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Sérgio assina os projetos, Patricia dá o aval na área financeira, 
enquanto Rodrigo busca e fecha novos negócios. Já o arquiteto e 
urbanista José Conde Caldas assiste a tudo, com a certeza de ter feito 
um bom trabalho. Educou, investiu e apostou no envolvimento da 
família para garantir a continuação da Concal, fundada em 1971. 

Ainda hoje, a prancheta de Conde Caldas divide espaço com os 
computadores da equipe de arquitetos comandada por Sérgio, que, 
ainda assim, faz questão de lembrar: a palavra final é sempre do pai. 
Orgulhoso, Conde Caldas destaca a eleição de Sérgio, o caçula, em 
2006, como Arquiteto do Ano. Em 2008 ele foi premiado mais uma 
vez. Na edição do Prêmio Ademi do ano passado, recebeu o troféu de 
Melhor Concepção Arquitetônica pelo projeto do Conde de Mallorca, 
em Ipanema.

Os passos da administração são seguidos à risca por Rodrigo 
e Patrícia. Para os três filhos, carregar o sobrenome Conde Caldas 
é uma responsabilidade. Rodrigo, além de homem de negócios, 
coleciona idéias. O executivo que, atualmente, acumula a vice-
presidência da empresa e a primeira vice-presidência da Ademi, estuda 
novos mercados, compra terrenos para incorporação e conceitua os 
empreendimentos.

Quem comanda o time na direção financeira e jurídica é Patricia. A 
executiva cuida, nessas áreas, de todo o planejamento da Concal, que 
não é pequeno. Concal tem hoje 16 projetos, 11 deles em andamento 
e cinco lançamentos. Patrícia também opina nas campanhas de 
marketing e administra a área financeira de seis empresas do Grupo 
Concal: Concal Construtora, Central de Imóveis, Wonderful, Angra 
Inn, Publical e RCC. 

Hoje, depois da passagem do olho do furacão da crise internacional, 
Conde Caldas respira aliviado com a certeza de que não abrir o capital 
da sua construtora, apesar do grande assédio de grupos econômicos, 
foi uma decisão sábia. 

Em 2008, a empresa mais uma vez foi agraciada com troféus 
Ademi. Na edição, foram eleitos os projetos do Gran Vista — Prédio 
Residencial de Grande Porte; do Conde de Versailles — Prédio 
Residencial de Pequeno Porte; do Conde de Mallorca — Concepção 
Arquitetônica, para Sérgio Caldas; e do Terras Altas — Projeto 
Urbanístico. 

Neste número, a Concal em Revista traz um pouco de tudo que 
contamos até aqui: do clima familiar que rege o dia a dia dos executivos 
às novas técnicas de construção e tendências de decoração. Em 
destaque está a entrevista com a colunista do GLOBO, Flávia Oliveira.

Nas próximas páginas, você vai ler também sobre a bossa nova, 
histórias da ocupação da Zona Sul carioca, um passeio pela Região 
Serrana, além de conhecer detalhes dos novos empreendimentos e 
das apostas da Concal.

Boa leitura!
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entregues com armários na cozinha.
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O clean é coisa do passado.  Em tempos 

modernos, ter obras de arte em casa é sinônimo 

de contemporaneidade. Além de serem 

consideradas uma forma segura de investimento, 

as obras conferem alma e identidade à casa. 

Para atrair moradores, o mercado oferece, aos 

clientes e construtoras, quadros e esculturas que 

podem ser expostos em portarias, jardins e nos 

halls dos andares. 

Especialista em arte contemporânea 

brasileira, Ricardo Rego acha que o segmento 

deveria ganhar mais espaço no mundo da 

construção civil. Ele destaca que nos Estados 

Unidos e na Europa existem leis reservando 

parte do orçamento de novos empreendimentos 

para a compra de obras de arte. Em alguns 

empreendimentos a taxa de decoração inclui a 

compra de, pelo menos, uma obra reconhecida. 

O valor dividido pelos condôminos torna-se 

acessível. Com isso, as portarias ganham status 

como os lobbies dos hotéis.  

— Essa medida ajuda a ativar o mercado local 

das artes e a construtora ou condomínio mostra 

que tem um critério estético apurado — ressalta 

Ricardo Rego.

Na hora de decorar os espaços comuns dos 

prédios, os síndicos optam por quadros sem 

valor que chegam a custar tanto quanto uma obra 

de artista reconhecido. A arte também é uma 

boa aposta para quem quer investir as sobras de 

dinheiro das cotas condominiais.

Desde que foi criada, a Concal sugere,  ou 

mesmo instala, arte nos seus prédios. Um exemplo 

é o Conde de Chartres, em Ipanema. A obra, 

concluída em 1987, tem uma escultura na fachada. 

Seja em projetos residenciais ou comerciais, em 

portarias e áreas comuns dos empreendimentos, a 

obra de arte passou a ser uma aliada da decoração 

e, o melhor, o estilo é definido pelo cliente. Para 

tornar o processo de compra mais fácil, o marchand 

dá algumas dicas para quem pretende investir em 

uma obra de arte:

•	 Deixe na mão de galeristas e especialistas a 

missão de sugerir as obras;

•	 Estude o espaço onde a obra ficará e defina 

o estilo que está procurando para fechar uma boa 

compra;

•	 O vendedor deve dar todo o suporte 

necessário na colocação do objeto comprado;

•	 É importante prestar atenção a alguns 

aspectos como escolha de moldura e contratação 

de um seguro para o bem adquirido;

•	 No caso de danificação, o vendedor deve 

indicar profissionais qualificados e com experiência 

no segmento para fazer os consertos necessários.

VIVER COM ARTE
QUADROS E 
ESCULTURAS 
VALORIZAM O
IMÓVEL

Concal aposta na utilização de 
obras de arte para valorizar 
empreendimentos
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Os prêmios recebidos não diminuem a simpatia, 
simplicidade e informalidade da jornalista Flávia Oliveira. 
De Nova York, trouxe um prêmio da ONU por uma 
série de reportagens sobre Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) e, no Brasil, já recebeu um prêmio Esso 
— o principal da categoria —, um Ayrton Senna e um 
Orilaxé, do AfroReggae. A jornalista há dois anos assina a 
coluna NEGÓCIOS & Cia no GLOBO e é comentarista 
do programa Estudio i, na Globo News. E ainda tem 
tempo de militar pelas questões raciais e formar opinião 
sobre assuntos como a eficiência energética. 

FO: Esse projeto de zona portuária que o 

Paes está trazendo me parece sério. O Cabral 

e a Companhia Docas do Rio de Janeiro estão 

envolvidos. Estão pensando em soluções criativas. 

Deu certo em outros lugares do mundo. Na 

zona portuária há um belíssimo casario de valor 

arquitetônico, infra-estrutura, corredor de 

transporte. Esse projeto tem muito a ver. 

CR: Você cobre o setor imobiliário na sua 

coluna. Como vê o mercado atual?

FO: Acho que, como tantos outros, o mercado 

imobiliário vai passar por uma depuração. A gente 

vai ver quem veio para a festa sem estar preparado 

e quem tem estrutura, porte, capacidade de 

planejamento e criatividade para enfrentar um 

momento adverso. É a primeira crise econômica 

que o setor vai atravessar num novo modelo de 

mercado imobiliário, com prazos muito longos, 

com mudança de taxa de juros. Eu sou otimista.  

Na medida em que a crise conseguir preservar o 

emprego no nível que está, a gente terá condição 

de passar por ela. Não imagino que o Brasil esteja 

num nível tão alto de alavancagem. A gente já é 

muito “gato escaldado” nesse tipo de crise, nesse 

tipo de tropeço. Todo mundo lembra da época 

da inflação alta, do saldo devedor dando pulos, 

daquelas prestações surreais, daquela desordem 

profunda. Você lembra daquele mercado e olha 

hoje... Gente, é outro país!  

CR: E as mudanças no mercado imobiliário 

ao longo dos tempos, desde a criação da 

coluna, com o boom da bolsa, a crise e as novas 

tecnologias? 

FO: Muitas empresas foram para a Bolsa de 

Valores e conseguiram levantar recursos. Nesse 

momento atual de crise, há as que estão com menos 

dinheiro em caixa e que podem eventualmente 

ter problemas. Tem gente que investiu muito em 

terrenos, às vezes muito caros, seduzidos por uma 

A jornalista e colunista Flávia Oliveira abriu 

sua casa para a Concal em Revista. Na pauta, o 

mercado imobiliário, as notícias de que ela mais 

gosta e a cidade. Flávia comentou sobre as Áreas 

de Preservação do Ambiente Cultural (APACs), o 

alinhamento político entre governos e os projetos 

para a cidade do Rio de Janeiro, como a revitalização 

da área portuária e as Olimpíadas de 2016. 

Concal em Revista: Vamos abrir esse bate-

papo perguntando como você vê o Rio, o que 

está bom, o que está ruim? 

Flávia Oliveira: Eu simpatizo com a idéia de 

alinhamento, alinhamento político, quero dizer. 

Acho que faz bem para o Rio o governador Sérgio 

Cabral ter bom diálogo com o presidente Lula. 

O Rio sempre foi um estado e uma cidade de 

vanguarda, de participação nas decisões. A cidade 

tem projetos que dependem do apoio estadual e 

federal. Um exemplo são as Olimpíadas de 2016, 

que não serão possíveis sem uma aliança com 

outras cidades.

 

CR: E, como carioca, o que espera do novo 

prefeito?
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“A CASA PRÓPRIA AINDA É UM BEM 
IMPORTANTE PARA O BRASILEIRO”
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perspectiva futura, e acabaram imobilizando capital. 

Mas eu sou do time dos otimistas. Eu acho que a 

gente ainda tem muito para crescer. O mercado se 

organizou e ainda tem muito para caminhar. Pode 

ser que uma classe média alta se contenha um 

pouco de gastar nesse momento, mas você tem 

o mercado de baixa renda, com uma demanda 

constante por imóveis. A casa própria ainda é um 

bem importante para o brasileiro, principalmente 

nas classes mais baixas, e há incentivo do governo, 

o uso de recursos do FGTS, políticas públicas. 

CR: Para o setor, o novo nicho é o mercado de 

baixa renda. Você acredita que o empresariado 

seja capaz de diminuir o déficit habitacional, uma 

vez que o problema deveria ser combatido pelo 

governo?

FO: Acho que o problema interessa a todo 

mundo. A questão da baixa renda passa por política 

pública porque tem a ver com saúde, por exemplo. 

O cara não tem uma rede de esgoto adequada, 

mora numa construção que pode desabar numa 

próxima chuva. Então, brasileiros podem morrer. 

Isso é uma questão de governo, sim, mas o 

empresariado precisa participar, criar projetos 

dignos. Eles têm que adaptar os projetos às reais 

necessidades dessa classe, como fazem quando 

constroem para a classe média e pensam na piscina. 

CR: Que notícias instigam você? 

FO: Na questão imobiliária? Nesse momento, 

me mobiliza em particular o consumo de energia, 

soluções de eficiência energética. Eu acho isso muito 

bacana porque a gente tem um nível de desperdício 

imenso. Todo mundo tem que ter direito a tomar 

banho quente, a ter televisão, internet. Essa é uma 

discussão que me anima. A gente não incorporou 

individualmente essa responsabilidade. 

CR: Motivo de polêmica, as APACs estão na 

mão do novo prefeito. Como você vê isso?

FO: Vale deixar claro que eu não sou uma 

grande estudiosa e conhecedora 

desse processo todo, mas, enfim, 

alguma opinião eu tenho. Reconheço 

que vários prédios não têm valor 

arquitetônico e que não deveriam ser 

considerados de valor cultural. Aliás, 

na semana passada eu estava vendo 

no Leblon uns prédios que me fizeram 

perguntar: que valor arquitetônico 

tem isso? No entanto, não é possível 

liberar a construção desenfreada 

naquela área. É necessário controlar 

de alguma forma o crescimento de 

alguns bairros. Antes da discussão 

das APACs, eu não concordava com 

a questão dos apart-hotéis. Saiu de 

uma farra total, para uma situação em 

que não se pode nada, se embarga 

tudo, se proíbe tudo. A negociação 

é possível. Mas sem diálogo, que foi 

a tônica da administração anterior, 

realmente fica complicado.

CR: Você fez o leitor abrir o 

caderno de economia. Na coluna, 

você se preocupa em transformar 

o “economês” em uma linguagem 

mais acessível? 

FO: Esse é meu objetivo como 

jornalista. Eu não gosto de linguagem 

impenetrável, sou democrata, 

acredito no acesso à informação, na 

compreensão da informação, não 

gosto de escrever em linguagem 

cifrada. Esse é o meu estilo de tratar 

a informação e o meu leitor. Eu sou 

assim, muito informal, muito carioca 

e acho que isso aparece no meu 

trabalho, sempre. 
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BOSSA 
NOVA
BAIRRO QUE INSPIROU 
O MOVIMENTO, 
IPANEMA MESCLA 
BELEZAS NATURAIS 
COM PRIMOR 
ARQUITETôNICO
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A história do Rio de Janeiro é longa. Com mais 

de 400 anos para contar, a cidade privilegiada pela 

diversidade de belezas naturais celebrou em 2008 

o aniversário de meio século da carioquíssima 

bossa nova. Sinônimo de modernidade, o gênero 

nascido e criado entre os bairros de Copacabana 

e Ipanema desbancou os desgastados sambas-

canção, cujas letras melancólicas e tristes eram 

carros-chefe. O antigo estilo dava a vez a um modo 

diferente de cantar e tocar; a levada sincopada do 

violão, as sofisticadas harmonias e as entonações 

precisas e corretas marcavam as canções. 

Referência musical do país, o Rio de Janeiro 

era onde viviam os grandes artistas e estavam 

estabelecidas as principais gravadoras e boates. 

O período histórico que o país atravessava 

— impulsionado pela onda de crescimento 

econômico, “os cinqüenta anos em cinco” de 

Juscelino Kubitschek — foi o cenário ideal para o 

surgimento da bossa nova. 

