinário adequado.

“O Brasil é o único país no mundo que constrói 

hoje da mesma maneira do que há 50 anos. Nosso 

consultor técnico está pesquisando tecnologias 

no exterior. Além disso, a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (CBIC), da qual sou vice-

presidente, firmou parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia para a criação da Universidade 

de Pesquisa, que tem como objetivo elaborar este 

novo modelo construtivo para o país”, antecipa 

Caldas. 

Para o presidente da Ademi, as mudanças serão 

rápidas. “Acredito que esta transformação ocorra  

nos próximos anos. Também estamos investindo 

em parcerias para a qualificação profissional. Há 

cinco anos, o setor contava com 1,5 milhão de 

trabalhadores. Hoje a demanda é de 3 milhões, 

sem que tenha ocorrido nenhum investimento em 

formação de novos profissionais.”

Outra iniciativa da gestão Conde Caldas é o 

diálogo com a Secretaria de Transportes do Estado. 

Em encontro realizado em junho de 2011, foram 

apresentados os projetos do setor para os Jogos 

Olímpicos e aberto um canal para que empresários 

do ramo imobiliário possam participar mais 

ativamente do processo de reformulação da rede 

de transportes da cidade, que precisa evoluir junto 

ao desenvolvimento urbano.

José Conde Caldas entre o 
governador Sergio Cabral 
e o vice-governador Luiz 
Fernando Pezão
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PARCERIA NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Com a entrada do Banco do Brasil no programa 

habitacional do governo federal Minha Casa Minha 

Vida, foi firmada uma parceria da instituição com 

a Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário (Ademi) para treinamento dos 

gerentes em estruturação imobiliária. Além disso, 

as organizações vão realizar juntas, ainda em 2012, 

o “Fórum de Desenvolvimento do Estado – O 

Legado Social”.

O encontro, que reunirá representantes 

de todas as esferas governamentais, já conta 

com a adesão de quatro ministérios – Cidades, 

Infraestrutura, Interior e Ciência e Tecnologia –, do 

governo do Rio de Janeiro e das 92 prefeituras do 

Estado. A intenção é provocar oportunidades para 

que os empresários da construção civil participem 

mais ativamente do processo de mudanças 

que o Rio de Janeiro está vivenciando. Entre os 

temas definidos para o evento estão: Formação e 

Capacitação de Mão de Obra; Desenvolvimento 

Urbano e Planejamento do Estado; Inclusão e 

Consolidação da Mobilidade Social e Empresarial; 

e Principais Projetos Estruturantes para Copa do 

Mundo, Olimpíadas e Pré-sal.

Incorporação e Assuntos Cartoriais: Presidida pelo vice-presidente da Ademi-RJ, 

Claudio Hermolin, trata de assuntos pertinentes às atividades de incorporação e comercialização 

de imóveis, como o alinhamento com os cartórios das cláusulas das escrituras para tentar reduzir 

as exigências e acelerar repasses.

Verifica o cumprimento de prazos e valores das custas cartorárias.

Trata, junto às incorporadoras, do percentual relativo à comissão de corretagem.

Acompanha e propõe sugestões a projetos de lei em tramitação na Câmara Federal que 

venham influenciar a atividade imobiliária.

CONHEÇA AS COMISSÕES E COMO 
ELAS ATUAM NO MERCADO IMOBILIÁRIO
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Desenvolvimento Urbano e Edilício: Presidida por João Paulo Rio Tinto de 

Matos, 1º vice-presidente da Ademi-RJ, a comissão faz a ponte entre o setor de construção e o 

desenvolvimento urbano, realizando reuniões periódicas com as secretarias municipais e órgãos 

de preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e propondo sugestões e acompanhando o 

andamento de resoluções públicas no que se refere à:

Elaboração do novo Regulamento de Uso e Ocupação do Solo – LUOS.

Elaboração do novo Regulamento de Parcelamento da Terra – RPT. 

Aprovação do novo Código de Obras e Edificações. 

Elaboração dos novos Planos de Estruturação Urbana – PEUs. 

Tramitação dos PEUS encaminhados à Câmara Municipal, com participação em audiências públicas. 

Revisão nos decretos das APACs.

Relação com as Concessionárias de Serviços Públicos: Para promover um 

diálogo mais próximo sobre as necessidades do setor imobiliário em relação aos serviços públicos, 

foi criada a comissão presidida por Marco Antonio Adnet, 2º vice-presidente da Ademi-RJ.

Realiza reuniões com dirigentes das concessionárias de serviços públicos, tais como Cedae, 

Light, Ampla, Cet-Rio, Ceg, Telemar, Corpo de Bombeiros, Rio Águas e SMAC. 

Acompanha e propõe sugestões para projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal 

sobre edificações.
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Assuntos Jurídicos, Tributários e Financeiros: Sob o comando de Maury 

Bernardes, consultor jurídico da Ademi-RJ, a comissão atua nos  projetos de lei em tramitação na 

Câmara Municipal relativos a assuntos tributários ligados ao setor imobiliário.

ISS nas incorporações imobiliárias, especialmente no lançamento do habite-se.

Lançamento do ITBI em tempo hábil para agilizar a venda dos imóveis. 

IPTU após demolição de predial para territorial e, depois do habite-se, para individualização 

de todas as novas unidades do imóvel. 

Agilização na expedição do CND das obras, o que influencia diretamente na liberação de 

recursos dos financiamentos.

Assuntos Administrativos da Ademi-RJ: presidida por Paulo Henrique Fabbriani, 

vice-presidente da Ademi-RJ, trabalha para dar projeção nacional às atividades da instituição.

Parceria com o Banco do Brasil.

Cuida do planejamento da Associação.

Realização de eventos, feiras e exposições.

Estabelece rotinas e procedimentos com o objetivo de otimizar o trabalho administrativo e 

financeiro da Ademi-RJ.
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CIDADE OLÍMPICA
TRANSPORTE PROMETE SER O PRINCIPAL LEGADO 
DA COPA DE 2014 E DOS JOGOS DE 2016

Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro se 

prepara para receber os dois maiores eventos 

esportivos do mundo, que prometem transformar 

não somente a paisagem local, como também a 

vida de quem mora e visita a cidade. A Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 

ainda estão longe de começar, mas o município 

respira o ar de mudança e está vivendo uma nova 

fase. Obras de infraestrutura e mobilidade urbana 

acontecem nos quatro cantos da cidade, e devem 

somar R$ 128 bilhões de investimento até a tocha 

olímpica chegar por aqui.  

Se os estádios e ginásios são os palcos dos 

eventos esportivos, as obras de mobilidade urbana 

e infraestrutura são uma atração à parte. Adicionam-

se às melhorias os programas sociais, investimentos 

no setor de turismo – que devem  alavancar, nos 

próximos anos, o número de hotéis e turistas – e 
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Perspectiva do novo Parque Olímpico, na 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
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no meio ambiente. Juntos, sem dúvida, eles são o 

grande legado prometido pelos governos federal, 

estadual e municipal. 

“2011 foi um ano de grandes conquistas, 

não só do mercado imobiliário, como da cidade 

como um todo. Trouxemos para o mercado as 

conquistas do Rio, que têm como consequência 

melhorias na atividade de construção civil”, 

atesta o governador Sérgio Cabral. 

As ações de infraestrutura urbana incluem os 

projetos Porto Maravilha; melhorias no entorno do 

Maracanã, Engenhão e Parque Olímpico; grande 

expansão na oferta de transporte coletivo; e plano 

de ações para aumento da oferta de hotelaria. Para 

o Meio Ambiente, a contribuição virá na forma 

de expansão do saneamento na Zona Oeste; a 

reabilitação ambiental da Baixada de Jacarepaguá; 

e o reflorestamento em diversos pontos do Rio.  

Além das três esferas de governo, diversas 

empresas também participam deste movimento 

que impulsiona o Rio de Janeiro para um marco 

em sua história. A construtora Concal é uma das 

que estão contribuindo e colhendo os frutos das 

intervenções e obras no município. 

Fundador da construtora, o arquiteto José 

Conde Caldas, também presidente da Associação 

de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

(Ademi – RJ), faz um paralelo entre o momento do 

Rio e o exemplo de Barcelona, na Espanha, que 

em 1992 sediou os Jogos Olímpicos e desde então 

passou a viver um novo tempo, de modernidade e 

avanços sociais e econômicos.  

“Os cariocas serão os mais privilegiados, já que 

irão herdar e viver num ambiente com uma nova 

estrutura, que irá atender melhor a todos”, diz  

Conde Caldas. 

O empresário acredita que o principal legado 

para a cidade será nos transportes. Além da expansão 

do metrô para a Barra da Tijuca, estão programadas 

a renovação da frota de trens da Supervia e 

inauguração de todas as vias expressas do BRT (Bus 

Rapid Transit, em inglês), como a TransOeste, já em 

funcionamento, a TransOlímpica e a TransCarioca. 

Os novos meios devem o objetivo de beneficiar 

mais de 1 milhão de pessoas por dia.  

METRÔ NA BARRA

A ligação entre a Zona Sul e a Zona Oeste por 

meio da Linha 4 do metrô já é realidade: 2 mil 

metros de túneis já foram escavados. A expansão 

do metrô para a Barra da Tijuca é uma das obras 

mais importantes no conjunto de intervenções que 

serão realizadas na cidade visando à mobilidade A remadora Fabiana Beltrame 
treina diariamente na Lagoa 

Rodrigo de Freitas
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Túnel da Grota Funda: Via 
expressa Transoeste está sendo 
construída para ligar a Barra da 
Tijuca a Campo Grande

durante as Olimpíadas de 2016, já que grande parte 

das competições se concentrará na Zona Oeste, 

entre na Barra e Jacarepaguá. A Linha 4, orçada 

em R$ 4 bilhões, terá 14 quilômetros de extensão, 

seis estações (a primeira em Ipanema e a última 

no Jardim Oceânico, na Barra) e tem inauguração 

prevista para dezembro de 2015. Quando entrar 

em operação, o percurso entre a Barra e o centro 

do Rio será feito em 35 minutos, com integração 

pela linha 1.

Já a malha completa de BRTs deverá entrar em 

operação até a 2015 ao custo de R$ 4 bilhões.  

A TransOeste, inaugurada em junho de 2012, 

liga a Barra da Tijuca a Campo Grande e Santa 

Cruz; a TransCarioca vai conectar o Aeroporto 

Internacional do Galeão e a Barra da Tijuca;  e a 

TransOlímpica, que  facilitará o trajeto entre Barra 

da Tijuca e Deodoro, é considerada a maior obra 

da cidade nos últimos 30 anos.  

“Atualmente, existem bilhões em obras sendo 

executadas na cidade, que beneficiarão a população 

e a construção. Em 2016 teremos 60% das pessoas 

utilizando transportes de alta capacidade, como 

BRT, metrô, trem, VLT. Hoje, só 15% das pessoas 

usam esses meios de transporte”,disse o prefeito 

Eduardo Paes durante o Prêmio Ademi, realizado 

em dezembro. “Tudo isso está sendo possível 

graças a parceria público-privada. Estamos vivendo 

em um momento fantástico”, completou Paes. 

Nos corredores BRT, o transporte dos 

passageiros é feito em ônibus articulados com 

capacidade para 160 passageiros ou mais, cada um. 

Todos os veículos – cerca de 60 até o momento 

– devem ter ar condicionado, portas no lado 

esquerdo e piso elevado a 90 centímetros do 

solo, alinhado com as estações, que preveem total 

acessibilidade a pessoas com deficiência. As vias 

expressas promovem, também, a urbanização do 

entorno. Estão sendo construídas pistas em nível, 

calçadas largas e travessia prioritária de pedestres, 

além de ciclovias e bicicletários nas estações. A 

expectativa da prefeitura é de que todas as obras 

fiquem prontas em 2015.

“Existe uma demanda grande no Rio em relação 

ao transporte. Hoje para chegar até Madureira, por 

exemplo, você leva mais de uma hora, fica preso 

no trânsito e se irrita. Com os avanços e melhorias 

planejados, milhões de pessoas serão beneficiadas 

por dia. Em minha opinião, é o maior legado dos 

eventos esportivos para o Rio”, comenta Conde 

Caldas. “A vontade de investir nesse setor sempre 

foi grande, mas faltava orçamento. Agora, há uma 

necessidade e ela será suprida até 2015. A partir de 

2017, o Rio gozará desses benefícios e, a exemplo 

de Barcelona, viverá um novo tempo.” 

Para garantir que a cidade desfrute dessa 

infraestrutura, a prefeitura do Rio criou o Conselho 

do Legado da Cidade e lançou o “Legadômetro”, 

uma ferramenta que mede o impacto para o 

município dos projetos relacionados à Copa 2014 e 

aos Jogos Olímpicos de 2016. O grupo é formado 

por representantes de secretarias municipais e 

instituições como IAB, Associação Comercial, 

Ademi-RJ, Rio 2016, Brasil 2014, entre outras. 

Os integrantes serão responsáveis por analisar e 

aprovar projetos de intervenção urbana referentes 

à preparação para as competições, tendo como 

referência os critérios do “Legadômetro”, que são 

econômicos, urbanísticos, sociais e ambientais.
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Um novo conceito de casas sustentáveis 

surge em Pedro do Rio, região Serrana do Rio 

de Janeiro. O Movimento Terras, idealizado pelo 

arquiteto Sergio Conde Caldas, teve início com 

a construção de 8 casas totalmente sustentáveis 

no empreendimento Terras Altas, da Concal. 

“A ideia inicial sempre foi o conhecimento. Eu 

queria aprender na prática a vencer as barreiras 

do conceitual e do teórico e saber como seria 

realmente um projeto de arquitetura de uma casa 

sustentável”, afirma Sérgio Caldas, coordenador 

do projeto. 

O desafio de criar uma vila ecológica foi 

desenvolvido por meio de uma parceria entre 

os escritórios Sergio Conde Caldas Arquitetura, 

Bernardes e Jacobsen Arquitetura, Levisky 

Arquitetos Associados e Miguel Pinto Guimarães 

Arquitetos Associados. “Tudo foi aprendizado, o 

que eu achava que era difícil acabou sendo mais 

complicado ainda. O importante foi o trabalho 

em conjunto e a cadeia de conhecimento que 

nós montamos, pois todos nós tivemos que fazer 

muitas pesquisas”, conta Sérgio. 

De acordo com o coordenador do Movimento 

Terras, o custo de uma casa sustentável pode 

parecer superior ao de uma construção 

convencional a princípio, em razão da pouca oferta 

de material no mercado brasileiro. “Uma lâmpada 

fluorescente custa mais caro do que uma lâmpada 

convencional. Mas, depois de um tempo, você vai 

perceber a diferença na sua conta de luz, porque 

a primeira é mais econômica. O custo de uma 

casa sustentável vai desaparecendo ao longo do 

tempo”, destaca. 

O Movimento Terras será o primeiro 

empreendimento na América Latina a receber o 

selo ambiental inglês BREEAM, Bre Environmental 

Assessment Method, o mais respeitado no mundo, 

com mais de 200 mil certificações. Muito forte 

na Europa e na Ásia, foi criado para melhorar a 

prática de sustentabilidade das edificações de cada 

MOVIMENTO TERRAS E O NOVO CONCEITO DE 
SUSTENTABILIDADE

PROJETO LOCALIZADO 
NA REGIÃO SERRANA 
DO RIO APRESENTA 
CASAS TOTALMENTE 
SUSTENTÁVEIS
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país e é dividido por categorias. Além dos modos 

de construção, também são considerados aspectos 

como transporte urbano, clima e tudo que torne 

a vivência mais sustentável. Para Sérgio Caldas, 

esse título representa um prêmio pelo trabalho 

desenvolvido e também um estímulo à indústria 

de materiais: “Todas as soluções que utilizamos 

passam a ser registradas como soluções eficientes, 

que podem ser aplicadas em outros projetos, 

reproduzindo o conhecimento que adquirimos com 

o emprego de determinados materiais.” 

As casas possuem arquitetura e implantações 

diferenciadas entre si, porém, seguem um mesmo 

programa. Todas as unidades contarão com 

aquecimento solar, tratamento e aproveitamento de 

água da chuva e “águas cinzas” (pias e chuveiros), 

vidros com eficiência energética, estrutura 

metálica reciclada, madeira com certificação FSC, 

compostagem, coleta seletiva, tratamento de esgoto 

primário, aproveitamento de iluminação natural e 

tijolos de solocimento.  

Para fazer a seleção do material empregado 

na construção, o grupo desenvolveu um extenso 

trabalho de pesquisa para encontrar itens de qualidade 

e que estivessem dentro das especificações técnicas 

sustentáveis. Depois disso, foram firmadas parcerias 

importantes com grandes empresas como  Deca, 

Guardian, Gerdau e Caixa Econômica Federal, entre 

outras.

Outra preocupação em torno do 

empreendimento é a utilização de mão de obra 

local. Os trabalhadores envolvidos nas obras 

receberam capacitação para aprender a lidar com os 

novos materiais. “Uma questão fundamental para a 

escolha de profissionais da região foi a logística de 

deslocamento deles para o local de trabalho. Outro 

ponto é que, com os treinamentos que eles estão 

recebendo, poderão replicar essas técnicas em 

outros trabalhos”, conta Sérgio. 

A previsão de entrega das casas é no mês de 

setembro de 2012 e a responsabilidade pela venda 

dos imóveis é da Imobiliária Judice e Araújo, que possui 

mais de 35 anos de atuação no mercado imobiliário da 

região Serrana do Rio. De acordo com Patricia Judice 

Esteves, diretora comercial da empresa, a expectativa 

é boa: “As pessoas ficam curiosas, querendo entender 

o que é, como funciona. A receptividade está sendo 

muito positiva e muitos querem visitar o local”.
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POR UM DESIGN 
AUTÊNTICO

PASTILHAS DECORATIVAS PERMITEM 
A CRIAÇÃO DE AMBIENTES ÚNICOS
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Um espaço bem decorado é aquele no qual 

nos sentimos em casa. E se cada um possui um 

gosto diferente, nada como ter à disposição um 

tipo de revestimento que possibilite a criação de 

um ambiente que traduza a personalidade de 

quem faz do lugar seu lar. As pastilhas decorativas 

se tornam, então, uma ótima opção para os que 

buscam agregar mais valor e boa aparência a um 

projeto.  É possível aplicar o material em grandes 

áreas, como paredes, pisos ou piscinas ou também 

em pontos específicos, como pias e até mesmo 

bancadas de banheiros.  Outra opção interessante 

é a criação de efeitos gráficos, como mosaicos, que 

dão ao local uma imagem de requinte e bom gosto.

Mesmo disponíveis no mercado há muitos 

anos, as pastilhas sempre estiveram em alta. 