Com a finalidade de trocar idéias, compor e tocar 

umas músicas, gênios precursores do movimento e 

outros jovens artistas se reuniam em apartamentos 

de amigos na Zona Sul do Rio. Embora Ipanema 

seja considerada o berço da bossa nova, foi em 

Copacabana que o gênero se lançou. O bairro fervia 

com o burburinho e agitação das suas casas noturnas 

— como o Beco das Garrafas, na Rua Duvivier, 

reduto das principais personalidades do gênero. 

O jornalista e escritor mineiro Ruy Castro, autor 

do livro Chega de saudade — obra que reconstrói a 

vida boêmia e cultural carioca dos tempos da bossa 

nova —, afirma que sempre viveu na divisa entre 

os dois bairros.  

Fim de tarde na praia de 
Ipanema, reduto dos amantes 
dos esportes e de belas 
paisagens
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— Ipanema, em fins dos anos 50, era uma 

província onde todos moravam perto e se 

conheciam. Tom, Vinicius, Newton Mendonça, 

Carlinhos Lyra, João Gilberto e muitos outros 

moravam ali. Quando um descobria um acorde, 

um jeito diferente de compor ou tocar violão, 

ia correndo mostrar para os outros. A bossa 

nova morava em Ipanema, mas trabalhava em 

Copacabana, onde ficava a vida noturna daquela 

época — revela. 

A bela paisagem é só um dos atrativos de 

Ipanema. A forma de viver, seus tipos e costumes 

também são características marcantes quando se 

fala do nascimento da bossa nova. 

 — No Rio se praticava a maior variedade de 

ritmos musicais, com a predominância do samba, 

que era a “mainstream”, a corrente principal 

da música popular brasileira. Para não falar nas 

praias, no verão e na descontração do homem 

e da mulher cariocas. Ipanema era uma mistura 

de compositores, poetas, cronistas, fotógrafos, 

pescadores, moças bonitas, “bebuns” e vagabundos 

maravilhosos. Tudo isso contribuiu para engrossar 

(ou afinar) o caldo humano de que a bossa nova se 

compunha e gerou uma música do Rio (assim como 

o tango é de Buenos Aires), o que não impediu que 

o Brasil e o mundo inteiro a adotassem — explica 

Ruy Castro. 

Dos anos 1960 para cá, o bairro de Ipanema 

ditou moda dentro e fora da sua faixa de areia. Nos 

anos 1970, o píer que ficava entre as ruas Farme de 

Amoedo e Teixeira de Melo ganhava título de local 

de contestação preferido da “geração desbunde”. 

Era por lá que a juventude insatisfeita com o duro 

regime militar de Médici pregava a liberdade de 

O estilo de vida carioca: 
inspiração para o surgimento 

da bossa nova

Na pág. ao lado, detalhe do 
calçadão, endereço ícone da 

Garota de Ipanema

Carlos Alberto, da Toca do 
Vinícius, não se cansa de 

exaltar as belezas da cidade

Pulseiras com motivo bossa 
nova são vendidas na Toca
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expressão. O surgimento do Circo Voador, no 

Arpoador, marcou o bairro na década de 1980. 

Lá surgiram Cazuza, Blitz e outros sucessos da 

época. Nesse mesmo período, o topless aportou 

no Posto Nove, em frente à Rua Joana Angélica. 

Até hoje Ipanema é local onde pessoas de várias 

tribos dividem o mesmo espaço — seja na praia ao 

aplaudir o pôr do sol ou nas ruas entre as notáveis 

lojas de grife. 

POR QUE IPANEMA?

Quem mora no bairro tem a resposta na 

ponta da língua. Jovens e veteranos declaram seu 

amor a um dos lugares mais charmosos da cidade. 

Fiéis frequentadores de bares, cafés e praia sabem 

o que é viver feliz. Claro, o espírito carioca está 

bem ali. 

A família Saltiel é uma das que confirmam 

sua paixão pelo bairro. A primogênita Simone, 

jornalista e moradora de Ipanema há 23 anos, não 

sai de lá “nem por um decreto”. Seus avós e pais 

vivem há mais de 50 anos na região. As inúmeras 

opções de lazer e a facilidade do comércio perto 

são benefícios de que não abre mão. 

— O bairro é tranqüilo, acolhedor e tem a 

vantagem de ter tudo perto. Posso andar a pé, 

sem precisar usar carro. Outra coisa: não existe 

pôr do sol mais bonito do que o de Ipanema! — 

entusiasma-se a jovem. 

Carlos Alberto Afonso, professor de literatura 

aposentado e dono da loja Toca do Vinícius, 

tradicional espaço cultural dedicado à bossa, samba 

e choro, não nasceu no bairro. No entanto, vive há 

54 anos na região. Para ele, apaixonado pela bossa 

nova e pelo Rio, quem mora em Ipanema tem a 

sorte de estar num lugar bonito e charmoso. 

— Ipanema é a mais contundente prova do 

crédito que o carioca tem com Deus — define 

Carlos, que hoje dedica seu tempo ao comando da 

Toca, de pé há 15 anos na Rua Vinicius de Moraes. 



CONCAL LANÇA 
CONDE DE MALLORCA

PROJETO DE SÉRGIO CALDAS PARA O 

BAIRRO RECEBE PRêMIO ADEMI DE MELHOR 

CONCEPçãO ARQUITETôNICA

O nome é espanhol, mas os idealizadores são 

brasileiríssimos. Este ano a Concal presenteou 

Ipanema com a construção do Conde de Mallorca, 

um charmoso prédio com apenas seis unidades. 

Localizado na Rua Joana Angélica, área cobiçada 

por estar a poucos metros da praia, o prédio exibirá 

visual nobre e design contemporâneo sem abrir 

mão da leveza, praticidade, tecnologia e segurança. 

Esse será o décimo edifício da construtora no 

bairro; o primeiro, Conde de Saint Roman, foi 

construído na década de 1970 e, pela arquitetura 

diferenciada — fachada com arco — se assemelha 

aos projetos de Oscar Niemeyer. 

Quando se refere a Ipanema, 

José Conde Caldas, presidente 

da construtora, abre um sorriso 

ao relembrar momentos 

marcantes do bairro.

— Ipanema ficou conhecida internacional-

mente, imortalizada, pela música de Tom Jobim. 

Da Rússia ao Japão, “Garota de Ipanema” é uma 

marca nacional jamais esquecida. Nos anos 1950, 

Copacabana era a referência, e hoje Ipanema ocu-

pa esse lugar. A bossa nova escolheu Ipanema pelo 

seu estado de espírito. Quem vive no bairro é dife-

rente — afirma Conde Caldas. 

Foram quinze anos sem receber lançamentos 

imobiliários na quadra da praia. Depois da longa 

espera, Ipanema vai ganhar um empreendimento 

exclusivo. O prédio, que está sendo construído 

bem no centro de dois terrenos, terá cinco 

apartamentos, sendo apenas um por andar, 

com quatro suítes e ampla varanda, além de 

uma cobertura duplex de 

altíssimo luxo, com terraço 

e piscina. O morador 

poderá usufruir ainda de quatro ou cinco vagas na 

garagem, que será dividida em dois pavimentos. 

As unidades, que estão à venda, terão entre 225 

metros quadrados e 450 metros quadrados. 

A Concal foi buscar no clima tranqüilo do bairro 

e no belo cenário da praia inspiração para a nova 

construção. O uso de conceitos contemporâneos, 

traço forte dos empreendimentos da construtora, 

vai resultar em uma arquitetura repleta de bossa. 

O primor nos detalhes e no design será percebido 

nos vidros translúcidos da fachada, que darão 

transparência e esbanjarão elegância. 

Decorada com capricho, a área de lazer terá 

um leque de comodidades: bar, salão de festas, 

espaço gourmet, spa, sauna a vapor, solarium, 

playground, espaço zen, fitness, além de novidade 

como piscina aquecida.
12  concal em revista

Fachada do Conde de Mallorca, 
com traços contemporâneos e 

técnica de encaixe de vidros, sem 
obstáculo à vista para o mar



CONFORTO E SEGURANçA

O prédio irá dispor das mais recentes inovações 

da automação residencial. Os apartamentos serão 

controlados por um sistema de alta tecnologia 

fabricado pela I-House, de Leonardo Senna. A 

tecnologia permite que os moradores dispensem 

o uso das chaves ao entrar no apartamento. O 

sistema funciona com a ponta dos dedos, por 

meio de biometria digital. Ar-condicionado, 

luzes, cortinas, sauna, chuveiro e banheira são 

acionados pelo celular ou por um controle 

instalado na parede. 

A qualidade do ar também está 

garantida: ácaros e micropoeira serão 

eliminados por meio do Sistema Hayden 

de aspiração central. Um sistema que 

identifica os carros pela leitura das placas e orienta 

o porteiro para situações anormais em toda a área 

comum do prédio representa outros benefícios 

que o Conde de Mallorca oferecerá ao morador. 

É, valeu a pena esperar esse tempo todo.
 concal em revista  13

Área de lazer inclui 
piscina aquecida

Vista do 5o andar de uma 
sala do Conde de Mallorca
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Integração. Essa parece ser a palavra-chave 

da maioria dos arquitetos quando o assunto são 

as novas tendências em arquitetura e decoração. 

Com ambientes cada vez mais personalizados, os 

apartamentos combinam uma decoração flexível 

com espaços que se preocupam em integrar 

ambientes, materiais, estilos e até natureza. Os 

arquitetos Caco Borges, Roberta Moura e Pedro 

Paranaguá, que têm no currículo unidades decoradas 

em empreendimentos da Concal, contam aqui um 

pouco desse mundo que encanta. 

Caco Borges, que projetou uma das coberturas 

do Résidences Belle Vue, aplicou esse conceito de 

integração nos ambientes do apartamento. Uma 

das soluções para unir os espaços foi usar o mesmo 

piso de cerâmica loft na varanda, na sala e até na 

cozinha.

— Isso dá ao apartamento uma idéia de 

amplitude, sem tirar a particularidade de cada 

espaço. Além disso, a larga oferta de novidades em 

cerâmicas que temos hoje, com formatos e texturas 

diferentes, contribui para novas composições — 

explica Caco.

O Résidences Belle Vue, no Alto Leblon, é for-

mado por dois prédios, baixos e escalonados, com 

valorização das características originais do terreno 

SEGREDOS
ARQUITETOS CONTAM 
COMO UNIR AS 
NOVAS TENDÊNCIAS 
DA ARQUITETURA E 
DEIxAR A CASA COM 
PERSONALIDADE

DE CASA

Um painel de ripas de madeira 
e a integração com a varanda 
dão amplitude à sala de 
Paola Simões
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e da Mata Atlântica. 

A integração entre o 

empreendimento e a 

natureza é tanta que 

um dos apartamen-

tos no térreo ganhou 

charme especial com 

a preservação de 

uma palmeira cen-

tenária. Já a arquiteta 

Roberta Moura suge-

re aos clientes tanto 

os pisos de madeiras 

como peroba-do-

campo, ipê e cumaru, 

que são atemporais, 

como as placas de ci-

mento, grande aposta 

do momento. 

— É um piso de 

baixo custo, supermoderno e contemporâneo, 

com um resultado final muito bonito — afirma 

Roberta. 

 Outra tendência destacada por Roberta são os 

espaços gourmets. Independentes das cozinhas, 

ficam localizados nas áreas externas ou mesmo 

dentro das salas. Para ela, o ambiente deve ser 

funcional e geralmente contém cooktop (fogão 

de mesa), forno de pizza, micro-ondas, adegas e 

até grelha de pedra vulcânica. O único cuidado 

é na hora de escolher os materiais. Além de 

bonitos, devem dar uma sensação de aconchego 

e contribuir para o conforto de convidados e 

anfitriões.

 — Entre as dicas, sugiro que os materiais 

sejam sofisticados e nobres, já que uma bancada 

comum vai destoar dos outros ambientes. As 

bancadas em aço ou em pedras como corian e 

silestone são ideais — destaca.  

 A integração também orienta o projeto de 

uma das coberturas do Conde de Savóia, no 

Leblon, decorada pelo arquiteto Pedro Paranaguá. 

A cobertura duplex fica na Rua Sambaíba, em um 

charmoso prédio de apenas dois andares e quatro 

apartamentos.  Construído pela Concal, o prédio 

ficou pronto há dois anos. O apartamento é uma 

A utilização de materiais 
nobres dá um tom sofisticado 
aos projetos de Roberta Moura
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graça, com varanda no primeiro andar e duas 

aconchegantes áreas externas no segundo. 

Na decoração, Paranaguá usou objetos e 

móveis comprados pelos moradores, alguns em 

viagens ao exterior, como a escultura de um cavalo. 

Esse e alguns outros objetos ficam na estante de 

nichos branca, no segundo andar.  Entre as criações 

do decorador está a escada de acesso ao segundo 

andar, com degraus em mármore, o mesmo do 

piso da sala de estar e jantar. Toda vazada, a escada 

dá leveza ao ambiente.  

O terraço reúne o lazer da familia: piscina e 

forno de pizza compõem o ambiente em frente à 

sala do segundo andar, onde está o home theater, 

um bar e um grande sofá, que serve tanto para ver 

shows e filmes quanto para confraternizar.  Entre 

a sala e o terraço da frente fica o quarto do casal, 

que pode ser escondido por portas de correr 

espelhadas. Quando fechadas dão amplitude à sala 

e preservam a privacidade do casal.  O conceito 

de integração com a natureza une-se a uma 

atmosfera “zen”, com paredes de pedra e madeira 

de demolição, um ofurô e uma iluminação tranqüila 

que convergem para a vegetação existente na parte 

de trás do prédio.