A produção acompanha de perto o campo da 

decoração, visando atender melhor as demandas 

dos consumidores. De acordo com Viviane 

Zukerman, diretora da VitroColori, empresa 

pioneira na importação e distribuição de pastilhas 

de vidro no Brasil, a tendência é o revestimento 

de cristal, que pode ser usado principalmente em 

piscinas: “O diferencial da nossa linha cristal é que 

as pastilhas podem ser molhadas, tornando-se uma 

ótima opção para as piscinas. Mas também temos 

modelos dourados, prateados e as linhas Aquarela 

e Madeira, nas mais variadas cores e tamanhos, 

permitindo aplicação em qualquer ambiente.”

Esse tipo de revestimento também permite 

aplicações mais versáteis. As pastilhas podem 

ser usadas em bordas arredondadas, fazendo 

o contorno da superfície, sem deixar falhas no 

acabamento. “Outra vantagem é que esse material 

não arranha e não quebra com facilidade. Por 

exemplo, quando usado em piscinas, não tem 

aquele problema de cortar o pé, como acontece 

com os azulejos”, complementa a empresária. As 

pastilhas de vidro também são mais resistentes 

à abrasão, a produtos químicos e às alterações 

climáticas. 

A facilidade de limpeza e a integração com outros 

materiais – como madeira, alumínio, mármore, 

tijolo ou concreto – são outras vantagens no uso 

das pastilhas, formando uma rara combinação de 

beleza e qualidade. Como as peças não absorvem 

sujeiras, a lavagem pode ser realizada apenas com 

água e sabão, dispensando produtos especiais. 

A combinação entre tradição e modernidade cria 

um design autêntico que agrada aos mais diversos 

consumidores. Além de ambientes internos como 

banheiros e cozinhas, as pastilhas também podem 

ser utilizadas externamente, em fachadas. “Estas 

são as do tipo tradicional”, esclarece Viviane.

A VitroColori fornece pastilhas para a Concal 

desde que a empresa começou a comercializar o 

revestimento. Um ótimo exemplo para demonstrar 

o sucesso da dobradinha é o empreendimento 

Conde Du Lac, um residence service localizado 

na Lagoa, Rio de Janeiro. Áreas de uso comum 

do prédio, como a piscina e o SPA, ganharam um 

toque de charme e bom gosto com o uso das 

pastilhas. O residencial recebeu o Prêmio Master 

Imobiliário 2004 como melhor Projeto Residencial 

de Pequeno Porte.

A parceria entre as empresas já dura quase 16 

anos. As pastilhas decorativas podem ser pequenas, 

mas tem grande contribuição no fortalecimento 

do slogan da Concal: “Construindo um Rio mais 

bonito”. Bonito, simples e moderno. Viviane Zukerman

Linha Wave 
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Way design
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Banco Beton 
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(21) 2233-5061
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Designer Pedro Mendes
Way design
Shopping Rio Plaza: (21) 2295-8541

Conjunto de chá Fornasetti
Poeira design

Leblon: (21) 2580-0513

Refrigerador Smeg
Poeira Design
Leblon: (21) 2580-0513

Luminária Gradil
Designer Latoog
Way design
Shopping Rio Plaza: (21) 2295-8541

Mesa Lagheto - Due +
Finish
CasaShopping: (21) 8118-2701
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O Novo Centro do Rio já é uma realidade,
e a concal se orgulha de ter o 10 empreendimento Triple A da região.

85% VENDIDO. ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

SERVIÇOS E LAZER NA COBERTURA PARA VOCÊ E SUA EMPRESA - AUDITÓRIO - RESTAURANTE DE ALTO PADRÃO - 

COFFEE SHOP - 3 SALAS DE REUNIÃO  - SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA - FITNESS - SPA - TERRAÇO COM VISTA PARA O CRISTO

Perspectiva ilustrada do AUDITÓRIOPerspectiva ilustrada da  SALA DE VIDEOCONFERÊNCIAPerspectiva ilustrada do ACESSO
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OBRAS INICIADAS!
ENTREGA EM AGOSTO DE 2014. 

O ALFA CORPORATE SERÁ O PRIMEIRO EMPREENDIMENTO COMERCIAL  A SER ENTREGUE NA NOVA 

ZONA DO CENTRO DO RIO, ÁREA DE MAIOR POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DO PAÍS.

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO                 REALIZAÇÃO: VENDAS

TAXA DE VACÂNCIA EM EDIFÍCIOS CORPORATIVOS NOVOS NO RIO DE JANEIRO: 2,4%
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO NA SEDE DA CONCAL. RUA GENERAL URQUIZA, 132 - LEBLON - TEL: 2540-4664

Projeto licenciado na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro SMU sob o n° de protocolo 02/270060/2011 em 10/06/2011. Empreendimento Pré notado no 11º Ofício de Notas 
do RGI, sob o nº 534.031. Arquiteto autor do projeto Arquitetônico: Sergio de Gouvêa Conde Caldas, CREA/RJ: 160.680/D, e Responsável técnico pela obra: José Conde 
Caldas, CREA/RJ: 16.239/D. Imagens meramente ilustrativas, tratando-se de representações artísticas, podendo sofreralterações.

AV. CANAL FRANCISCO EUGÊNIO, N0 268 - ESQUINA COM RUA SÃO CRISTOVÃO

WWW.GRUPOCONCAL.COM.BR/ALFACORPORATE

• Novo polo comercial do Centro do Rio cria maior po-
tencial de valorização da cidade.
• São Cristóvão é o bairro de ouro do Novo Centro do 
Rio, junto ao teleporto e ao Porto Maravilha.
• Plano de Reabilitação Integrada do Bairro Imperial 
incrementa o novo pólo de negócios.
• Novo pólo comercial do Rio reúne as melhores opor-
tunidades de investimento.
• Amplo processo de revitalização de infraestrutura e 
mobilidade urbana.
• Reforma portuária resulta em moderno pólo comer-
cial e turístico.
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40 ANOS 
DE SUCESSO

CONSTRUTORA COMEMORA 
ANIVERSÁRIO E SE CONSAGRA 
COM PROJETOS INOVADORES 
E PADRÃO DE ACABAMENTO 
DIFERENCIADO
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CONSTRUTORA COMEMORA 
ANIVERSÁRIO E SE CONSAGRA 
COM PROJETOS INOVADORES 
E PADRÃO DE ACABAMENTO 
DIFERENCIADO

PARQUE MONJOPE, NO JARDIM BOTÂNICO
• 10 mil m2

• Quadra oficial de tênis
• Quadra Polivalente

• 4 vagas por apartamento
• Bosque Privativo
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Criatividade e muito trabalho. Esta é a receita 

do empreendedor baiano José Conde Caldas 

para o sucesso da construtora Concal, fundada 

por ele há exatos 40 anos. São quatro décadas 

construindo edifícios, casas e, acima de tudo, 

sonhos galgados em qualidade, inovação, eficiência 

e solidez, características que tornaram a Concal 

uma das empresas de maior confiança no mercado 

imobiliário brasileiro.

A construtora traz em seu portfólio centenas de 

empreendimentos e virou referência em imóveis 

residenciais e comerciais de alto padrão, focando 

seus projetos principalmente no Rio de Janeiro, 

atuando também em Salvador, Petrópolis, Niterói 

e Angra dos Reis. Ao longo de sua trajetória, a 

Concal já ergueu mais de 160 empreendimentos, 

110 somente na Zona Sul do Rio, sendo a empresa 

que mais construiu nessa região. Seu mais novo 

prédio comercial, no bairro de São Cristóvão, será 

o primeiro lançamento junto à área de revitalização 

do Centro do Rio. 

A Concal, que leva as três primeiras letras dos 

sobrenomes de Conde Caldas, nasceu em outubro 

de 1971, em um período de plena expansão 

imobiliária no Rio de Janeiro. O traço inovador 

de Conde Caldas, idealizando projetos criativos, 

contemporâneos e de bom gosto, se distinguiu em 

meio à massificação da construção civil da época.

PONTES DE AREIA 

Conde Caldas, hoje com 69 anos, mudou-se da 

Bahia para a capital carioca no início da década de 

1960, aos 17 anos. Natural de Ilhéus, ele mostrava 

desde pequeno sua inclinação para o mundo da 

arquitetura e da construção. “Gostava de erguer 

pontes e cidades de areia quando era criança, em 

um sítio da família, na praia de Itapuã”, recorda o 

empresário. 

Aos 19 anos, ingressou na faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo e em seguida passou 

PADRÃO QUE NÃO TEM IGUAL

Síndico do Parque Monjope desde abril de 2011, 

Antero Botelho Leite de Castro vive no condomínio há 

mais de 20 anos. “Como comprei o apartamento na 

planta e fiz parte da comissão de moradores durante as 

obras, afirmo sem medo de errar que este é o melhor 

condomínio da Zona Sul do Rio. O projeto garantiu 

qualidade de vida aos moradores”, garante Antero, que 

completa: “São apenas 60 unidades e uma área de lazer 

muito generosa e equipada com as mais variadas opções, 

o que não é comum por aqui. E, para finalizar, temos o 

projeto dos apartamentos que levam a assinatura do José 

Conde Caldas, com plantas muito bem divididas, 

espaços amplos, claros e arejados.”

32  concal em revista

Antero e sua netinha: 
gerações no Parque 
Monjope
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em um concurso público para a Eletrobras, onde 

começou a trabalhar como desenhista-projetista. 