No primeiro andar, a discrição é quebrada por 

telas: uma vermelha e outra listrada ambientam 

a sala de estar. O restante da decoração é em 

branco, cru e bege, ton sur ton. No chão, um 

tapete da Artefacto dá o tom nobre ao ambiente, 

composto de sofás e duas cadeiras Barcelona, 

também em couro bege. Em frente, uma estante 

reúne mais objetos do casal e uma TV de plasma. 

Acertar na iluminação também é um dos segredos 

que garantem a personalidade. As luminárias 

direcionadas ficam perfeitas em um canto de leitura 

ou para ressaltar quadros na parede. 

 — Com pequenas mudanças é possível deixar 

os espaços atraentes, suaves, românticos, intimistas 

ou simplesmente funcionais. Tudo depende do tipo 

de iluminação escolhido — afirma Pedro.

O apartamento de Paola Galdeano Simões tem 

o que podemos chamar de “a cara da dona”. Apesar 

de ter trabalhado como decoradora por dez anos, 

ela contou com a ajuda de um amigo arquiteto para 

decorar seu novo apartamento no Conde Marques 

de Souza, no Jardim Botânico. 

Quando conseguiu que fosse aprovada a lei 

que permitia a construção de varandas em 1975, 

marcando definitivamente a arquitetura carioca, 

a Concal Construtora não imaginava que anos 

depois o espaço fosse consagrado como parte 

A parede forrada com réguas 
de imbuia aquecem o ambiente 
decorado pela própria 
moradora

Cadeiras Barcelona, 
objetos pessoais e 
iluminação diferenciada 
garantem personalidade 
à decoração de Pedro 
Paranaguá



integrante de muitos apartamentos. Usando os 

mesmos materiais de acabamento, Paola uniu a 

varanda à sala deixando o ambiente ainda mais 

aconchegante.

Na decoração, optou pelo uso de materiais 

naturais como linho, algodão, sisal e madeira. 

Duas das paredes da sala foram forradas: uma com 

painéis de madeira laqueada de branco e outra 

com réguas de imbuia, que aquecem os ambientes. 

Já as salas de estar e de jantar ganharam divisória 

de ripas de madeira vazadas, que separam os 

ambientes de maneira leve. Segundo Paola, hoje 

em dia já é possível usar materiais mais nobres 

com preços acessíveis e tudo deve ser pensado 

para trazer prazer e descanso aos olhos. 

— Não é preciso gastar muito, mas vale o 

investimento. O importante é unir as tendências 

com o seu estilo pessoal. Só assim é possível dar 

certo e conquistar o gosto do cliente — afirma.

Para a maioria dos arquitetos a combinação 

entre estilos é uma tendência que veio para ficar. 

As misturas são bem-vindas, desde que se tenha 

cuidado. Uma cômoda da bisavó, as poltronas 

da mãe e uma mesa de metal podem conviver 

harmoniosamente. O segredo é não exagerar. 

A coleção de camisas de futebol autografadas e 

penduradas na sala de TV da casa da Paola é um 

bom exemplo.

— Elas são o xodó do meu marido e dão 

uma personalidade ainda maior à nossa casa. As 

tendências são muitas, mas nada como ter uma 

casa que é a cara da gente — conclui Paola.

Outra maneira fácil de unir tendências é através 

da arte. Ter uma obra de arte, quadros, objetos 

de decoração ou até mesmo móveis assinados 

imprime identidade aos ambientes. E nem precisa 

ser uma pintura clássica. Um objeto antigo, fotos 

de família ou algo de valor inestimável pode, e 

deve, ganhar destaque. 

O arquiteto Caco Borges projetou um espaço 

para o Casa Cor 2008 que une o antigo ao 

contemporâneo: parte da mobília, como a mesa 

de madeira de 200 anos, é clássica, enquanto 

os lustres e as cadeiras de metal são de estilo 

contemporâneo. Tudo convivendo em sintonia 

com uma parede de pedras, um estilo rústico 

que enche de personalidade o espaço. Uma 

coisa é certa: bom senso e bom gosto nunca 

saem de moda. 
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A coleção de camisas de 
futebol dá personalidade à sala 
de TV da casa de Paola

O arquiteto Caco Borges 
mistura estilos, materiais e 
tendências em projeto para a 
Casa Cor 2008
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Hoje, grande parte dos arquitetos acredita que 

conciliar estética e fatores ambientais nos projetos 

é questão obrigatória. E isso inclui preservar e 

conservar espécies vegetais em áreas comuns 

das edificações. O assunto, pauta das discussões 

no mundo inteiro, tem estimulado as pessoas 

a reconsiderar atitudes importantes no dia a dia. 

Racionar água, energia elétrica e ampliar a coleta 

e reciclagem de lixo são algumas delas. Quando 

a escolha é investir em um apartamento, a 

preferência tem sido para aqueles que valorizam 

a área verde. O Résidences Belle Vue, no Alto 

Leblon, e o Conde D’Taunay, no Jardim Botânico, 

ambos na Zona Sul, são exemplos de construções 

em perfeita sintonia com o meio ambiente. 

— Nos dois prédios o projeto foi influenciado 

pela existência de árvores nos terrenos. A integração 

da área verde com o edifício é fundamental para os 

moradores e as crianças — reflete o arquiteto e 

diretor de planejamento da Concal, Sérgio Caldas.

Ao projetar o Conde D’Taunay, Sérgio se 

deparou com um desafio: como manter uma 

árvore bem alta que existia na fachada frontal do 

terreno. Optou então por uma solução arrojada: 

varandas com reentrâncias que permitissem 

acolher a árvore no local. O laço forte com a 

paisagem falou mais alto.

— Queríamos privilegiar esse espaço. Perdemos 

parte da área privativa, mas as reentrâncias nas 

varandas abriram lugar para a árvore. O grande 

barato era mantê-la na fachada — explica. 

CONSTRUTORA 
APOSTA NA 
BELEZA 
NATURAL

CONDE D’TAUNAY, 
RÉSIDENCES BELLE  
VUE E PARQUE 
MONJOPE REALÇAM 
ÁREA VERDE 
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base no resultado da pesquisa, 

optamos pela preservação de 

mais de 30 árvores no con-

domínio — conclui o arquiteto 

e urbanista José Conde Cal-

das, presidente da Concal.

BOSSA ARQUITETôNICA

Já no Belle Vue, a intenção, ao construir os dois 

blocos (Conde D’Azur e o Conde de la Colline), 

era manter as árvores de grande porte — são 

várias entre os blocos — e preservar a paineira 

que hoje passa por dentro da varanda da frente. 

Assim foi feito. A ousadia do projeto, realizado 

pelo arquiteto paisagista Benedito Abbud, deu 

charme à área comum do condomínio e valorizou 

as espécies espalhadas no terreno. O paulista 

Abbud é um dos mais conceituados em sua área 

no Brasil.

— A idéia desse projeto surgiu da própria 

vegetação local, que serviu de guia para a 

construção. Toda essa leitura da natureza foi 

pensada para dar clima e sensações já existentes 

no lugar, buscando sempre a qualidade de vida do 

morador. A paineira, além de ser uma belíssima 

árvore, virou um dos pontos fortes do projeto 

paisagístico. Pensamos em um projeto que a 

mantivesse e mostrasse a forte integração da 

arquitetura com a natureza — explica Abbud.

Outro clássico exemplo de condomínio que 

privilegia a habitação e o convívio com a natureza é 

o Parque Monjope, no Jardim Botânico. O projeto 

foi desenvolvido integrando a natureza já existente 

no terreno à arquitetura.

— Para construir o Parque Monjope contrata-

mos um biólogo que estudou a flora local e, com 

Na pág. ao lado, reentrâncias  
garantem a presença da árvore junto 

às varandas no Conde D’Taunay

À direita (acima), Parque Monjope: 
empreendimento preservou a área 

verde do terreno, que ganhou 
parquinho ecológico 

Ao lado, integração com a natureza: 
árvores espalhadas pelos blocos do 
Belle Vue dão charme à construção 

Abaixo, detalhe das varandas de um 
dos edifícios do Résidences Belle Vue 
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Pesquisar apenas a planta do apartamento 

não é suficiente na hora de comprar a casa 

nova. Os atrativos vão muito além de home 

theater, cozinha integrada à sala e closet. Hoje, 

os empreendimentos oferecem diferenciais 

jamais imaginados anos atrás, alguns que soam 

DIFERENCIAIS 
QUE SOAM 
COMO 
PRESENTES 

EMPREENDIMENTOS 
INFORMATIZADOS, 
AMPLAS ÁREAS DE 
LAZER, ARMÁRIOS 
E PROJETOS 
DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL ATRAEM 
CLIENTES PARA 
O MERCADO 
IMOBILIÁRIO

Abaixo, lan house do 
Quinta do Conde

como presentes para os compradores. De home 

cinema e forno de pizza às praças personalizadas 

para terceira idade, namorados e bebês e babás, 

a Concal Construtora investe em projetos que 

tenham algo mais. Uma das tendências é a 

informatização dos apartamentos. 

No edifício Conde de Marbella, no Leblon, 

os apartamentos são preparados para receber ca-

beamento estruturado, sistema de TV a cabo para 

HDTV, internet, além do projeto para a instalação 

de câmeras e outros equipamentos no interior dos 

apartamentos. Todo o sistema de comando ignora 

as distâncias. Por meio de painéis de controle que 

podem ser acionados via internet, pocket PC ou 

até mesmo telefone celular, o aparato possibilita o 

controle à distância de luzes, áudio, vídeo, cortinas, 

ar-condicionado e o que mais o proprietário quiser 

programar. No caso de uma chuva inesperada no 

meio da tarde, por exemplo, basta um clique para 

fechar as janelas. 

Segundo Rodrigo Conde Caldas, vice-presi-

dente da construtora, quando o assunto é auto-

matização, o céu é o limite.

— As pessoas buscam tecnologias cada vez 

mais modernas para melhor conviver com a famí-

lia, ter conforto e protegê-la. O Conde de Mallor-

ca, por exemplo, é equipado com a tecnologia da 

biometria que usa a leitura de impressões digi-

tais na identificação 

de pessoas. Hoje, 

percebe-se a conso-

lidação dos condomí-

nios-clube, que ofe-

recem tudo em um 

só lugar: segurança, 

lazer e conforto — 

ressalta Rodrigo. 

O Conde du Lac, 

na Lagoa, também 

oferece um amplo 

cardápio de auto-
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mação predial. A 

área comum do 

condomínio conta 

com sistema de 

barreiras eletrô-

nicas contra in-

vasão e sensores 

de detecção de 

fumaça e de pre-

sença. O sistema 

também aciona 

automaticamente 

luzes internas e externas, controla o consumo 

de água e energia elétrica, além de monitorar o 

funcionamento de motores e a manutenção de 

equipamentos. Cada morador pode ainda adqui-

rir um software individual capaz de monitorar as 

atividades domésticas à distância, via internet ou 

por telefone.

Os empreendimentos Avant Garde, na 

Freguesia, e Quinta do Conde, em São Cristóvão, 

possuem diversas áreas de lazer: churrasqueira, 

parque aquático, sauna, espaço gourmet, 

brinquedoteca, spa, salão de jogos, parede de 

escalada e lan house. A bancária Michelle Lira 

aderiu ao novo conceito de moradia ao comprar 

um apartamento no condomínio Avant Garde. 

— Os fatores que mais me chamaram a 

atenção foram a localização e o lazer. A ampla área 

de lazer será ótima para o meu filho, mas também 

para mim e meu marido, já que possui spa, espaço 

gourmet e outros atrativos — destaca Michelle.   

Como o público está cada vez mais 

exigente, além de todas essas características, os 

empreendimentos oferecem diferenciais que 

servem como presente para os compradores. No 

Avant Garde, por exemplo, os apartamentos são 

entregues com armários de cozinha. 

— O piso e os armários são de muito bom 

gosto. Achei essa iniciativa muito interessante — 

conta Michelle Lira, proprietária  no Avant Garde.

CONDOMÍNIOS VERDES ATRAEM CLIENTES

O consumo consciente é pauta no dia a dia de 

todos nós. A Concal, primeira construtora carioca 

a neutralizar sua emissão de carbono, está atenta 

à tendência. Além de desenvolver projetos com 

preocupações socioambientais, a empresa tem 

estudado novas tecnologias para aplicar aos seus 

projetos. O resultado tem sido surpreendente, com 

economia significativa nas contas de energia e água. 

Todos os novos empreendimentos da empresa são 

construídos com sistemas de reaproveitamento de 

água de chuva para lavagem e irrigação das áreas de 

lazer, placas solares e coleta seletiva de lixo. 

A preservação do meio ambiente no condo-

mínio Terras Altas, em Pedro do Rio, é um dos 

pontos fortes. Com 430 mil m², o empreendimento 

tem um horto florestal no entorno dos 85 lotes, de 

2,5 mil m² a 5,5 mil m², que compõe uma topografia 

especial. Além de levar mais verde para a vida 

dos proprietários, conta com amplo esquema de 

segurança. A idéia é que os proprietários desfrutem 

de todas as vantagens de ter um refúgio para os 

finais de semana.

— O Terras Altas proporciona a convivência 

com outras famílias, o que é ótimo para as 

crianças. Outro item importante é a segurança, já 

que os proprietários podem fechar seus imóveis 

durante a semana, sem preocupação — explica 

Rodrigo Caldas.

Churrasqueira do Avant Garde
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DETALHES 
QUE FAZEM 
A DIFERENÇA

DA FACHADA AO 
INTERIOR DO 
APARTAMENTO, 
ACABAMENTOS DEVEM 
UNIR PRATICIDADE E 
DURABILIDADE

Transformar um prédio em ícone arquitetônico 

é um desafio que começa na prancheta ou 

no computador. Mas para ter um prédio ou 

empreendimento completo, é preciso ir além. 

Num acabamento de qualidade, conforto acústico 

e térmico, segurança e estética caminham juntos 

desde a concepção até o término da obra. Meio 

caminho andado para um resultado satisfatório 

1

está no uso de materiais nobres, que não saem de 

linha, não desgastam nem ficam feios com o passar 

do tempo. Do piso à banheira, da fachada à área 

de lazer, cada detalhe deve ser cuidadosamente 

pensado. Fachada em granito, mármore ou textura; 

piso em cerâmica, tábua corrida ou porcelanato; 

qualquer que seja o material utilizado, é importante 

que sua aplicação seja bem-feita e harmonicamente 

pensada para que todos os elementos combinem 

entre si. 

O diretor de planejamento da construtora, 

Sérgio Caldas, conta que os detalhes em 

mármore diferenciam um empreendimento dos 

demais. Guarda-corpos de alumínio com vidro 

laminado verde, muito utilizado em prédios da 

Zona Sul, também merecem ser destacados por 

valorizar e elevar o estilo contemporâneo dos 

empreendimentos

— Temos o compromisso 

de levar para nossos 

Acima, o vidro laminado verde 
na fachada do Edifício Conde Du 
Lac, na Lagoa, e, abaixo, fachada 

do Edifício Carlos Medeiros
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empreendimentos materiais diferenciados e fabricados 

pelas marcas mais conceituadas do mercado. Mesmo 

as linhas mais simples contam com o bom gosto e o 

padrão de acabamento Concal — afirma Sérgio.

Por aliar praticidade e harmonia a durabilidade, 

o mosaico é uma das técnicas de decoração mais 

utilizadas na história da humanidade. Há muito tempo 

presente, com um sem-número de aplicações e 

fases, a técnica está sempre se renovando e tem sido 

fundamental na concepção de empreendimentos. 

Inicialmente criado para servir como arte de 

ornamentação, usada em locais dedicados às musas 

e aos deuses, o mosaico ganha versões em vidro e 

é cada vez mais comum encontrá-lo em ambientes 

como banheiros, cozinhas, saunas e halls, além de 

piscinas, lâminas de água e lagos. 

A versatilidade também permite que 

os materiais usados nas fachadas ganhem 

novas aplicações. No Conde du Lac, por 

exemplo, o mármore aplicado na entrada 

do empreendimento dá ainda mais requinte 

à construção. De acordo com o gerente de 

vendas da empresa especializada em mosaicos 

de vidro Vitrocolori, Miguel Lauletta, a utilização 

de pastilhas tanto no interior como no exterior 

de um edifício tem grande aceitação. No caso da 

fachada, Lauletta explica que, por ser translúcida, 

ela dá um aspecto mais nobre, tornando o prédio 

mais atraente e com maior valor agregado. 

— Em piscinas, por exemplo, o mercado 

normalmente trabalha com pastilhas de vidro da 

linha tradicional, que são mais foscas e opacas. 

Mas alguns prédios já estão adotando pastilhas 

da linha cristal nesses espaços. Além de ser um 

elemento nobre, as pastilhas têm uma infinidade 

de aplicações, e nas piscinas podem ser usadas 

em diversos tons de azul e exibidas em faixas e 

até no formato de desenhos. Essa versatilidade 

não é encontrada em materiais como cerâmica 

ou azulejo, por exemplo — esclarece Miguel. 

O primeiro projeto da Concal que utilizará 

pastilha da linha cristal em sua fachada é o 

Résidences Belle Vue, localizado no Alto Leblon. A 

diretora financeira da construtora, Patricia Caldas, 

completa informando que as equipes de arquitetura 

e compras da Concal escolhem a dedo os materiais 

que serão utilizados em seus empreendimentos e 

realizam estudos minuciosos das novas tendências 

do mercado, procurando o produto de melhor 

qualidade e maiores diferenciais. Piscina com deck molhado 
do Résidences Belle Vue

Toque de requinte na portaria 
do edifício Conde du Lac
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As possibilidades de modificação da planta dos 

imóveis, hoje à disposição como novidades no 

mercado, são oferecidas pela Concal há anos. A 

empresa foi a primeira a criar novos ambientes nos 

apartamentos recém-construídos para que ficassem 

de acordo com o gosto do morador. Outra criação 

da empresa foi a implantação de sala íntima, que 

nasceu na construção do Conde D’Alba, na década 

de 1980. Atualmente, o ambiente é facilmente 

encontrado em projetos que buscam arejar o 

imóvel com um hall de distribuição para os quartos.

Segundo José Conde Caldas, o departamento 

de arquitetura da Concal permite que a empresa 

desenvolva em cada projeto uma planta especial. 

— Seja na criação de projetos para apartamentos 

grandes ou pequenos, a Concal sempre esteve à 

frente, ditando as tendências do mercado. É comum 

encontrarmos prédios com grandes varandas, salas 

de mais de 100 metros quadrados e esculturas em 

suas fachadas — orgulha-se Conde Caldas. 

ARQUITETURA 
DE VANGUARDA

HÁ 38 ANOS NO 
MERCADO, CONCAL 
DITA TENDÊNCIA COM 
PROJETOS INOVADORES 
E QUE MARCAM ÉPOCA 

A grande sala de estar 
foi a principal novidade 
da época da construção 
do edifício Conde de 
Chartres, 1987

A piscina na varanda do 
Conde de Tabatinguera 
é um dos destaques do 

prédio, que conta ainda 
com mais uma varanda 

ligada ao salão
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Para mostrar a visão vanguardista de Conde 

Caldas, elegemos quatro empreendimentos que 

primam pela criatividade, além de proporcionar 

conforto aos moradores. São eles: Conde de 

Tabatinguera, na Lagoa; Conde de Chartres, em 

Ipanema; Conde de Saint Romain, na Lagoa; e 

Conde de Belle Vue, em Niterói.  

No projeto de quatro quartos, sendo três suítes, 

do empreendimento Conde de Tabatinguera, a 

inovação está nas varandas: uma com piscina e que 

passa por todos os quartos e a outra com ligação para 

o salão. No edifício Conde de Chartres, a principal 

novidade da época da construção, em 1987, foi a 

grande sala de estar, com 100 metros quadrados. 

Segundo Conde Caldas, em muitos projetos ele 

passou a integrar varandas e salas, criando espaços 

amplos e arejados para o lazer da família. 

— O projeto tem ainda duas varandas, uma 

ligada à sala, e outra ligada às quatro suítes. O 

prédio, de cinco apartamentos, ainda abriga uma 

escultura espanhola, outra inovação. Passamos a 

aplicar arte nas fachadas para dar ainda mais requinte 

às construções — explica Conde Caldas.

No empreendimento Conde de Saint Romain, 

entregue em 1976, são cinco quartos, sendo dois 

deles suítes, uma sala íntima e um salão de estar. 

Outra inovação desse prédio foi a construção de 

dependências de empregadas com mais de um 

quarto. No empreendimento foram construídos  

dois quartos de empregada. Para Niterói, a Concal 

levou o conceito de grandes varandas e ainda 

instalou uma piscina e sauna nas varandas de todos 

os apartamentos. Batizado de Conde de Belle Vue, 

além de ligação direta com a sala, o empreendimento 

oferece uma das mais belas vistas de Niterói, em 

frente ao Museu de Arte Contemporânea (MAC). 

No Conde de Saint Romain, 
os cinco quartos, sala íntima 

e um salão proporcionam 
conforto aos moradores. Os 
dois quartos de empregada 

também foram inovações na 
época da construção, 1976

A Concal levou para Niterói o 
conceito de grandes varandas 
com a construção do Conde 
de Belle Vue. O prédio tem 
piscina e sauna nas varandas 
de todos os apartamentos
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Cozinha americana, quatro ou três quartos, 

escritório ou sala de jantar. Hoje os apartamentos 

recém-construídos já podem ter a “cara” do 

morador sem precisar passar por obras depois da 

entrega das chaves. O mercado imobiliário oferece 

para os clientes diversas opções de personalização 

de plantas, que vão da ampliação e criação de novos 

cômodos à modificação completa do projeto. 

Há ainda a possibilidade de um upgrade nos 

acabamentos internos e nos recursos tecnológicos. 

Sérgio Caldas, diretor de planejamento da Concal, 

afirma que o custo da obra durante a construção é 

menor do que após a entrega das chaves.

COM A 
“CARA” 
DO MORADOR

LANÇAMENTOS 
OFERECEM PLANTAS 
PERSONALIZADAS 
E FLExÍVEIS



  concal em revista  27

O know-how da Concal em personalização 

de apartamentos vem desde os tempos da criação 

da construtora. José Conde Caldas, fundador e 

presidente da empresa, ingressou na construção 

erguendo prédios para grupos fechados, com 

plantas diferentes no mesmo edifício. Isso explica 

a expertise atual da construtora em personalização 

de plantas.

— Posso dizer que praticamente todos 

os nossos clientes do segmento de alto luxo 

modificam bastante a planta de seus apartamentos 

ainda na fase da construção. Para a Concal, é um 

prazer ter o cliente satisfeito — afirma Caldas.
Plantas dos empreendimentos 
Conde de Versailles e Ministro 
Carlos Medeiros Silva

— Em apartamentos grandes é muito 

comum a integração entre sala e cozinha. Para 

o consumidor final, só há custo se o projeto for 

mais caro que o padrão oferecido pela Concal. 

Já para a construtora, em um prédio onde todos 

os moradores mexem nas plantas, em vez de 

administrarmos uma obra, administramos várias 

— explica Caldas.

Em prédios com poucas unidades, no Leblon 

e em Ipanema, os clientes podem escolher a 

configuração e o tamanho dos cômodos. Casais 

mais jovens, muitas vezes, pedem que se incorpore 

um dos quartos extras à suíte; os mais velhos 

querem salas maiores para receber a família; quem 

tem parente idoso e vai morar em um duplex não 

abre mão do quarto no andar de baixo. 

As mudanças variam de acordo com as 

necessidades de cada um. Há exemplos de 

apartamentos de quatro quartos que foram 

transformados em lofts; outros em que o quarto 

de empregada acabou servindo para ampliação da 

sala. Os ingleses James Peter e Sheryl, moradores 

do edifício Ministro Carlos Medeiros Silva, optaram 

por modificar a planta do apartamento. 

— Abrimos mão de um banheiro para ficar 

com a sala de jantar maior, e um dos quartos de 

empregada foi usado para ampliar a cozinha, 

que também foi aberta para a sala. Desse modo, 

integramos todos os ambientes e podemos receber 

com mais conforto — explica Peter.  



O Rio de Janeiro continua lindo. Pelo menos 

para os que escolheram e podem morar em 

coberturas de prédios. O clima tropical e o sol o ano 

todo possibilitam a esses moradores a combinação 

entre lazer e segurança, além do principal: a vista. 

A beleza da cidade somada a uma arquitetura 

que prima pela contemporaneidade e bom gosto 

conquistam de longe. Luciana Senise, moradora de 

uma cobertura na Zona Sul há mais de 10 anos, é 

uma apaixonada pelo tipo de moradia.

— Receber bem os amigos é uma das 

vantagens. Conforto e segurança foram itens que 

também pesaram na opção pelo empreendimento. 

É como morar em uma casa, mas nas alturas — 

declara Luciana.

Em quase 100% dos seus prédios, a Concal 

explora o último andar com unidades diferenciadas. 

As coberturas sempre têm projetos mais amplos 

para quem gosta de contemplar o céu, o sol e ter 

mais espaço para festas e reuniões. Um exemplo 

é o condomínio Résidences Belle Vue, no Leblon. 

Localizado em um amplo terreno com acentuado 

A PRIMEIRA 
IMPRESSÃO É 
A QUE FICA

FACHADAS E 
COBERTURAS 
COM PLÁSTICA 
SOFISTICADA DÃO 
PERSONALIDADE 
E BRILHO àS 
EDIFICAÇÕES

declive, o empreendimento precisava de um 

projeto inovador. 

Segundo o arquiteto Sérgio Caldas, diretor de 

planejamento da Concal, os blocos de apartamentos 

foram projetados em diferentes níveis: 

— Com isso, temos mais apartamentos nos 

fundos do que de frente para a rua. A solução 

possibilitou uma vista privilegiada para todos os 

moradores. Os apartamentos frontais têm vista 

para as montanhas e os localizados atrás, para o 

mar do Leblon e de Ipanema. O projeto ainda 

permitiu a entrada de luz natural — afirma. 

Além dos apartamentos, o empreendimento 

conta com oito coberturas, de 300 metros quadrados 

a 450 metros quadrados, quatro ou cinco suítes 

e incluem suíte master, piscina, sauna, banheiro, 

ducha, copa-bar e um salão. O espaço tem 50% da 

ocupação fechada já completamente legalizado, o 

que isenta o morador de obras futuras. 

— O que diferencia casas de coberturas é a 

segurança. E morar em casas na Zona Sul, só no 

Jardim Pernambuco, no Leblon, ou na Barra da 

Tijuca, que já é Zona Oeste. O morador quer 

unir espaço e área de lazer num ambiente seguro 

— afirma Eduardo Caldas, gerente de vendas da 

Central de Imóveis.

Outro ponto alto da edificação são os painéis 

em fulget (composto de cimento e pedras moí-

das) e mármore branco. O material também foi 

usado no peitoril para melhorar a iluminação e 

dar brilho. Para facilitar o acesso à área de lazer 

do condomínio, o arquiteto Sérgio Caldas projetou 

uma passarela de vidro em curva. Em 2006, o em-

preendimento ganhou o Prêmio Ademi de Melhor 

Projeto Residencial de Pequeno Porte. 

Em Ipanema, outro ícone da arquitetura Concal 

é o Conde de Mallorca, que está sendo construído 
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na quadra da praia. Sérgio Caldas, especialista 

em inventar bossas inusitadas em tudo em que 

põe a mão, deu a ele tratamento especial. A 

fachada ganhou ar moderno com revestimento 

em alumínio na cor champanhe. Escolhidos com 

critério, os materiais deram à fachada cara nova e 

o projeto rendeu ao arquiteto o Destaque Ademi 

— Prêmio Master Imobiliário 2008 como projeto 

de melhor concepção arquitetônica.