“Estava com a nata da engenharia nacional”, 

lembra. A paixão e a seriedade com que se 

dedicava ao trabalho renderam-lhe boas propostas 

mesmo antes de obter o diploma, em 1967. “Em 

certo momento, me propuseram que realizasse 

a fiscalização técnica das obras que estavam em 

construção. Foi fantástico, aprendi muito do que 

iria utilizar quando fundei a Concal”.

AUDÁCIA E INOVAÇÃO

A ideia de fundar a Concal, e trocar a segurança 

de um emprego público pelo risco de colocar em 

prática um negócio próprio, surgiu quando um 

cliente pediu uma consultoria para a compra de 

um imóvel. Após visitar dezenas de apartamentos, 

Conde Caldas percebeu que o lugar com o qual o 

cliente sonhava não existia.

“Os projetos naquela época eram básicos e 

repetitivos, e ele procurava um apartamento amplo, 

repleto de particularidades como, por exemplo, a 

opção de sair do vestíbulo e deslocar-se tanto para 

a sala de estar quanto para a área íntima”, conta 

Conde Caldas, que, incentivado pelas necessidades 

do cliente, decidiu abraçar um novo desafio. 

O arquiteto reuniu um grupo de compradores 

e propôs convertê-los em incorporadores dos 

próprios prédios, criando o sistema de grupo 

fechado. Juntos, eles iriam adquirir o terreno, 

personalizariam as plantas dos imóveis e 

acompanhariam as obras, executadas de acordo 

com os seus recursos. Com a ajuda de um 

financiamento da Eletrobras e da Companhia 

Progresso do Estado da Guanabara (Copeg), 

Conde Caldas fez o projeto sair do papel e iniciou 

a construção de seu primeiro edifício, batizado de 

Conde dos Arcos, na Rua General Urquiza, 155, 

no bairro Leblon.

No ano seguinte, a Concal já havia 

Com design arrojado, Conde 
de Marbella é um dos muitos 

empreendimentos lançados 
pela Concal no Leblon
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COMPRA E VENDA COM A CENTRAL DE IMÓVEIS

A advogada aposentada Maria Helena Bokel só tem elogios à Concal. 

Acostumada a investir em imóveis, ela comprou, por meio da Central 

de Imóveis, a imobiliária da Concal, dois apartamentos para os filhos em 

2010: um na Barra da Tijuca e o outro na Gávea. A decisão de optar 

pelos serviços da Central de Imóveis se deu pela tradição da construtora. 

“Por trabalhar muitos anos no mercado imobiliário, sempre estive em 

contato com empresas do ramo da construção.  Os corretores da Central 

são maravilhosos. Fazem tudo para atender bem o cliente. Fiquei muito 

satisfeita”, exalta.

Maria Helena Bokel é 
cliente da Central de 

Imóveis da Concal 

conseguido mais três grupos de compradores e 

quatro novos prédios estavam em andamento, 

todos com apartamentos de quatro quartos, na 

mesma rua. Poucos meses depois, o arquiteto 

pediu demissão da estatal e passou a dedicar-se 

exclusivamente à Concal. 

A construtora tem atualmente mais de 200 

funcionários na administração e, além do presidente 

e fundador José Conde Caldas, estão à frente da 

Concal os três filhos do empresário — Patrícia 

é a vice-presidente Financeira, Rodrigo o vice-

presidente de Novos Negócios e Sergio, arquiteto 

e diretor de Planejamento e Arquitetura. A empresa 

conta, ainda, com a imobiliária Central de Imóveis 

e o departamento de arquitetura, responsável pela 

elaboração e execução de projetos.

PROJETOS ÚNICOS

Ao contrário de muitas construtoras, que 

aproveitam o cálculo estrutural de projetos 

anteriores, Conde Caldas sempre considerou 

cada empreendimento único e esse é, até hoje, o 

grande diferencial de sua companhia. A utilização 

de materiais nobres, a qualidade no acabamento e 

a valorização dos detalhes arquitetônicos também 

são sua marca registrada. O arquiteto ainda se 

destaca por sua constante busca pela inovação, com 

a criação, por exemplo, de cantos arredondados, 

pisos exclusivos para crianças, portarias e fachadas 

com design especial. Outra iniciativa sua foi a Lei 

das Varandas, em 1975, permitindo a instalação de 

varandas nos prédios do Rio de Janeiro.

Entre os projetos mais emblemáticos da Concal 

está o Parque Monjope, no Jardim Botânico, 

construído no início dos anos 1990. Com um 

terreno de 10 mil m2, o condomínio é formado 

por seis prédios, tem 60 unidades, área de lazer, 

incluindo sauna e quadra de tênis, e quatro vagas 

de garagem por apartamento. “É o meu primeiro 

grande empreendimento e talvez seja o meu 

34  concal em revista
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melhor projeto”, avalia Conde Caldas, que também cita o Conde de Belle Vue, em Niterói, cujas unidades 

de mais de 400 m2 têm piscina em todos os andares, como um dos seus projetos preferidos. 

EMPRESA FAMILIAR

São 40 anos de história, mas ainda há muito fôlego para a família Caldas. Além do prédio comercial 

em São Cristóvão, a Concal tem mais 14 projetos em andamento, entre eles empreendimentos na Tijuca,  

Jacarepaguá, Flamengo, Botafogo e Ipanema. “Também estudamos novas obras na Barra da Tijuca”, 

complementa. 

Conde Caldas busca hoje desfrutar ao máximo da vida em família, ao lado da esposa, filhos e 

netos, e orgulha-se do patrimônio que construiu sem nunca ter aberto o capital da companhia. 

“Somos uma empresa familiar, meus filhos serão meus sucessores. Gosto de fazer as coisas ao 

meu modo. Conheço e participo diretamente de todas as obras”, revela Conde Caldas, que não 

pretende se aposentar tão cedo. “Ainda tenho muitos sonhos. Um deles é presenciar uma maior 

profissionalização do modelo construtivo brasileiro. Pretendo trabalhar por, pelo menos, mais 15 anos.”

RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A CONCAL

“Minha relação com a Concal é excepcional”. As 

palavras são do comandante Raimundo Sharp, ex-

oficial da Marinha de 88 anos que acaba de adquirir, 

pela segunda vez, um imóvel da construtora. O 

primeiro, comprado há 30 anos, é uma cobertura 

de quase 400m2, na Rua Timóteo da Costa, no 

Leblon, onde ele reside até hoje com a esposa 

Neide Sharp, de 80 anos.  “Depois que os nossos 

Comandante Sharp e
a esposa Neide

quatro filhos saíram de casa, eu e a minha esposa 

sentimos que o apartamento ficou grande demais 

só para nós dois”, comenta o comandante. A futura 

morada do casal tem 140m2 e fica no edifício Vivier 

Du Conde, localizado na Gávea, com previsão de 

entrega para 2013. “A ideia é ficar mais próximo 

da nossa filha e dos netos, que residem na mesma 

rua”, prevê Sharp. 
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SONHO CONCRETIZADO NA TIJUCA

O edifício Conde de Place, na Rua Conde de Bonfim, uma das 

mais valorizadas da Tijuca, no Rio, despertou o interesse do analista 

de sistemas Orlando Victorino desde a sua construção, há dois anos. 

A decisão de comprar o imóvel de seus sonhos só veio alguns meses 

antes de casar com a advogada Rachel Ramirez, em setembro de 

2011. “Buscávamos algo que nos proporcionasse segurança, alto 

padrão de qualidade e que estivesse pronto para morar. O Conde 

de Place se adequava às nossas necessidades”, conta a advogada, de 

35 anos. 

Os dois são proprietários de um belo apartamento de 96m2, 

com três quartos. “Fizemos uma pequena reforma e pintura antes 

de nos mudarmos definitivamente”, destaca Orlando, de 36 anos, 

satisfeito com a aquisição. “O condomínio é bem equipado, com 

piscina, cinema, salão de festas e fitness center”, comemora.

O casal Orlando e Rachel 
Ramirez estão felizes com 
a nova aquisição 

PROJETO IDEAL A CAMINHO DO TRABALHO

O representante comercial Valvídio Batista, 53 anos, conta os dias para morar no Avant Garde Residencial, na Freguesia, em 

Jacarepaguá. Ele comprou, no condomínio, um imóvel de 63m2 em janeiro de 2011, quando os dois blocos do empreendimento 

começavam a ser construídos. “Passava diariamente pela obra a caminho do trabalho e me chamava a atenção a sua localização, 

em um ponto nobre da Freguesia. Além disso, já vinha pensando em investir em um apartamento por conta da valorização”, 

explica o representante comercial, casado, com dois filhos. 

Após algumas semanas “namorando” o projeto, Valvídio decidiu conhecê-lo de perto. “Analisei as propostas e não hesitei em 

comprá-lo, principalmente pela estrutura, com vigas e colunas sólidas, e pela confiabilidade transmitida pela Concal.”

Valvídio Batista, 
representante comercial, se 
mudará para o Avant Garde 3 Quartos

Todas as unidades com

de 78 a 105 m2

1 e 2 vagas na garagem

4 unidades sensacionais tipo casa 
no Térreo com churrasqueira e piscina.

A CONCAL MAIS UMA VEZ PRESENTEIA A TIJUCA COM UM PRODUTO ESPECIAL.

LAZER COMUM NAS COBERTURAS, VOCÊ TEM AINDA MAIS MOTIVOS PARA VIVER AQUI.
PISCINA  DECK MOLHADO  CHURRASQUEIRA  FITNESS  

SALÃO DE FESTAS  BRINQUEDOTECA  PLAYGROUND  SPA

Rua Lucio de Mendonça, 63    Tijuca
Próximo a duas estações de Metrô: Afonso Pena e São Francisco Xavier, em um cantinho especial da Tijuca.

WWW.CONDEDULAPAIX.COM.BR

FACHADA DO BLOCO 1 - LA TRANQUILLITÉFITNESSPISCINA COM
DECK MOLHADO

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO                          REALIZAÇAO                                          VENDAS 
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UM RIO DE NEGÓCIOS
RECORDES NA CONSTRUÇÃO E NO 
MERCADO IMOBILIÁRIO REFLETEM BOOM DE 
INVESTIMENTOS NA CIDADE

A cidade maravilhosa é hoje a cidade dos 

negócios. O Rio de Janeiro deixou de chamar a 

atenção do mundo somente por conta de suas 

belezas naturais. Prestes a receber a final da Copa 

do Mundo de 2014 e sediar os Jogos Olímpicos 

de 2016, a cidade cresce a passos largos em todos 

os setores. Cerca de 37% dos fundos imobiliários 

do Brasil estão vindo para cá e os grandes eventos 

atraem empresas e investidores do mundo inteiro. 

“O Rio é a cidade com maior carteira de 

projetos imobiliários do país atualmente, com 

um crescimento de 25% em empreendimentos 

imobiliários em 2011”, disse o prefeito Eduardo 

Paes, em sua participação na cerimônia de entrega 

da premiação conferida pela Associação dos 

Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário do 

Rio de Janeiro, a Ademi-RJ. 

Segundo pesquisa da própria Ademi, o número 

de unidades lançadas na cidade em 2011 é recorde, 

chegando a 25 mil novos apartamentos e superando 

os 20 mil de 2010. José Conde Caldas, presidente da 

Concal e da entidade, comemora. “O Rio de Janeiro 

vive um momento único em seu desenvolvimento. 

O setor da Construção Civil acompanha este 

crescimento com recordes de vendas. A pesquisa 

apontou um aumento de 25% no Valor Geral de 

Vendas das unidades lançadas na cidade entre 2009 

e 2010”, explica.

O valor, que em 2009 era de R$ 3,6 bilhões, 

chegou a surpreendentes R$ 4,5 bilhões em 2010. 

Se forem levadas em conta as unidades lançadas na 

Região Metropolitana do RJ, este valor passa de R$ 

5,4 bilhões em 2009, para mais de R$ 6,6 bilhões 

em 2010. A pesquisa apontou ainda crescimento 

recorde em 2010, com o PIB da Construção Civil 

crescendo 11,6%, 4,1 pontos percentuais acima 

do PIB nacional, que cresceu 7,5%. Estes números 

refletem no incremento dos financiamentos 

imobiliários, que passaram de R$ 49,6 bilhões em 

2009 para R$ 83,1 bilhões em 2010. Em 2011, este 

número chegou aos R$115 bilhões.

“O governo federal deu grande contribuição 
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UM RIO DE NEGÓCIOS

para o setor com a remoção de limites e barreiras 

que impediam o crescimento dessa área. A cidade 

do Rio, por exemplo, é líder no programa Minha 

Casa Minha Vida 2, que vai construir dois milhões 

de unidades no país. O mercado imobiliário reflete 

a situação que o Rio vive. É um momento muito 

positivo”, reforça o governador Sérgio Cabral, 

também presente à premiação. 

O empresário Olavo Monteiro de Carvalho, 

presidente do Conselho de Administração do Rio 

Negócios, comenta o desenvolvimento de outros 

setores.

“Além dos grandes eventos, que impulsionam 

a demanda do mercado imobiliário, as atividades 

ligadas ao turismo, hotelaria e Petróleo e Gás estão 

com uma procura impressionante. O Centro de 

Pesquisas do Fundão vai tornar o Rio de Janeiro 

um dos maiores centros de pesquisa de petróleo 

do mundo”, adianta o empresário, que aposta 

no Centro e na Zona Portuária, pelas questões 

logísticas, como vetor de crescimento da cidade.

Porém, em consequência disso, o Rio tem 

carência de imóveis comerciais. Outras metrópoles 

no mundo, como Tóquio, Nova Iorque e Chicago, 

chegam a 85 milhões, 45 milhões e 37 milhões de 

metros quadrados comerciais ocupados, números 

muito superiores aos do Rio, que, com o aumento 

da demanda, tende a ter um forte crescimento 

nos próximos anos. “As empresas que já estão 

instaladas têm, inclusive, necessidade de até quatro 

vezes o espaço que ocupam hoje, normalmente 

em imóveis ultrapassados, com graves problemas 

de estrutura e segurança. Tudo muito aquém dos 

empreendimentos de ponta, com alta tecnologia”, 

conclui. 
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EXCLUSIVIDADE 
NO LEBLON
R3X, TRIPLE A LANÇADO A PARTIR DE PARCERIA 
ENTRE CONCAL E REX, CONTARÁ COM QUATRO 
ANDARES DE 1,3 MIL M2 CADA

Sala de finanças 

Depois de 40 anos atuando na construção, 

incorporação e venda de seus próprios 

empreendimentos no Rio de Janeiro, a Concal 

fechou uma parceria com a REX, empresa de Real 

Estate do Grupo EBX, para o lançamento do Centro 

Empresarial R3X Leblon, cujos espaços estarão 

disponíveis apenas para aluguel. O novo comercial 

tem uma localização privilegiada, fica ao lado da torre 

do Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Considerado único por suas características de 

alto padrão em um edifício corporativo, o R3X terá 

quatro andares, com 1,3 mil metros quadrados cada. 

As empresas poderão personalizar a estrutura de 

seus escritórios com salas que vão de 173 m² até 

503 m², e com junções de até 1.280 m². Os clientes 

ainda  terão direito a vagas de garagem dentro do 

shopping.  

“Estamos muito confiantes no sucesso do R3X, 

após as obras de retrofit para transformação em 

um completo Triple A. Todo mundo quer um 

empreendimento como esse no Rio de Janeiro, 

ainda mais com a localização privilegiada que esse 

comercial tem”, aposta Marcos Adnet, diretor da 

REX, que entrou em operação em 2011.
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Publicidade

Advocacia

 Os grandes eventos esportivos, como Copa do 

Mundo e Olimpíadas, e a exploração de petróleo 

no Rio de Janeiro movimentam o mercado 

imobiliário. Muitas empresas estão se mudando 

para a cidade motivadas por esses atrativos e 

também pelo alto investimento em infraestrutura 

que a cidade e o estado vêm recebendo, o que 

justifica o aquecimento do mercado de compra, 

venda e aluguéis. O R3X, que prevê o início das 

suas operações para maio de 2012, chega ao 

Leblon para suprir a carência do bairro com salas 

comerciais. 

“Tanto a Concal como a REX buscam identificar 

as oportunidades de negócios no segmento. As 

características do R3X Corporate Leblon colocam o 

empreendimento em destaque no atual momento 

do mercado, que sofre com a falta de imóveis que 

atendam a empresas que queiram grandes espaços 

na Zona Sul. A junção dos 40 anos de experiência 

da Concal com a energia da REX não poderia 

ter um resultado mais positivo para o mercado 

de imóveis comerciais do Rio”, comemora José 

Conde Caldas, presidente da Concal.

Com a supervalorização dos preços e as vendas 

de empreendimentos inteiros em poucas horas, é 

praticamente impossível outro Triple A com esse 

porte, ainda mais nas áreas mais nobres do Rio, 

onde a escassez de terrenos é uma realidade 

há anos. A variedade de serviços ao redor do 

lançamento também ajuda na escolha do business 

center pelas empresas. Além de valorizarem o 

projeto, o shopping, a diversidade de restaurantes 

e a grande oferta de transporte facilitam a vida das 

empresas, dando toda a infraestrutura para seus 

funcionários.

“O R3X é um marco no Rio de Janeiro em 

excelência, localização e na sua arquitetura. Ele 

está localizado em um dos melhores endereços 

da cidade e, por isso mesmo, tem atraído uma 

demanda tão grande por parte de empresários 

cariocas e de fora também”, completa Eike Batista, 

CEO da EBX. 

Fachada
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SÃO CRISTÓVÃO E CIDADE NOVA GANHAM  
CARA NOVA COM INVESTIMENTOS EM 
INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO, TRANSPORTES 
E IMÓVEIS NA REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO

Graças à proximidade da Zona Portuária, 

bairros localizados no entorno do Centro do Rio 

de Janeiro, como São Cristóvão e Cidade Nova, 

há décadas sem receber grandes investimentos do 

poder público, começam a ver as transformações 

provocadas pelo ousado projeto Porto Maravilha. 

Este, que é o maior retrofit urbano do mundo, 

com completa infraestrutura para a área e que já 

se encontra em execução, reúne R$ 8 bilhões em 

investimentos públicos e privados. 

Para garantir o equilíbrio entre a recuperação 

socioeconômica, o meio ambiente e o 

desenvolvimento urbanístico de São Cristóvão, a 

prefeitura criou o Plano de Reabilitação Integrada do 

Bairro Imperial de São Cristóvão. O projeto prevê 

o seguinte conjunto de ações: melhorar a ligação 

com a Avenida Brasil e a Linha Vermelha e entre as 

ruas de grande importância na região; a construção 

de uma passarela climatizada, com escada rolante, 

que permitirá o acesso à estação do metrô; facilitar 

o acesso ao trem-bala Rio-São Paulo pela estação 

da Leopoldina; construir uma praça, na rótula  

entre as ruas São Cristóvão e Pedro II; e incentivar 

o lançamento de empreendimentos residenciais, 

aproveitando o Projeto de Estruturação Urbana, 

que já vem atraindo construtoras.  