— Fundamental é o prédio envelhecer bem. E 

por estar perto da praia, é essencial que os materiais 

sejam de longa durabilidade. O embasamento 

nobre, ou seja, os três primeiros pavimentos do 

prédio, são feitos de mármore marrom imperial e 

preto nero — explica o arquiteto, que afirma ainda 

que a primeira impressão é a que fica, por isso, os 

projetos devem ser cuidadosos e bem-pensados. 

Com o intuito de valorizar a vista, Sérgio Caldas 

usou vidro incolor duplo autoportante. O material 

libera a passagem de luz e dá horizontalidade 

às varandas. Sem barreiras visuais, o prédio se 

destaca entre os vizinhos. A vista frontal é total. 

— A intenção ao projetar a fachada era destacar 

totalmente o prédio, deixá-lo solto. A suíte oferece 

visão panorâmica para o mar e ainda traz uma 

vantagem: o desenho serigrafado feito no guarda-

corpo oferece privacidade. O forro de madeira 

da varanda e as esquadrias em inox completam o 

ambiente — diz ele. 

A cobertura de 450 metros quadrados tem 

vista frontal para a praia, já que os dois prédios 

anteriores são mais baixos. Os espaços livres 

ganharam uma arquitetura caprichada com terraço 

e piscina. O local passou 15 anos sem receber um 

lançamento imobiliário e, para deleite dos futuros 

moradores, acaba de recebê-lo. Para quem tem 

interesse em comprar um dos apartamentos, 

é bom correr. O empreendimento já está com 

quatro das seis unidades vendidas. 

Vista privilegiada para a 
praia do Leblon de um dos 
apartamentos do Résidences 
Belle Vue

Conforto, beleza e segurança.  
A cobertura do Belle Vue tem 
personalidade 
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A ZONA SUL 
DOS CARIOCAS
UM PASSEIO PELAS 
HISTÓRIAS DA ÁREA 
MAIS NOBRE DO RIO DE 
JANEIRO 
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Para explicar o fascínio que a Zona Sul do Rio 

de Janeiro desperta em brasileiros e estrangeiros 

que disputam cada metro quadrado disponível 

como se fosse um verdadeiro oásis, é preciso olhar 

para trás. Quando a Concal decidiu fazer parte da 

construção desse privilegiado pedaço do Rio de 

Janeiro, viu que seria preciso muito mais que tijolos 

e concreto para imprimir sua marca. Hoje, morar 

na Zona Sul, quase 500 anos após a sua fundação, 

é sinônimo de qualidade de vida e status. Rodrigo 

Conde Caldas, vice-presidente da Ademi e da 

Concal, afirma que, hoje, o Leblon tem o metro 

quadrado mais caro da América Latina. Segundo 

ele, um imóvel vendido há dez anos por R$ 600 

mil, atualmente custa em média R$ 2,5 milhões. 

O Rio de Janeiro foi fundado em 1565, mas 

bem antes disso a Zona Sul da cidade já despertava 

o interesse daqueles que, do mar, avistavam os 

contornos da futura Cidade Maravilhosa. Os 

primeiros indícios de ocupação datam de 1502, 

quando marinheiros portugueses vieram em busca 

de água doce na foz do rio Carioca, na atual praia 

do Flamengo. De lá para cá, muita mudança: a 

cidade se estabeleceu, cresceu economicamente, 

tornou-se capital do Brasil e, anos depois, perdeu 

o posto para Brasília. Mas um aspecto permanece 

imutável: a Zona Sul continua encantando e sendo 

cobiçada.

A Ademi — Associação de Dirigentes de 

Empresas do Mercado Imobiliário — não possui 

um ranking dos valores do metro quadrado em 

Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio 
de Janeiro, na década de 1930 
Autoria: Luciano Ferrez; 
“Arquivo Família Ferrez - 
Petrobras/Arquivo Nacional”

Vista atual da Lagoa Rodrigo 
de Freitas
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cada bairro da cidade, mas calcula a valorização 

dos terrenos da Zona Sul pelo índice de permuta 

dos imóveis de cada prédio construído. Ou seja, 

o percentual de unidades que as construtoras 

oferecem ao proprietário do terreno que está 

sendo comprado como forma de pagamento. 

Quanto maior esse percentual, maior o interesse 

do proprietário em ficar com os apartamentos para 

depois vender ou alugar, um indicador de que a 

área está altamente valorizada. 

Nos bairros nobres da Zona Sul, como 

Leblon, Ipanema e Lagoa, esse percentual é de 

no mínimo 30%, podendo chegar a 50%. Nos 

outros bairros, o índice fica entre 10% e 20%. 

Hoje, a grande valorização dos imóveis da Zona 

Sul, principalmente no Leblon, é explicada pela falta 

de terrenos disponíveis: muitas construções antigas 

são consideradas áreas de proteção arquitetônica 

e não podem ser demolidas. Com a redução da 

oferta e o aumento da procura, a valorização dos 

imóveis — novos e usados — na região chega a 

mais de 10% ao ano acima da inflação. 

A qualidade de vida de quem mora e trabalha na 

Zona Sul também explica essa contínua valorização, 

declara a diretora financeira da Concal, Patricia 

Conde Caldas.

— Hoje, o tempo é um bem precioso. 

Com a vida corrida, perder tempo em grandes 

deslocamentos é prejuízo muito maior do que o 

financeiro. Rouba horas do trabalho, do convívio 

com a família, da orientação aos filhos. O morador 

da Zona Sul tem procurado trabalhar perto de 

casa. Ele une a praticidade de morar no Leblon 

ou Ipanema, que já contam com bons prédios 

empresariais, ao lazer que esses bairros oferecem. 

Tem a praia, a lagoa para praticar esportes, 

excelentes clubes, além de variados restaurantes, 

salas de cinema, teatros etc. 

E completa:

— O movimento de sofisticação que a Zona 

Sul viveu ao longo dos anos tem atraído não só 

cariocas, mas pessoas com alto poder aquisitivo do 

resto do país e do exterior. Esse público consome 

nos bairros e fortalece a economia local. Novas 

necessidades surgem, os bairros as atendem e 

evoluem. A Rua Dias Ferreira é um exemplo 

disso. Com a chegada de estilistas famosos, lojas 

de grife e restaurantes variados, o ponto valorizou-

se enormemente e tornou-se um dos metros 

quadrados mais caros da cidade. E a tendência é 

continuar a subir — ressalta Patricia Caldas.

Um pouco mais de história nos conta que há 

201 anos, depois de virar capital, o Rio de Janeiro 

recebe a família real portuguesa e vê acontecer a 

abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 

Com a chegada de nobres estrangeiros, a cidade 

precisou mudar seus hábitos para se aproximar dos 

costumes europeus desses novos habitantes, o de 

morar em lugares mais aprazíveis. As principais 

transformações foram no âmbito da arquitetura 

e urbanismo, pois acontece uma efetiva mudança 

no crescimento imobiliário carioca, já que o 

hábito europeu de morar longe do Centro ganha 

força por aqui. 

As chácaras, grandes propriedades nas praias e nas 

encostas dos morros, que até então eram usadas apenas 

nos fins de semana, se transformam em confortáveis 

Orla do Leblon, o metro 
quadrado mais caro do Brasil
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moradias permanentes da elite, e a Zona Sul do Rio, 

localizada exatamente entre o mar e a montanha, ganha 

o status de área mais glamourosa da cidade. Junto com 

a fina flor brasileira e estrangeira que se instala na Zona 

Sul, vem o investimento em crescimento urbanístico, 

e lá pelo final do século XIX vive-se a industrialização 

da cidade. A burguesia segue o caminho dos bondes, 

que alcançam novos destinos: Glória, Catete, Largo 

do Machado, Flamengo, Laranjeiras, Cosme Velho e 

Botafogo são os bairros mais procurados. A essa altura, 

a Zona Norte, mais rural e bucólica, ganha a preferência 

dos militares e profissionais liberais.

Quando o túnel atualmente chamado de Velho é 

aberto, em 1882, as atenções se voltam para Copaca-

bana e, mais tarde, Ipanema e Leblon. As praias, pat-

rimônio ícone do 

carioca, começam 

a se transformar 

em belos bairros. 

A hotelaria e o co-

mércio aos pou-

cos completam o 

cenário. Inaugu-

rado em 1923, 

o Copacabana 

Palace dá início à 

fase dos grandes 

hotéis. 

A valorização 

das terras é uma 

c o n s e q u ê n c i a 

natural e a ocupação imobiliária continuou a ser 

regida por essa aura de vanguarda e charme, 

e, por que não dizer, poder econômico. Todos 

querem acompanhar de perto a efervescência 

econômica e cultural que toma conta da cidade. 

Por muito tempo no centro das atenções, 

Copacabana começa a dar sinais de saturação 

na década de 1960, e moradores de alto poder 

aquisitivo migram para os bairros vizinhos: Ipanema 

e Leblon. Até então, esses bairros praticamente só 

tinham casas e prédios pequenos, de dois andares. 

Cosmopolita é a palavra que traduz bem o clima que 

paira no ar junto com a brisa do mar. 

Na década de 1970, surge o novo símbolo da 

orla carioca: o calçadão. A proliferação de opções 

de lazer além das praias, como cinemas 

e bares, tornam esse pedaço da Zona 

Sul um lugar ainda mais interessante para 

intelectuais e artistas. 

Na década de 1970 surge o 
maior símbolo da orla da Zona 

Sul: o calçadão

Cotidiano na Zona Sul do Rio: 
a qualidade de vida explica a 
contínua valorização do bairro
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Nessa mesma época, mais precisamente em 

1971, o arquiteto José Conde Caldas ergueu no 

Leblon o primeiro prédio da sua construtora, no 

número 155 da Rua General Urquiza. O jovem 

empresário já sabia do potencial de valorização da 

região, e para esse público e esse nicho da cidade 

direcionou o crescimento dos seus negócios. A casa 

comprada para a construção do primeiro prédio, 

por exemplo, em 1971, valia cerca de US$ 350 mil. 

Hoje, ela custaria algo em torno de US$ 3 milhões.  

De 1971 a 1985, a Concal levantou cerca de 15 

prédios só no Leblon, enquanto construía, também, 

residenciais em Ipanema, Jardim Botânico e Gávea, 

sempre mantendo a característica de um apartamento 

por andar, com quatro quartos cada um.

Outra inovação da construtora que marcou 

definitivamente a arquitetura carioca foi a 

aprovação da lei que permitia a construção de 

varandas, em 1975. A força da família Concal na 

Zona Sul pode ser comprovada em números e 

nas ruas.  Como a maioria dos empreendimentos 

leva a marca “Conde” no nome, basta circular 

pelos bairros nobres para esbarrar com legítimos 

exemplares da construtora em boa parte das ruas. 

Olhando para trás, nem em seus melhores sonhos 

Conde Caldas poderia imaginar que, 38 anos mais 

tarde, levantaria mais de 100 prédios na Zona Sul 

e 150 em todo o país. 

Fonte de pesquisa: texto “Zona Sul”, de Mario Aizen, sociólogo 
e pesquisador da Secretaria Municipal do Patrimônio Cultural, 
extraído do site: http://www.museudapessoa.net/

Pôr do sol na praia de Ipanema
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CONCAL TEM 
HOJE 16 PROJETOS, 
11 DELES EM 
ANDAMENTO 
E CINCO 
LANÇAMENTOS

A TODO 
O VAPOR

O ano de 2008 foi um dos mais importantes para a 

Concal. A empresa, que há três anos resolveu apostar 

na classe média e expandir sua atuação para áreas pouco 

exploradas, como São Cristóvão, já colhe os frutos de 

seus investimentos. Além dos sucessos de vendas, foi 

agraciada com quatro troféus Ademi na edição de 2008. 

Na ocasião foram eleitos os projetos do Gran Vista 

— Prédio Residencial de Grande Porte —; Conde de 

Versailles — Prédio Residencial de Pequeno Porte —; 

Conde de Mallorca — Concepção Arquitetônica para 

Sérgio Caldas —; e Terras Altas — Projeto Urbanístico. 

Independentemente do estilo arquitetônico das 

fachadas e de seus interiores, todos os prédios da 

Concal são desenvolvidos com o mesmo cuidado 

e dedicação. A Concal é a única construtora carioca 

que possui um departamento próprio de arquitetura, 

comandado por Sergio Caldas. Além de diretor de 

planejamento, o arquiteto assina todos os projetos 

da empresa. Com a carteira de empreendimentos 

diversificada, os lançamentos da Concal podem 

ser encontrados em bairros da Zona Sul, Zona 

Oeste e Zona Norte. Atualmente, a Concal cuida 

de empreendimentos em diversas regiões do Rio, 

dos quais 11 são obras em andamento, cinco estão 

em lançamento e dois acabam de ser entregues: 

Residences Belle Vue e Conde de Toledo. 

De todos os empreendimentos, cinco estão 

localizados no Leblon — Conde de Toledo, 

Résidences Belle Vue, Conde de Marbella, Conde de 

Provence e Conde de Versailles — e um em Ipanema. 

Os demais estão situados na Tijuca (Conde de Place), 

São Cristóvão (Quinta do Conde e Paço Real) e 

em Pedro do Rio (Terras Altas), Região Serrana do 

estado. O Résidences Belle Vue e Conde de Toledo 

acabaram de ser entregues aos novos proprietários. 

Já os Conde de Marbella e de Provence estão com as 

obras avançadas. O primeiro tem previsão de entrega 

para agosto de 2009, e o Provence um mês depois, 

em setembro. Este último está na fase de acabamento 

interior e colocação de granito na fachada. 