O bairro também é um dos mais atendidos 

pelo novo anel de transporte de alta capacidade, 

que facilitará tanto o acesso à região quanto a sua 

circulação interna. Os grandes projetos de BRT se 

somam à construção de pontes, rampas, túneis, vias 

de mão dupla, prolongamentos e alargamentos de 

avenidas, além de corredores verdes e passagens 

especiais para pedestres. 

CENTRO MARAVILHA



 concal em revista  43 concal em revista  43

Para Rodrigo Conde Caldas, Vice Presidente da 

Concal, a proximidade com essas vias de acesso, 

além dos aeroportos Santos Dumont e Tom Jobim, 

favorecem a movimentação dos profissionais da 

região, tornando a vida empresarial mais prática, 

moderna e agradável. Ainda de acordo com o 

arquiteto, essa região está sendo muito procurada 

pela localização privilegiada e facilidade logística. 

“Hoje, o metro quadrado em São Cristóvão vale 

mais do que o do Recreio. A tendência é que os 

imóveis na área valorizem em média 20% ao ano. 

As expectativas são muito grandes”, pontua.

Segundo a Prefeitura do Rio, serão revitalizados 

cinco milhões de metros quadrados, que abrangem 

as avenidas Presidente Vargas, Rodrigues Alves, 

Rio Branco e Francisco Bicalho. Tais obras serão 

financiadas pelo maior fundo de investimento 

imobiliário do país, administrado pela Caixa 

Econômica Federal. 

As iniciativas também incluem a capacitação 

profissional de moradores, com o objetivo 

de transformar a região portuária carioca em 

um moderno complexo de turismo, lazer, 

entretenimento, negócio e educação. Com o 

projeto da prefeitura, a previsão é que a Zona 

Portuária passe dos atuais 20 mil habitantes 

para 100 mil até 2016, prazo previsto para a 

conclusão das obras.

Estudos da Associação de Dirigentes do 

Mercado Imobiliário (Ademi) indicam que, em 20 

anos, haverá um crescimento de 20 mil unidades 

residenciais na região do Centro, Cidade Nova e 

São Cristóvão, uma média de 1000 por ano. A 

demanda por imóveis comerciais também é alta. 

Segundo o presidente da instituição, o arquiteto 

e urbanista José Conde Caldas, existem 24 

projetos na área do Cais do Porto em aprovação 

e centenas de salas comerciais sendo construídas 

em São Cristóvão, como o Alfa Corporate, quase 

totalmente vendido, e o Tishman Speyer, destinado 

a aluguel. Para ele, com a exploração do Pré-sal e a 

construção do Complexo Petroquímico do Rio de 

Janeiro (Comperj), a procura só tende a aumentar.

“O Centro do Rio está ‘inchado’ e grande parte 

dos prédios comerciais é antiga, não atendendo a 

necessidade do empresário moderno. Empresas 

chinesas estão comprando salas comerciais no 

entorno do Centro. Quando se imaginava isso?”, 

destaca Rodrigo.

CIDADE CONECTADA

CENTRO MARAVILHA
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)

Como parte do Projeto Porto 
Maravilha, o novo aquário marinho 
será o maior da América Latina
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Outra região a ser beneficiada com as ações de 

infraestrutura é a Leopoldina, próximo ao Centro 

do Rio. No bairro, será criada mais uma área 

de expansão de habitações e empreendimentos 

comerciais. Conforme informações do Instituto 

Pereira Passos, o projeto prevê a construção de 

uma via elevada sobre a tradicional linha férrea, 

onde novos imóveis e equipamentos urbanos 

se estabelecerão. A via sairá da Leopoldina 

e terminará nas proximidades da Mangueira, 

facilitando o transporte e abrindo espaços para a 

modernização local. 

De acordo com o governo do Estado, a frota de 

trens também está sendo renovada. Até o primeiro 

semestre de 2012, 14 composições chinesas já 

haviam sido entregues ao sistema ferroviário do 

Grande Rio. A promessa é que outras 70 serão 

sejam reformadas até 2013. “A necessidade de 

novos trens é grande. Na década de 1960, esses 

veículos transportavam 1,5 milhão de passageiros, 

número que caiu para 300 mil nos dias atuais”, 

informa o vice-presidente.

Também está prevista a construção de linha 

para Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). O objetivo, 

segundo a prefeitura, é oferecer à cidade um 

sistema de transporte sustentável, além de otimizar 

a atuação dos ônibus que hoje circulam pela área 

central e portuária. A exemplo do que acontece 

em grandes centros históricos de cidades da 

Europa, o VLT é inserido no sistema viário sem 

exigir grandes desapropriações. Este meio se 

utiliza, preferencialmente, de vias secundárias ou 

exclusivas de pedestres. O VLT tem uma velocidade 

média de 20 a 40 km por hora e sua capacidade de 

transporte é de10 a 30 mil passageiros por sentido 

e por hora.

“Junto com a modificação da Zona Portuária, os 

projetos para São Cristóvão embelezam ainda mais 

a região, levando a modernização, a infraestrutura 

e as conveniências necessárias para um novo 

polo de negócios, onde a relação custo-benefício 

é o principal chamariz. Se o Rio de Janeiro está 

crescendo como nunca e desenvolvendo todo o 

seu potencial comercial, São Cristóvão está cada vez 

mais no centro dessa revitalização”, ressalta Rodrigo 

Conde Caldas.

Projeção da Av. Francisco Bicalho 
após as obras de revitalização
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Depois de 30 anos sem receber investimentos 

do mercado imobiliário, o Bairro Imperial de São 

Cristóvão volta a atrair empresas desse setor. 

Três novos empreendimentos prontos e outros 

três em construção, totalizando mais de 1.500 

unidades, já chamam atenção na vizinhança. Dois 

exemplos são o Paço Real e o Quinta do Conde, 

projetos da Concal, este último concluído  no 

primeiro semestre de 2012. As mudanças 

positivas começaram com a aprovação, pela 

Prefeitura, do Projeto de Estruturação Urbana 

(PEU) do bairro, em 2004, permitindo o 

aumento do gabarito dos edifícios de quatro para 

até 13 andares. A medida era um pleito antigo 

da Câmara Comunitária de São Cristóvão e dos 

moradores da região. 

“O primeiro lançamento imobiliário da Concal 

atraiu, posteriormente, novos investimentos 

para São Cristóvão. Precisávamos de uma 

empresa de renome para puxar esse processo. 

Atualmente, além da presença de novos prédios, 

o bairro conta ainda com um polo de moda e 

empresas de diversos setores industriais que 

estão se mudando para cá”, afirma Maurício 

Mendes, presidente da Câmara Comunitária de 

São Cristóvão.

A união entre governos estadual, municipal 

e empresas do setor privado leva benefícios 

para o crescimento ordenado de um bairro. Em 

2011, a Concal investiu cerca de R$ 400 mil 

para recuperar calçadas, canteiros e paisagismos 

em trecho que compreende as ruas Almirante 

Balthazar e D. Pedro II. A empresa ainda se 

comprometeu a adotar a manutenção da área por 

dois anos. A reinauguração do Pagode Chinês, 

reformado pela Concal em 2009, também 

comprova o sucesso desse tipo de parceria. 

Outro exemplo é a realização do 1º Circuito 

Moda Carioca, uma iniciativa do Sebrae RJ 

e da Universidade Veiga de Almeida. “São 

iniciativas que visam resgatar a tradição carioca 

e transformar a região em uma nova opção de 

COMISSÃO DE REVITALIZAÇÃO E CÂMARA 
COMUNITÁRIA DE SÃO CRISTÓVÃO DESENVOLVEM 
PROJETOS QUE BUSCAM MELHORIAS PARA A REGIÃO

NOVO BAIRRO IMPERIAL

C
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lazer”, frisa Maurício Mendes. 

Para Conde Caldas, as iniciativas previstas no 

Plano de Reabilitação Integrada do Bairro Imperial 

atrairão mais moradores e empresas para o bairro.

“A população quer qualidade de vida, morar 

perto do trabalho ou, ao menos, não ter dificuldade 

para chegar até lá. Com as melhorias previstas 

para a região, o bairro será um dos melhores do 

Rio. Muitos vão querer morar e trabalhar em São 

Cristóvão”, conclui o empresário.

PARCERIA PARA ATRAIR INVESTIMENTOS

Para continuar atraindo investimentos, 

instituições localizadas no bairro se uniram para 

formar a Comissão de Revitalização de São 

Cristóvão. O arquiteto e urbanista Conde Caldas 

foi convidado para presidir o grupo, representando 

a Concal. Além da construtora, outras 11 

instituições fazem parte do conselho, como os 

museus Primeiro Reinado, Nacional, Astronomia 

e Militar Conde de Linhares, Clube de Regatas 

Vasco da Gama, Feira de São Cristóvão,  Câmara 

Comunitária, entre outras.

Em sua primeira atuação, a comissão conseguiu, 

junto à Prefeitura do Rio, a recuperação da 

iluminação do entorno da Quinta da Boa Vista, com 

investimentos de mais de R$ 300 mil, em 2010. A 

Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, por 

meio da Rioluz, também inaugurou, em 2011, a 

nova iluminação cenográfica do pórtico de entrada 

do Jardim Zoológico. 