Em processo de implantação dos condomínios 

está o Paço Real, em São Cristóvão, e o Terras Altas, 

Nesta pág, condomínio Paço 
Real, Conde de Marbella (em 

obras) e Résidences Belle Vue

Na pág. ao lado, perspectivas 
dos empreendimentos Conde 

de Place e Conde de Versailles
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em Petrópolis, que já receberam o habite-se. Esse 

documento é emitido quando a Prefeitura atesta que 

os imóveis foram construídos segundo as exigências 

do ato da aprovação dos projetos. Lançados 

recentemente estão o Conde de Mallorca, em 

Ipanema, onde restam apenas duas unidades, e que 

traz diversas inovações em automação residencial; e o 

Avant Garde, na Freguesia, desenvolvido para a classe 

média, com 154 apartamentos de três e dois quartos 

e ampla área de lazer. 

Em 2008 foram lançados o Conde de Versailles, 

cujas obras estão em andamento, e o Conde de Place, 

na Tijuca, que está na sexta laje e terá a estrutura 

pronta até agosto deste ano. Em novembro do ano 

passado, a Concal voltou a apostar em São Cristóvão. 

Próximo ao Paço Real, que registrou sucesso de 

vendas na época do lançamento, será erguido o 

Quinta do Conde, em parceria com a incorporadora 

MDL Realty. O empreendimento, que teve as obras 

iniciadas em junho e tem previsão de entrega para 

2011, terá apartamentos de três e dois quartos e tem 

como principais diferenciais uma área de lazer no 

térreo e outra na cobertura. Ambos os espaços são 

banhados de sol o dia todo. 

Para este ano, a construtora prevê mais um 

lançamento na Tijuca, três no Leblon e um na 

Lagoa, na Avenida Epitácio Pessoa, do lado de 

Ipanema. O ano de 2009 está sendo mais um ano 

promissor para a construtora. 
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QUANTO 
VALE SEU 
CONDE?
LEBLON
Conde de Linhares 
Conde de Irajá
Conde de Porto Alegre
Conde D`Artois
Conde de Vighy
Ed. Min. Carlos Medeiros Silva
Conde de Essex
Conde de Vila Maria
Conde dos Arcos
Conde da Torre
Conde da Barca
Conde Caldas
Conde do Leblon
Conde de Baependi
Conde de Monte Cristo
Conde do Rio
Conde de Toledo
Conde de Viena
Conde de Igarapava
Conde de Boavista
RÉSIDENCES BELLE VUE
Conde des Colines
Conde D`Azur
Conde de Carvalhal
Conde de Sambaíba
Conde de Savóia
Conde Del Rey
Conde de Albuquerque
Conde de Monte Carlo
Conde de York
Conde de Bel Monte
Conde de Sigaud
Conde de Mayor
Conde de Aguiar
Conde do Leblon
Conde de Valois
Conde de Barthô
Conde das Flores
Conde de Provance
Ed. Min. Carlos Medeiros Silva 
Conde de Marbella
Conde de Versailles

IPANEMA
Conde de Rochambeau
Conde de Ipanema
Conde de Montenegro
Conde de Chartres 
Conde de Medeiros

GÁVEA
Conde de Cabo Frio
Conde de Vila Verde
Conde da Gávea
Conde de Montigny 

Rua Gal. Urquiza, 108
Rua Gal. Urquiza, 110
Rua Gal. Urquiza, 114
Rua Gal. Urquiza, 124
Rua Gal. Urquiza, 137
Rua Gal. Urquiza, 133
Rua Gal. Urquiza, 139
Rua Gal. Urquiza, 143
Rua Gal. Urquiza, 155
Rua Des. Alfredo Russel, 177
Rua Des. Alfredo Russel, 185
Rua Gal. Artigas, 85
Rua Gal. Artigas, 97
Rua João de Barros, 22
Rua José Linhares, 30
Rua José Linhares, 48
Rua Igarapava, 44
Rua Igarapava, 58
Rua Igarapava, 80
Rua Timóteo da Costa, 168

Rua Timóteo da Costa, 805
Rua Timóteo da Costa, 805
Rua Sambaíba, 63
Rua Sambaíba, 317
Rua Sambaíba, 472
Av. Visconde de Albuquerque, 184
Av. Visconde de Albuquerque, 1136
Rua Juquiá, 68
Rua Juquiá, 80
Rua Aperana, 66
Rua Eng. Sigaud, 105
Rua Artur Ramos, 118
Rua Dias Ferreira, 321
Rua Rodolfo Albino,4
Rua Cupertino, 131
Av. Bartolomeu Mitre, 335
Rua Gal. Venâncio Flores, 316
Rua Gal. Urquiza, 190
Rua Gal. Urquiza, 133
Rua Carlos Góis, 131
Rua João de Barros, 161

Rua Redentor, 43
Av. Vieira Souto, 370
Rua Nascimento Silva, 126
Av. Henrique Dumont, 204
Rua Nascimento Silva, 253 

Rua Duque Estrada, 95
Rua Major Rubens Vaz, 189
Rua Major Rubens Vaz, 213
Rua Marquês de São Vicente, 303

R$ 1.300.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.900.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.700.000,00
R$ 1.450.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.250.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.800.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.300.000,00
R$ 1.300.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.400.000,00

R$ 1.100.000,00
R$ 1.550.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.300.000,00
R$ 1.200.000,00

R$ 650.000,00
R$ 900.000,00

R$ 1.000.000,00
R$ 1.100.000,00

R$ 700.000,00 
R$ 1.400.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 2.200.000,00

R$ 900.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 2.400.000,00
R$ 3.200.000,00
R$ 3.200.000,00
R$ 2.600.000,00 

 

R$ 1.100.000,00
R$ 3.800.000,00

R$ 700.000,00 
R$ 2.100.000,00
R$ 1.700.000,00

R$ 700.000,00 
R$ 650.000,00 
R$ 700.000,00 
R$ 800.000,00 

BOTAFOGO
Conde de Motta Maia
Conde de Louzã
Conde de Botafogo
Conde de Aparício
Conde de Paris
Conde de Valmont
Conde de Lucena
Conde de Portobel
Conde de Caiçaras

URCA
Conde de Penafiel
Conde da Urca
Conde de Castilla

JARDIM BOTÂNICO
Conde de Vila Real
Conde de Veneza
Conde D`Alba
Conde de Itaipava
Conde Marques de Souza
Conde Viegas
Conde de Nova Friburgo
Conde de Flamboyant
PARQUE MONJOPE
Conde do Ipê
Conde das Acácias
Conde de Azaléia
Conde de Araucárias
Conde de Casuarinas
Conde dos Ciprestes
Botanic Executive Center
Conde de Normandie
Conde de Castelo
Conde de Faro
Conde de La Rochelle
Conde de Toulon
Conde do Corcovado
Conde de Foucault
Conde do Parque
Botanic Business
Empresarial Jardim Botânico

LAGOA
Conde de Paraty
Conde de Saint Roman
Conde da Lagoa
Conde du Lac
Conde D`Abranches
Conde de Tabatinguera
Conde de Lajes
Conde de Cuiabá
Conde de Resedá
Conde D’Taunay

BARRA DA TIJUCA 
Conde de Sade
Conde da Barra
Conde de Merhy
Conde de Vila Flor
Conde de Ville Blanch
Conde de Palma

RECREIO
Conde do Recreio
Lancaster Place Residences

JACAREPAGUÁ
PARQUE DA FREGUESIA
Conde de Araucária
Conde de Bromélia
Condado das Casuarinas
Condado de Dracenas
Avant Garde 

Rua Conde de Irajá, 122
Rua Conde de Irajá, 154
Rua Visconde de Caravelas, 39
Rua Min. Raul Fernandes, 50
Rua Guilhermina Guinle, 170
Rua Paulo Barreto, 34
Rua Barão de Lucena, 76
Rua Gal. Polidoro, 104
Rua Humaitá, 258

Rua Joaquim Caetano, 20
Rua Marechal Ramon Castilla, 25
Rua Marechal Ramon Castilla, 141

Rua Custódio Serrão, 7
Rua Custódio Serrão, 37
Rua Itaipava, 18
Rua Itaipava, 71
Rua Itaipava, 99
Rua Abade Ramos, 118
Rua Abade Ramos, 131
Rua Visconde de Carandaí, 23

Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Tasso Fragoso, 33
Rua General Garzon, 22
Rua Nina Rodrigues, 30
Rua Professor Saldanha, 76
Rua Faro, 41
Rua Benjamim Batista, 27
Rua Benjamim Batista, 49
Rua Benjamim Batista, 55
Rua Benjamim Batista, 103
Rua Benjamim Batista, 197
Rua Jardim Botânico, 656
Rua Jardim Botânico, 674

Av. Epitácio Pessoa, 730
Av. Epitácio Pessoa, 756
Av. Epitácio Pessoa, 800
Av. Epitácio Pessoa, 1700
Rua Tabatinguera, 30
Rua Tabatinguera, 60
Rua Sacopã, 60
Pça. Senador Filinto Muller, 3
Rua Resedá, 22
Av. Lineu de Paula Machado, 90

Rua Rodolfo Amoedo, 317
Rua Ivone Cavalheiro, 101
Rua General Lobato Filho, 181
Rua Rodolfo Amoedo, 418
Rua Fernando Nogueira Souza, 110
Rua Gumercindo Silva, 119

Rua Alfredo Volpi, 50
Rua Rogério  Karp, 111

Rua Comandante Rubens Silva, 679
Rua Comandante Rubens Silva, 679
Rua Comandante Rubens Silva, 679
Rua Comandante Rubens Silva, 679
Estrada de Três Rios, 965

R$ 700.000,00 
R$ 800.000,00 
R$ 800.000,00 
R$ 600.000,00 
R$ 700.000,00 
R$ 550.000,00 
R$ 700.000,00 
R$ 700.000,00 
R$ 700.000,00 

R$ 1.400.000,00
R$ 700.000,00 
R$ 550.000,00 

R$ 1.100.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 2.000.000,00

R$ 900.000,00 

R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00

R$ 350.000,00 
R$ 1.200.000,00
R$ 1.100.000,00

R$ 800.000,00 
R$ 1.600.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.100.000,00

R$ 270.000,00 
R$ 350.000,00

R$ 1.500.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 1.900.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.700.000,00
R$ 1.100.000,00
R$ 1.600.000,00
R$ 1.000.000,00

R$ 750.000,00 

R$ 600.000,00 
R$ 700.000,00 
R$ 850.000,00 
R$ 750.000,00 
R$ 650.000,00 
R$ 650.000,00 

R$ 400.000,00 
R$ 500.000,00 

R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 
R$ 250.000,00 
R$ 200.000,00 
R$ 250.000,00 
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TIJUCA
Conde D`Eu
Conde da Tijuca
Conde Afonso Pena
Conde de Place

GRAJAú
Conde de Grajaú
Conde de Campinas

MÉIER
Conde de Lorena
Conde das Palmeiras
Condado de Aquidabã (2 blocos)

SÃO CRISTÓVÃO
Quinta do Conde (2 blocos)

Paço Real (2 blocos)

CAMPO GRANDE
Conjunto Michelin (2 blocos)

Conde do Campo (3 blocos)

Rua Campos Sales, 44
Rua Dona Delfina, 33
Rua Afonso Pena, 141
Rua Conde de Bonfim, 610

Rua Campinas, 42
Rua Campinas, 52

Rua Pedro de Carvalho, 569
Rua 24 de Maio, 235
Rua Aquidabã, 431

Rua Almirante Baltazar, 194
Rua Euclides da Cunha, 255

Estrada do Campinho, 848
Rua Regina Coeli

R$ 650.000,00 
R$ 750.000,00 
R$ 450.000,00 
R$ 330.000,00 

R$ 650.000,00 
R$ 750.000,00

  
R$ 250.000,00

 R$ 200.000,00
R$ 270.000,00

R$ 250.000,00 
R$ 260.000,00  

R$ 190.000,00 
R$ 210.000,00 

 

As coberturas são avaliadas em 50% a mais sobre o valor do imóvel. 
Avaliação: Eduardo Conde Caldas CRECI 11664 (Julho/09)

VILA DA PENHA
Condado Vila da Penha (2 prédios)

NITERÓI
Conde de Belle Vue (2 prédios)

ANGRA DOS REIS
Yacht Flat (3 prédios)

Loteamento Yacht Flat (40 lotes)

PETRÓPOLIS
Condado da Serra (50 lotes)

Highland Places (88 lotes)

Loteamento Highland ( 9 lotes)

Terras Altas (85 lotes)

BAHIA
Bahia Flat

Av. Meriti, 3000

Praia do Ingá

Estrada do Contorno, 2629
Estrada do Contorno, 2629

Pedro do Rio
Est. União e Indústria, 26.000
Est. União e Indústria, 26.000
Est. União e Indústria, 26.000

Av. Presidente Vargas, 235

R$ 120.000,00 

R$ 2.400.000,00

R$ 150.000,00 
R$ 120.000,00

R$ 60.000,00 
R$ 80.000,00 

R$ 100.000,00 
R$ 160.000,00

R$ 70.000,00 
 

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS OBRAS

CONDE VILA DA PENHA
VILA DA PENHA

ANGRA INN
ANGRA DOS REIS

CONDE DE ALBuquERquE
LEBLON

CONDE Du LAC
LAGOA

MINISTRO CARLOS MEDEIROS
LEBLON

PAçO REAL
SÃO CRISTOVÃO

EMPRESARIAL jARDIM BOTÂNICO
JARDIM BOTÂNICO

CONDE AFONSO PENA
TIJUCA

BOTANIC ExECuTIVE CENTER
JARDIM BOTÂNICO

CONDE DE BELLE VuE
 NITERÓI

LANCASTER PLACE RESIDENCES
RECREIO

CONDE DE MEDEIROS
IPANEMA

Prêmio Ademi, concedido pela Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.
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Dar um tempo é o luxo do momento. Poucos 

lugares são melhores para isso do que a serra 

fluminense. E não é só no inverno que a região tem 

atrativos. A primavera e o verão também são ideais 

para os que buscam tranquilidade, boa gastronomia e 

conforto. A arquitetura imponente da Cidade Imperial 

reúne casarões seculares, museus, além da belíssima 

catedral. Em Itaipava, Araras, Correas e Pedro do Rio, 

os bons restaurantes estão praticamente em todos os 

lugares.