Outros projetos que beneficiam São Cristóvão 

estão sendo desenvolvidos pela comissão, que 

periodicamente realiza fóruns entre governo e 

empresários para apresentar e debater ideias. Uma 

delas é um projeto para a criação de linhas de 

integração ônibus-metrô para circulação no bairro, 

partindo da Estação São Cristóvão. A intenção é 

favorecer moradores, empresários, fornecedores, 

freqüentadores do estádio do Maracanã e turistas, 

que poderão ter acesso mais facilmente aos pontos 

mais movimentados do bairro. Também estão 

em análise na Secretaria Estadual de Transportes 

e na Concessionária Metrô Rio o alargamento 

da passarela de acesso ao metrô, a implantação 

de elevadores nas estações e a criação de áreas 

comerciais no entorno da Quinta da Boa Vista. 

A recuperação das estações de São Cristóvão 

e Mangueira também são prioridade, segundo 

Maurício Mendes. “São Cristóvão é um bairro 

estratégico, não só porque está compreendido 

no projeto de Revitalização da Zona Portuária, 

mas principalmente por ter grande importância 

histórica para o país. Foi na Quinta da Boa Vista 

que o Brasil deixou de ser colônia para tornar-

se nação e, também, de ser império para virar 

república. As leis trabalhistas criadas por Getúlio 

Vargas semelhantemente foram assinadas em São 

Cristóvão, no Estádio de São Januário”, relembra o 

líder comunitário.

Conde Caldas acredita que a região — que 

perdeu 20 mil moradores da década de 60 para 

cá, ou seja, cerca de 30% de sua população — se 

tornará um dos pontos mais cobiçados da cidade.

“A previsão é que, até 2015, 30 mil novos 

moradores se mudem para São Cristóvão”, afirma o 

arquiteto, informando ainda que o metro quadrado 

construído, que até o início de 2010 custava R$ 

2.200 passou para R$ 6 mil, uma valorização de 

mais de 200%.
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JOSÉ CONDE CALDAS SE DESTACA PELA PRESENÇA 
CONSTANTE NAS DISCUSSÕES URBANÍSTICAS NO RIO

Autor do projeto da Lei das Varandas, no 

Rio de Janeiro, em 1975, o empresário José 

Conde Caldas é um ator ativo nas discussões 

urbanísticas da capital carioca há mais de 25 anos. 

Sua participação iniciou quando entrou para a 

Ademi, em 1977, como vice-presidente. Hoje, 

como presidente da entidade pela terceira vez, 

ele segue na luta por projetos que promovam 

melhorias para a população. 

Entre as principais atuações do empresário, 

está a participação no estudo de novos Projetos 

de Estruturação Urbana (PEUs) na capital. 

Atualmente, existem 52 subzonas e somente 20 

PEUs aprovados. 

Outra iniciativa está relacionada à 

manutenção das Áreas de Proteção do 

Ambiente Cultural (APACs). Segundo Caldas, 

só no Leblon existem 212 prédios antigos que 

não têm nenhum valor arquitetônico, mas que 

não podem ser modificados ou demolidos. 

“Proprietários idosos são obrigados a utilizar as 

escadas, pois essa lei não permite obras para a 

inserção de elevadores”, observa Caldas, que 

também defende a construção de apart hotéis 

no Rio. A cidade é a única no Brasil onde a 

legislação não permite a edificação deste tipo de 

empreendimento. “Hoje existe um déficit de 40 

mil leitos no Rio para a Copa de 2014”, ressalta.

Na opinião do secretário de Urbanismo do 

Rio, Sérgio Dias, Conde Caldas é uma referência 

no empresariado. “É um obstinado pela 

qualidade e tem conseguido vitórias expressivas 

para a melhoria da habitação carioca. Sou um 

admirador da sua personalidade, profissionalismo 

e caráter”.

ENCONTRO DAS ADEMIS 

No mês de outubro, será realizado no Rio 

de Janeiro o I Encontro Nacional das Ademis, 

que no Brasil somam ao todo 14 associações. 

Um dos temas na discussão será a necessidade 

de mudança do modelo construtivo brasileiro 

para um sistema paletizado. A ideia é substituir 

o concreto armado pela estrutura de perfis 

metálicos, cujas vantagens são a facilidade e a 

rapidez na construção. 

Outro assunto é o problema do déficit de mão 

de obra no Brasil. Para minimizar essa carência, 

Caldas sugere a criação da Confederação 

Nacional da Indústria da Construção. “Queremos 

aprovar a lei junto à Câmara dos Deputados nos 

próximos dois anos. O setor representa mais de 

10% do PIB brasileiro. No entanto, o déficit de 

formação de mão de obra especializada ainda é 

enorme. Só no Rio de Janeiro, precisamos de 30 

mil profissionais”, afirma.

PARTICIPAÇÃO 
ATIVA NA CIDADE

“É UM 
OBSTINADO 
PELA 
QUALIDADE 
E TEM 
CONSEGUIDO 
VITÓRIAS 
EXPRESSIVAS 
PARA A 
MELHORIA DA 
HABITAÇÃO 
CARIOCA”
Sérgio Dias
Secretário de Urbanismo do Rio
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INICIATIVAS EM SEGURANÇA VOLTAM A ATRAIR 
MORADORES PARA A TIJUCA, UM DOS BAIRROS 
MAIS TRADICIONAIS DA ZONA NORTE

Há anos pleiteando das autoridades uma atuação 

mais eficiente no que diz respeito à segurança, os 

moradores da Tijuca hoje podem andar nas ruas do 

bairro com tranquilidade. A chegada das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPPs) para atuar em sete 

morros da região agradou não só a quem mora 

lá, mas também a pessoas que buscam todas 

as facilidades que a Tijuca oferece, como lazer, 

comércio, escolas e transporte para qualquer 

lugar da cidade. Por isso, as ações de segurança 

impactam positivamente o mercado imobiliário. 

Empreendimentos no bairro e em seu entorno, 

inclusive próximos a comunidades, já valorizaram 

40%, de acordo com Sérgio Caldas, arquiteto e 

diretor de planejamento e arquitetura  da Concal. 

Para ele, a demanda só tende a crescer, visto o 

sucesso de vendas dos últimos empreendimentos 

lançados. 

“A Concal aposta na Tijuca, onde lançou, 

desde 2008, empreendimentos de sucesso”, 

afirma Sérgio, referindo-se aos edifícios, o Conde 

de Place, na Rua Conde de Bonfim; Conde de 

Bragança, na General Espírito Santo Cardoso; e o 

Conde du Vert, na Alzira Brandão. O mais recente 

lançamento é o Conde du La Paix. 

O diretor lembra que, há 40 anos, a Tijuca era 

um bairro mais valorizado que Ipanema, ruas como 

Itacuruçá e Homem de Melo eram consideradas 

nobres. Com a revitalização, a construtora tem sido 

procurada por pessoas de outras localidades que 

TRADIÇÃO EM ALTA
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desejam viver na Tijuca pagando cerca de R$ 8 mil o 

metro quadrado. “São famílias que buscam um local 

arborizado, perto do Centro, com comércio, boas 

escolas, supermercados. Também pensam bastante 

na valorização do imóvel”, destaca.

É o caso do analista de sistemas Wilton de Oliveira 

Rodrigues, que sempre morou no Méier e decidiu 

adquirir um apartamento no edifício Conde du Vert. 

“Dois motivos me impulsionaram a escolher a 

Tijuca: o aumento da segurança e, principalmente, 

a localização privilegiada do edifício. Atualmente, 

gasto uma hora e meia para chegar ao trabalho, 

no Centro do Rio. Quando eu me mudar para a 

Rua Alzira Brandão, levarei 20 minutos, o prédio 

está a três minutos a pé da estação de metrô São 

Francisco Xavier”, conta Wilton.

O analista de sistemas, de 33 anos, não vê a 

hora de se mudar para o tão sonhado imóvel. 

“Pelo menos uma vez por mês passo em 

frente ao condomínio para saber como estão as 

obras. Também estou planejando como ficarão os 

cômodos da minha nova casa e os horários em que 

irei usufruir de toda a área de lazer do condomínio. 

Com a mudança de rotina, terei mais tempo livre e 

mais qualidade de vida”, comemora Wilton. 

Números do bairro atestam a alta demanda. O 

relatório sobre o Panorama do Mercado Imobiliário 

nos seis primeiros meses de 2011, divulgado pela 

Associação de Dirigentes do Mercado Imobiliário 

(Ademi), aponta que 243 unidades foram vendidas 

na Tijuca no período. O bairro ficou em sétimo 

lugar no ranking dos mais procurados no primeiro 

semestre de 2011. 

Estudo recentes, realizados pela Concal, também 

indicam que antigos tijucanos, que haviam deixado a 

área por causa do alto índice de violência registrado 

nos últimos anos, começam a fazer o caminho de 

volta. Esse perfil é encontrado na carteira de clientes 

que estão lançando mão de novos imóveis da 

construtora na Tijuca.

“Até pouco tempo, era quase inviável lançar 

um empreendimento próximo de favelas na Tijuca. 

Hoje, as grandes construtoras estão de olho na 

expansão do mercado nesta área tão tradicional do 

Rio e investindo”, informa o arquiteto. 

Outros fatores também contribuem para a 

Tijuca ter se tornado uma opção tão atraente, como 

a revitalização de áreas próximas ao Maracanã e a 

reurbanização de São Cristóvão – obras que fazem 

parte dos projetos que irão preparar o Rio para 

receber a Copa e a Olimpíada. “Acredito que o 

mercado na Tijuca se expandirá ainda mais nos 

próximos anos e nós estamos nos preparando 

para atender a essa crescente necessidade, com 

empreendimentos modernos, com conceito de 

condomínio-clube e padrão de qualidade Concal”,  

reitera o diretor de planejamento da construtora.

O Conde du Vert, onde o analista de sistemas Wilton de Oliveira Rodrigues irá 
morar, fica a apenas três minutos do metrô de São Francisco Xavier 

A tradicional Praça dos Cavalinhos demonstra o ambiente familiar característico da Tijuca
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A CONCAL – CONSTRUTORA CONDE CALDAS, 
PRESENTEIA A ZONA SUL, COM UM  NOVO ÍCONE DE QUALIDADE:

WWW.GRUPOCONCAL.COM.BR/PARCDUCONDE

Piscina de 25m com 3 raias, Piscina Infantil, Deck Molhado, Solarium, 
Churrasqueira / Forno de Pizza, Spa com Saunas, Fitness, Grande Salão de 
Festas / Gourmet, Varanda Gourmet, Brinquedoteca, Playground, Salão de 
Jogos Teen, Salão de Jogos Adulto, Alongamento, Bar da Piscina e muito mais.

 

4 E 3 QUARTOS
COM COBERTURAS LINEARES E DUPLEX

Perspectiva prévia da Piscina Perspectiva prévia do terraço Gourmet Perspectiva prévia da Quadra

VIVA OS MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO QUE SÓ 
UMA AMPLA ÁREA DE LAZER PODE TE PROPORCIONAR.

MEGA LAZER DE UM CONDOMÍNIO CLUBE,  E A SOFISTICAÇÃO QUE A SUA FAMÍLIA MERECE.

Rua Mena Barreto, n0 161 - Botafogo.

MAIS DE 20 ITENS DE LAZER.

Construção e incorporação:              Realização:                    Vendas:

Antecipe-se ao lançamento.

Projeto aprovado na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro SMU sob o n° de protocolo xxxxxx em xxxxx. Arquiteto autor do projeto Arquitetônico: Sergio de Gouvêa 
Conde Caldas, CREA/RJ: 160.680/D, e Responsável técnico pela obra: José Conde Caldas, CREA/RJ: 16.239/D. Imagens meramente ilustrativas, tratando-se de 
representações artísticas, podendo sofreralterações.
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RECONHECIMENTO 
MERECIDO

EM QUATRO DÉCADAS DE TRABALHO, A CONCAL 
RECEBEU, NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, MAIS DE 20 
PRÊMIOS POR SEUS PROJETOS DIFERENCIADOS E 
ATUAÇÃO EM PROL DA CIDADE

Há 40 anos à frente da premiada Concal, 

José Conde Caldas projetou e construiu mais de 

100 empreendimentos imobiliários. Sua trajetória 

empresarial – pautada pela criação de prédios que 

embelezam as ruas do Rio – correu em paralelo 

com sua contribuição de arquiteto e urbanista para 

melhorias em diversas regiões da cidade. Tais ações 

lhe renderam importantes homenagens ao longo 

de sua carreira. Ao todo, a empresa que comanda 

recebeu 20 troféus Destaque Ademi Master 

Imobiliário (homenagem da instituição a projetos, 

empresas e profissionais que se destacam no 

mercado imobiliário), e ele os títulos de Cidadão 

Carioca e Cidadão Petropolitano. Conde Caldas 

ainda recebeu, em 2003, a Medalha de Mérito 

Pedro Ernesto, conferida pela Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro, o maior reconhecimento pelo 

trabalho realizado na Cidade Maravilhosa.

“Esta é a mais importante comenda do município 

do Rio de Janeiro aos que mais se destacam na 

comunidade brasileira. Sem dúvida nenhuma, foi 

uma homenagem muito importante para mim”, 

destaca o arquiteto.

Pela Ademi, foram 17 projetos da Concal pre-

miados em diversas categorias: Empreendimento 

Residencial; Empreendimento Comercial; Con-

junto Residencial de Pequeno Porte; Urbanismo; 

Projeto Residencial de Pequeno Porte; Marketing/

Comercialização de Empreendimento de Médio 

Porte; Projeto Urbanístico; Projeto Residencial 

de Grande Porte; Concepção Arquitetônica de 

Obras de Pequeno Porte em Andamento. Out-

ros reconhecimentos foram dados pela entidade 

a José Conde Caldas, como Empresário do Ano, 

e ao seu filho, Sérgio Conde Caldas, na categoria 

Arquiteto do Ano. 

O presidente da Concal atribui tantas conquistas 

a paixão com que realiza seu trabalho e ao 

contínuo processo de pesquisa para a concepção 

de projetos diferenciados. Recentemente, a 

construtora promoveu análise que comprova a 

boa reputação e credibilidade da companhia junto 

ao mercado imobiliário. Segundo o estudo, feito 

com moradores da Zona Sul do Rio, a Concal está 

entre as três empresas que mais propõem projetos 

urbanísticos e imobiliários para a cidade.

“Esses reconhecimentos atestam a constante 

busca pelo aprimoramento do nosso trabalho. 

Diversas empresas concorrem ao Destaque 

Ademi Master Imobiliário com mais de 10 

empreendimentos e ganham dois ou três troféus. 

Nós costumamos inscrever três ou quatro e 

recebemos o prêmio com todos eles. Isso é motivo 

de orgulho para todos nós”, destaca Caldas.

Conde de Versailles

Conde de Sanremo

Conde du Lac
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PROJETOS PREMIADOS

2000 | Empreendimento Residencial: 

Ed. Conde de Albuquerque Residence Service

2002 | Empreendimento Comercial: Empresarial Jardim Botânico

Conjunto Residencial de Pequeno Porte: Lancaster

2003 | Urbanismo: Conde Afonso Pena

2004 | Projeto Residencial de Pequeno Porte: Edifício Conde Du Lac

2005 | Empresário do ano: José Conde Caldas

2006 | Empreendimento Residencial de Pequeno Porte: Conde de 

Medeiros | Projeto Residencial de Pequeno Porte: Residences Belle Vue

Marketing/Comercialização de Empreendimento de Médio Porte: 

Paço Real | Arquiteto do Ano: Sérgio Conde Caldas

2007 | Empreendimento Residencial de Pequeno Porte: Edifício 

Ministro Carlos Medeiros Silva

2008 | Projeto Urbanístico: Terras Altas | Projeto Residencial de 

Pequeno Porte: Conde de Versailles | Projeto Residencial de Grande 

Porte: Gran Vista Concepção Arquitetônica - Obras em Andamento 

Pequeno Porte: Conde de Mallorca

2009 | Empresário do Ano: José Conde de Caldas

Empreendimento Residencial de Pequeno Porte: Conde de Marbella

Marketing / Comercialização de Empreendimento Residencial de 

Médio Porte: Quinta do Conde

2010 | Empreendimento Residencial de Pequeno Porte: Conde de 

Provence | Concepção Arquitetônica: Conde de San Remo (Projeto 

Sérgio Conde Caldas Arquitetura)

2011 | Empreendimento Comercial de Médio Porte: Alfa Corporate

DESTAQUE ADEMI MASTER IMOBILIÁRIO

Anualmente, a Ademi prepara uma grande 

festa para a entrega do Destaque Ademi 

Master Imobiliário. Em 2011, o evento marcou 

o aniversário de 40 anos da associação. O  

encontro contou com a exposição Obra prima, 

com os principais projetos das associadas à 

instituição. Dezoito empresas apresentaram 

projetos, alguns da década de 1970, marcos na 

época de sua construção. O homenageado do 

ano foi o empresário Eike Batista, que recebeu 

das mãos do presidente da Ademi José Conde 

Caldas o prêmio Personalidade do Ano. Já a 

empresa do ano foi a Odebrecht Realizações 

Imobiliárias e Carlos Fernando de Carvalho, 

dono da construtora Carvalho Hosken, foi eleito 

empresário do ano. Participaram do evento o 

prefeito Eduardo Paes e o governador Sergio 

Cabral. 

Conde de Provence

Conde de 
Provence
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O NOSSO MELHOR MOMENTO, JUNTO AO 
MELHOR MOMENTO DO RIO DE JANEIRO.

A CONCAL - Construtora CONDE CALDAS parabeniza a cidade do Rio de Janeiro por 
receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural Urbana.

RUA GENERAL URQUIZA, 132 - LEBLON    TEL.: 2540.4664    WWW.GRUPOCONCAL.COM.BR

ESTES SÃO ALGUNS DOS EMPREENDIMENTOS PREMIADOS DA CONCAL

Empreendimentos 
Construídos

Empreendimentos em 
Construção Atualmente

Milhões em novos lançamentos 
até o final de 2012160 15 520 QUALIDADE E  

ARQUITETURA  

INOVADORA

CONDE ALBUQUERQUE CONDE BELLE VUEALFA CORPORATECONDE AFONSO PENA CONDE DE MARBELLA

CONDE DE VERSAILLES CONDE DE MEDEIROS

QUINTA DO CONDE CONDE DE PROVENCE

PAÇO REAL

CONDE DU LAC

MINISTRO CARLOS MEDEIROS DA SILVA CONDE DE MALLORCAMOVIMENTO TERRAS CONDE DE SAN REMO EMPRESARIAL JARDIM BOTÂNICO
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