A 20 km da Cidade Imperial, Pedro do Rio é um 

pequeno paraíso. Estritamente residencial, a cidade 

abriga, além da fábrica da cerveja Itaipava, que pode 

ser visitada por turistas, o 

condomínio Terras Altas, a 

apenas 1h10m do Rio de 

Janeiro. Um dos principais 

diferenciais do projeto é 

a vista para as montanhas 

da região, a mais de 

900 metros de altitude, 

além de um completo 

centro hípico. No local, o Highland Club une o estilo 

arquitetônico dos castelos escoceses a modernas e 

confortáveis instalações. O clube é a sede social do 

Terras Altas, cercado por jardins, fontes e lagos, além de 

salão de jogos, sala de estar, fitness, sauna e ofurô. Nele, 

a Concal Construtora acaba de inaugurar o restaurante 

Castelo Real, rodeado de completa área de lazer.

Em 2010, a Concal abre as portas do centro hípico, 

que servirá para treinamento de cavalos e para sediar 

competições de nível nacional. Com 24 cocheiras, o 

centro terá capacidade para receber 24 cavalos, com 

aulas de equitação em um projeto comandado pelos 

profissionais Isabel Guilhon e Vinícius da Motta. O 

casal tem tradição no esporte, onde já venceu diversas 

competições. Vinícius começou a carreira em 1973, 

sagrou-se campeão nacional na década de 80 e integrou 

a equipe brasileira nas Olimpíadas de Barcelona. Já Isabel 

tem vasta experiência como instrutora de iniciantes e 

crianças e já conquistou títulos estaduais e nacionais. 

Completam a área um bar social, sala veterinária, sala 

A CADA ESTAÇÃO, 
NOVAS OPÇÕES DE 
LAZER E GASTRONOMIA 
SE ESPALHAM POR 
PETRÓPOLIS E CIDADES 
VIZINHAS

BELAS PAISAGENS 
REFLETIDAS à MESA

Restaurante Castelo Real —  
Estrada União Indústria, 26.000 — 
Itaipava — Petrópolis (RJ). Reservas 
e informações: (24) 2223-3623. Dias 
e horários de funcionamento: sexta-
feira de 19h às 22h, sábado de 11h 
às 23h e domingo de 11h às 18h.

Acima, vista das montanhas 
de Terras Altas.
 
Abaixo, restaurante do 
Terras Altas
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de ração, alojamento para funcionários e um local para 

guardar o uso no cavalo, pista, piquetes e obstáculos.

No menu do Castelo Real, o destaque são os 

pratos à base de aves raras, especialidade do chef Barão. 

Entre eles, a picanha de avestruz grelhada ao molho de 

shiitake com legumes na manteiga de ervas e castanhas. 

Barão também elaborou opções com peixes, como 

a tilápia serrana, feito com tilápia crocante, salada de 

ervas aromáticas e molho de caramelo balsâmico. E as 

crianças têm vez: além de prato infantil, os pequenos 

podem se divertir na Terra das Crianças, localizada ao 

lado do restaurante. Enquanto os pais aproveitam as 

maravilhas do chef, a criançada desfruta de um mundo 

de fantasia e diversão com muitas atrações, como a casa 

do Tarzan, a casa de bonecas com dois pavimentos, um 

forte medieval com fosso e ponte elevadiça, além do 

playground ecológico. O restaurante ainda oferece uma 

sala de estar aconchegante para tomar drinks antes de 

sentar à mesa para saborear os pratos. 

Ainda em Pedro do Rio, o restaurante do Solar 

Fazenda do Cedro, comandado pela chef Rula Simões, 

oferece pratos com ênfase na culinária grega. Em Itaipava, 

o polo gastronômico batizado de Vale dos Gourmets 

reúne cozinhas consagradas como o restaurante da 

Pousada Tankamana e a Locanda Della Mimosa, de 

Danio Braga, considerado o restaurante com melhor 

carta de vinhos pelo Guia Quatro Rodas 2008.

A viagem gastronômica por Petrópolis não pode 

acabar sem um passeio pelo Centro Histórico da 

cidade. Na Avenida Köeler, toda tombada pelo 

Patrimônio Histórico e que liga a Catedral e o 

Museu Imperial à Praça da Liberdade e à Casa de 

Santos Dumont, a estrela é o restaurante Imperatriz 

Leopoldina, que fica em um casarão neoclássico de 

1875, onde hoje funciona o hotel Solar do Império. 

Claudia Mascarenhas, consultora gastronômica, 

sugere preciosidades que vão do clássico bacalhau 

com batatas ao murro, pimentões, alhos e azeitonas 

ao contemporâneo salmão em crosta de gergelim.

Durante sua visita, o turista pode passear pelas 

diversas atrações turísticas da cidade, que foi local de 

veraneio de D. Pedro 

II e sua família. Um 

passeio obrigatório é 

o Museu Imperial, que 

fica na antiga residência 

preferida do segundo 

imperador brasileiro. O 

palácio, construído entre 

1845 e 1864, em estilo 

neoclássico, é considerado 

relativamente simples para 

residência de soberanos, 

mas era perfeitamente 

adaptado à função de casa 

de campo, sem deixar 

de ser elegante. Entre as 

peças da exposição está a 

coroa de D. Pedro II. Um 

espetáculo à parte é o Som e Luz do Museu Imperial, 

de quinta-feira a sábado, às 20 horas.

Optar por um passeio bucólico na área rural da 

serra fluminense é uma boa alternativa. Nesse passeio, 

não se pode deixar de fazer uma visita ao Sítio Humaytá, 

em Secretário, outro distrito de Petrópolis. No local, 

os turistas têm a oportunidade de saber como são 

produzidas as geleias artesanais da região. No percurso, 

talvez o visitante se pergunte o que está fazendo naquela 

estrada de 30 quilômetros, a partir de Araras. Mas ao 

passar pelo portão vai entender o espírito do lugar e, 

após experimentar a primeira geleia, dirá imediatamente 

que o passeio valeu a pena.

O jardim do castelo e a sede 
social do empreendimento 
Terras Altas

Projeto do centro hípico no 
condomínio Terras Altas



Com a sofisticação da gastronomia contem-

porânea e a glamourização dos chefs de cozinha, as 

pessoas passaram a receber seus convidados com 

maior freqüência. A Concal Construtora leva para 

seus empreendimentos detalhes que fazem a dife-

rença. Entre os atrativos mais cobiçados está o Es-

paço Gourmet. Nesse local exclusivo, moradores 

recebem amigos e fami-

liares confortavelmente, 

sem se preocupar com 

o dia seguinte nem com 

detalhes de decoração. 

O primeiro empreen-

dimento da construtora 

a contar com o dife-

rencial foi o Conde du 

Lac, na Lagoa, mas os 

condomínios Conde de 

Mallorca, Avant Garde 

Residencial e Quinta do 

Conde também terão o 

espaço. 

No condomínio Terras Altas, em Pedro do Rio, 

Região Serrana do Rio, a construtora abriu um 

restaurante exclusivo. O Castelo Real funciona de 

sexta a domingo, é aberto ao público, mas pode 

funcionar exclusivamente para convidados dos 

proprietários dos lotes e casas do empreendimento. 

O chef Barão, que tem no currículo experiência 

em grandes hotéis e restaurantes, com chefs 

internacionais, principalmente os franceses, assina 

o cardápio do Castelo Real. 

Barão vê com bons olhos os espaços 

gourmets:

— Comer bem, de forma prazerosa, exige um 

lugar especial, e esses espaços foram feitos para 

isso — ressalta Barão, acrescentando que desses 

encontros informais podem surgir novos talentos 

e criações.

A convite da Concal em Revista, Barão veio ao 

Conde du Lac, no Rio de Janeiro, preparar uma das 

suas especialidades: picanha de avestruz ao molho 

de ervas aromáticas com legumes (veja a receita 

no final da matéria). Para receber com requinte, 

RECEBA COM REQUINTE
OS ESPAÇOS GOURMETS SÃO ESTRELAS 
NO MERCADO IMOBILIÁRIO

No espaço goumet do Conde 
du Lac os moradores podem 
receber convidados com 
elegância e conforto

Chef Barão prepara a receita 
de picanha de avestruz



convidamos o executivo Fredy Schlesinger, da 

vinícola Dal Pizzol, em Bento Gonçalves, para 

harmonizar o prato sugerido pelo chef. 

Segundo o executivo, o prato pode ser 

harmonizado com o vinho Dal Pizzol Touriga, 

uma das estrelas do catálogo da premiada vinícola 

nacional. Já a sugestão bacalhau gratinado com 

creme cheese com batatas no azeite, cebolas 

carameladas e azeitonas pretas, do cardápio do 

Castelo Real, combina com o Dal Pizzol Tannat. 

Por fim, Barão deixou algumas dicas para quem 

pretende comandar o fogão e as panelas e agradar 

à maioria dos convidados: 

•	O anfitrião deve fazer uma pesquisa sobre  os 

pratos preferidos dos convidados; 

•	A gastronomia é democrática, ou seja, as 

opções escolhidas devem agradar à maioria;

•	Os convidados devem ser avisados, com 

antecedência, sobre os pratos que serão degustados 

no dia;

•	Jovens e crianças não gostam de comer o 

que nunca provaram. Quando o anfitrião avisa 

o que será servido, os problemas podem ser 

minimizados;

•	Fazer um prato como coringa agradará à 

maioria;

•	Crianças e jovens adoram massas, carnes e 

batata frita;

•	Voltando ao mundo dos adultos, os pratos 

harmonizados encantam os convidados;

•	Refeições regadas a vinho são sempre mais 

prazerosas.

Ingredientes:
200g de picanha de avestruz long neck
Sal, pimenta do reino, raspas de limão e tomilho 
a gosto
100g de vagens
50g de cenouras
100g de batatas noisettes 
20g de manteiga

Molho  de ervas aromáticas:
50ml de azeite extra virgem 
50g de manteiga
1 colher (sobremesa) de cebola picada
Alecrim, sálvia e manjericão frescos a gosto
1 colher de amêndoas picadas

Modo de preparo:
1. Cozinhar os legumes com água e sal ao 
ponto.
2. Em uma panela, ponha a manteiga e frite a cebola, 
as ervas picadas (alecrim, sálvia e manjericão), as 
amêndoas e acrescente o azeite. Reserve.
3. Passe sal, pimenta do reino, raspas de limão 
e o tomilho na carne e grelhe ao ponto com 
manteiga ou azeite.

Montagem:
Coloque fatias da picanha de avestruz umas 
sobre as outras, arrume no prato e despeje um 
pouco de molho. Disponha os legumes. Decore 
com tomilho, salsa e pimentas-de-cheiro.

Picanha de avestruz ao molho de ervas aromáticas com legumes
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Chef	Barão	•	Tel.:	(24)	2257-2858	•	www.baraogastronomia.com.br
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Em tempos de preocupação mundial com o 

meio ambiente, a construção civil faz a sua parte. 

Construtoras buscam cada vez mais a eficiência 

energética no processo de produção, preservando 

os recursos naturais e diminuindo o impacto de 

suas atividades. As ações sustentáveis beneficiam 

também o consumidor final, 

com projetos que 

AS CASAS DO 
FUTURO
COM A UTILIZAÇÃO 
DE RECURSOS 
SUSTENTÁVEIS, 
NOVOS 
EMPREENDIMENTOS 
MOSTRAM COMO 
É RENTÁVEL E 
MODERNO VIVER DE 
FORMA ECOLÓGICA

contribuem para a economia de água e energia. A 

Concal está atenta às novidades do mercado, e os 

chamados “prédios verdes” já são realidade. 

A partir do lançamento do Conde de Place, na 

Tijuca, em dezembro de 2007, todos os novos 

prédios da construtora passaram a ter projetos com 

características sustentáveis. Segundo Sérgio Caldas, 

diretor de planejamento da Concal, esse tema está 

presente em diversos setores da construção civil.

— Os empreendimentos hoje buscam a 

eficiência energética. O maior impacto, porém, 

ainda é durante a construção. O uso de mão 

de obra local, a atenção com a procedência do 

material e a maneira como vamos utilizá-lo ajudam 

a reduzir os impactos — explica.

O reaproveitamento de água da chuva, as 

placas solares para aquecimento, os sensores de 

presença, a coleta seletiva de lixo e as caixas de 

retardo e reuso de água são algumas das soluções 
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já implantadas em empreendimentos da Concal. 

Além do Conde de Place, pioneiro na utilização 

de recursos sustentáveis na construtora, o Quinta 

do Conde, em São Cristóvão, e o Avant Garde, 

em Jacarepaguá, são outros exemplos de projetos 

sustentáveis da Concal. Sérgio afirma que os novos 

prédios reduzirão 25% dos gastos com energia.

— Com a economia de água e de energia, 

as contas do condomínio também ficarão 

25% mais baratas. É um benefício 

tanto para o morador como para o 

mundo — afirma.

Já existem prédios 100% 

autossustentáveis. É o caso do 

Council House 2, em Melbourne, 

na Austrália, considerado o mais 

eficiente no mundo, garantido 

pelo selo de qualidade Leed 

(Leadership in Energy and 

Environmental Design). A certificação é feita a 

partir de exigências que vão desde a escolha do 

terreno até a entrega do imóvel. Para obter o Leed, 

é necessário preencher pré-requisitos relacionados 

ao material de construção utilizado e à economia 

de recursos naturais, como energia elétrica, água 

e gás. Seis meses após a entrega da obra, caso o 

prédio cumpra com todas as exigências, o selo é 

concedido ao empreendimento. Na lista dos 78 

países com construções com o selo Leed, o Brasil 

aparece em sexto lugar. Até 2010, a previsão é de 

que 100 mil empreendimentos sejam registrados 

em todo o mundo.  

Outra iniciativa adotada por diversas empresas 

para contribuir com a preservação do meio 

ambiente e diminuir o efeito estufa é a 

neutralização do carbono. A Concal 

foi a primeira construtora brasileira 

a obter o selo Carbono Zero. Para 

neutralizar as emissões de CO2 

geradas pelo escritório da empresa, 

no Leblon, a Concal precisa 

plantar 483 árvores ao ano. 

O cálculo inclui consumo de 

energia elétrica, deslocamento 

aéreo e rodoviário de funcionários, hospedagens 

em viagens de trabalho e produção de lixo. Antes 

da obtenção do selo, a construtora já havia plantado 

15 mil mudas de árvores e tinha outras 20 mil em 

estufa, em seu horto particular em Pedro do Rio, 

na serra fluminense. 

Horto florestal do condomínio 
Terras Altas, em Pedro do Rio
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VITRINE
SACOLA 
RETORNÁVEL 
Pão de Açúcar 
preço médio: R$ 7,29 
encontrada em todas as 
lojas do grupo

BANCO FORM em madeira 
rústica R$ 3.094,00

IMI Tessuto  (21) 2239-2599

HYA centro de 
mesa R$ 59,00

Tok&Stok  0800-7010161

ADEGA empilhável
Sem rodinhas: R$ 88,00 

Com rodinhas: R$ 142,00
Toque  (21) 2294-3847 

CONSUMO 
CONSCIENTE
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CUBA para banheiro 
R$ 490,00
(produto por encomenda)
 Tutto per la Casa 
(21) 2267-4942

PERFUMADOR DE 
AMBIENTES 

Amor América Los Mistérios 
R$ 69,70 (preço sugerido)

Natura 0800-115566

BANCO Bali
R$ 780,00

 Trapiche Carioca  
(21) 2263-1759

POLTRONA Dallas
R$ 2.417,00

Vimoso (21)3328-8853

ALMOFADA 
Bananeira R$ 89,90

(preço sujeito a alteração)
Tok&Stok

0800-7010161
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Conde Caldas passou dias analisando a situação 

e tentando achar uma saída para que Alice não se 

distanciasse dos pássaros que tanto amava. Foi 

então que voltou ao apartamento para apresentar 

um projeto que a convenceu a vender o prédio 

de três andares com cômodos mal distribuídos e 

nenhum valor arquitetônico. No lugar, construiu 

um novo edifício com varandas maiores na frente 

que passaram também a abrigar espécies de plantas 

e flores. Tempos depois, o telefone do escritório 

do empresário toca e Alice, emocionada, avisa: 

— Dr. Conde Caldas, meus colibris voltaram. 

Venha ver.

Essa é apenas uma das histórias relacionadas 

a varandas vividas pelo arquiteto ao longo de 

sua carreira. Essas áreas, que têm modelos e 

tamanhos diferentes, são consideradas por muitos 

moradores os espaços mais atrativos da casa. 

Projetadas sob medida para que a família aprecie a 

vista e tenha momentos de relaxamento, são áreas 

muito cobiçadas no Rio de Janeiro. A ventilação e 

a possibilidade de ser utilizada como extensão da 

sala agradam em cheio aos cariocas, já que o clima 

de verão na cidade dura, pelo menos, seis meses 

no ano. 

Idealizada em 1975 por José Conde Caldas, a 

Lei das Varandas passou a destinar nos projetos um 

espaço para a construção dessas áreas, que antes 

faziam parte da área permitida de ocupação do 

terreno, reduzindo o ambiente e o conforto dos 

PERFEITAS PARA 
RELAxAR
CONCAL LEVA CHARME A SEUS 
EMPREENDIMENTOS COM VARANDAS 
DIFERENCIADAS 

Certo dia, em 1974, na Rua General Urquiza 

139, Alice Chaves ouve a campainha. Do lado de 

fora, o empresário José Conde Caldas está ansioso 

para fazer uma proposta: quer comprar não só o 

apartamento de Alice, mas o prédio inteiro, que 

pertence à família dela. Criada em 1971, a Concal 

já tinha construído alguns empreendimentos 

na região e quer erguer ali mais um prédio. De 

primeira, ela não se mostra interessada no negócio. 

Após muita insistência e o oferecimento de 

um dos apartamentos do novo edifício que será 

construído, Alice o leva até a varanda do imóvel 

e conta o motivo 

da resistência. Diz 

que o que a prendia 

àquele lugar eram as 

suas companhias de 

todas as manhãs: os 

colibris. Alice olhou 

para Conde Caldas e 

afirmou que aqueles 

pássaros, que todos 

os dias iam bebericar 

nos pequenos potes 

de água, eram sua 

vida; ela os tinha 

como filhos. Sem 

mim, afirmou a 

senhora, eles ficarão 

desamparados. 

As varandas do Conde 
de Essex: plantas e 
flores o ano todo
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moradores. O benefício 

deixou o caminho livre 

para o arquiteto usar a 

criatividade e projetar 

varandas diferenciadas, 

com estética e charme 

especial, que posteri-

ormente se tornaram 

um dos carros-chefe da 

Concal. 

ESPAçOS COM 

PERSONALIDADE 

Cheias de charme, as 

varandas refletem o gosto 

de seus proprietários. 

São redutos que abrigam 

jardins para apreciadores da beleza natural, espaço 

para um lanche à tarde ou simplesmente conversas 

agradáveis.  Dono de um apartamento no Edifício 

Ministro Carlos Medeiros Silva, no Leblon, Horácio 

Medeiros, procurador do Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, aproveita 

bem os 45 metros quadrados de sua varanda. 

— Sempre digo que há duas coisas que o 

brasileiro faz muito bem, biquínis e varandas. O 

francês é especialista em sacadas, isso não posso 

negar, mas varandas como as nossas não existem 

— ressalta Horácio. 

Independentemente do tamanho e do 

formato, as varandas projetadas pela Concal são 

um sucesso. Um exemplo de reconhecimento 

da qualidade da construtora foi registrado em um 

jornal carioca de grande circulação, que elegeu o 

prédio Conde D’Alba, erguido em 1983, no Jardim 

Botânico, como um dos dez edifícios do Rio onde 

morar nele é sinônimo de privilégio. O destaque é 

a varanda que, além de passar pela suíte, permite 

ao morador apreciar a Lagoa e o Cristo Redentor, 

cartões-postais da cidade. 

Na época em que o Conde D’Alba foi construído, 

a renomada arquiteta Elza Maria Victor Arruda 

considerou a planta do prédio uma das melhores 

do Rio e afirmou que a sensação que tinha era a 

de morar em uma casa, pois em vez de corredor, 

o apartamento oferecia um hall de distribuição para 

os quartos que poderia virar uma sala íntima. Esse 

ambiente passou a ser inserido com frequência nos 

projetos de imóveis de todo o país.

José Conde Caldas explica que seu principal 

objetivo é lançar empreendimentos que aliem 

estética à praticidade da vida de cada um, 

harmonizando soluções de beleza à funcionalidade. 

A varanda, para ele, é um espaço extremamente 

importante.

— O importante é resgatar nas pessoas o 

direito de morar bem, como antigamente, sem 

com isso impor padrões de arquitetura que em 

nada identificam o estilo do morador com a obra. 

Por isso, sempre inovamos e projetamos varandas 

diferenciadas e confortáveis. Nosso foco é atender 

às necessidades de nossos clientes — finaliza 

Conde Caldas.

PERFEITAS PARA 
RELAxAR

A varanda do Edifício Ministro 
Carlos Medeiros Silva, no 
Leblon: espaço para conviver 
com a natureza
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LEBLON GANHA 
TRÊS LANÇAMENTOS 
CONCAL

A Concal acredita em mais um ano de bons 

negócios. Em 2009, até o momento, a construtora 

prevê lançar cinco novos empreendimentos no Rio 

de Janeiro. Com mais de 100 prédios na Zona Sul 

carioca, a construtora aposta novamente no Leblon, 

como carro-chefe, e na Lagoa. O quinto edifício 

programado será construído na Tijuca, tradicional 

bairro da Zona Norte, que já abriga prédios da 

construtora e conta com o Conde de Place, em 

andamento.  Ainda esse ano serão colocadas à 

venda unidades da construtora no resort Angra Inn.

 A área de lazer e a automação predial 

e residencial são os principais diferenciais dos 

empreendimentos que serão lançados nas ruas 

Almirante Guilhem, Juquiá e José Linhares, no 

Leblon. Itens como área de recreação, repouso, 

sauna, hidromassagem, piscina 

e deck molhado poderão ser 

desfrutados pelos futuros moradores. 

A exclusividade e o conforto 

também são pontos fortes dos 

empreendimentos: serão edifícios de 

somente 12 apartamentos, na Rua 

Almirante Guilhem e na Juquiá, e cinco 

apartamentos, na Rua José Linhares, 

com suítes e coberturas duplex.

— Temos uma fila de espera de 

40 pessoas que desejam comprar 

apartamentos de quatro quartos 

no Leblon. As unidades de nosso 

último prédio no bairro, o Conde 

de Versailles, foram comercializadas 

antes mesmo de o empreendimento 

ser lançado. Acreditamos no mesmo sucesso de 

vendas com os novos edifícios — afirma Sergio 

Conde Caldas, diretor de planejamento da Concal.

NA TIJUCA, SUCESSO ESPERADO

Após o sucesso de vendas do Conde de Place, 

lançado pela Concal em 2007, a empresa levará para 

a Tijuca mais um empreendimento com o conceito 

de condomínio-clube, o Conde de Bragança. 

Localizado na Rua General Espírito Santo Cardoso, 

o empreendimento contará com 120 unidades, 

cobertura duplex e ampla área de lazer. 

— Pesquisa da Ademi indica que a Tijuca é o 

quinto bairro mais procurado no Rio de Janeiro. 

EM 2009, 
CONSTRUTORA 
TAMBÉM APOSTA NA 
TIJUCA E COLOCA à 
VENDA SUAS UNIDADES 
NO RESORT ANGRA INN

Com forte presença na Zona 
Sul, a construtora lança novos 
empreendimentos em 
Ipanema e Leblon
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Levaremos para a Tijuca um condomínio completo 

com o padrão de acabamento Concal — destaca 

Rodrigo, primeiro vice-presidente da instituição.

Os apartamentos na Rua General Espírito 

Santo terão dois quartos, um deles será suíte, 

além de dependências. No Conde de Bragança, 

os moradores terão a sensação de estar em um 

verdadeiro clube. Piscinas para adultos e infantil, 

deck molhado, solarium, playground, quadra 

esportiva, fitness, churrasqueira e forno de pizza, 

salão de jogos juvenil e para adultos, salão gourmet, 

salão de festas para adultos e infantil, spa completo 

e brinquedoteca estarão disponíveis para as famílias 

que residirem no empreendimento.

RESORT ANGRA INN

Outra novidade da Concal para 2009 é o início 

das vendas de unidades do resort Angra Inn. Em 

Angra dos Reis, o resort tem 150 apartamentos 

e dispõe de serviço completo de arrumação e 

restaurante. Fica na Praia Grande, a melhor praia 

do continente, em frente à Ilha da Jipóia e no ponto 

mais central de Angra dos Reis.

— Será uma oportunidade única, já que o resort 

é extremamente conceituado. Quem comprar 

poderá desfrutar do apartamento durante o ano 

todo — ressalta Rodrigo.

O resort Angra Inn conta 

com restaurante, bar à beira da 

piscina, duas quadras de tênis, 

serviços de quarto, sauna, 

salão de jogos, fitness, área 

de recreação infantil, amplo 

lobby para entretenimento, 

completa garagem náutica 

coberta para 190 barcos de 

até 23 pés, píer para atracação 

de barcos de até 50 pés. E 

tudo isso dentro da praia.  

Angra Inn tem 150 
apartamentos, com serviço 
completo de praia e 
gastronomia

No coração do Leblon, 
Concal aposta em novos 
empreendimentos com área 
de lazer

Conheça os lançamentos da Concal 

• Leblon •
Rua José Linhares
• 1 apartamento por andar
• 4 suítes
• 5 apartamentos, sendo uma cobertura duplex
• Lazer: área de recreação, de repouso, sauna e 
hidromassagem

Rua Almirante Guilhem
• 2 apartamentos por andar
• 4 suites e dependência
• Número de unidades: 12, sendo duas coberturas
• Lazer: área de recreação, repouso, sauna, 
hidromassagem, piscina, ducha, deck, deck molhado, 
pátio coberto e salão de festas

Rua Juquiá
• 2 apartamentos por andar
• 2 quartos, 1 suite e dependência
• Número de unidades: 12, sendo uma cobertura
• Lazer: área de recreação, piscina, deck molhado

• Tijuca •
Rua General Espírito Santo Cardoso
• Cobertura com dependência do 12º andar
• 2 quartos, 1 suite e dependência
• Número de unidades: 120
• Lazer: piscina, piscina infantil, deck, deck molhado, 
solarium, play infantil, quadra esportiva, fitness, 
churrasqueira/forno de pizza, salão de jogos juvenil, 
salão de jogos adulto, vestiário, salão gourmet, salão de 
festas adulto, salão de festas infantil/brinquedoteca e spa 
completo
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VISTA 
PANORÂMICA 
PARA A QUINTA 
DA BOA VISTA
SÃO CRISTÓVÃO 
GANHA CONDOMÍNIO-
CLUBE COM VISTA PARA 
UM DOS MAIS BELOS 
PONTOS HISTÓRICOS 
DA CIDADE

O Bairro Imperial de São Cristóvão, que 

comemorou seu primeiro aniversário com o novo 

nome em agosto de 2008, tem atraído olhares de 

alguns segmentos da economia nacional. Cenário 

de importantes acontecimentos históricos, a região, 

que estava havia anos sem receber investimentos, 

começa a dar sinais de revitalização, com o 

crescimento de setores como a indústria têxtil e a 

construção civil. 

Segundo levantamento da Universidade Veiga 

de Almeida, o bairro tem aproximadamente 300 

empresas da cadeia produtiva da moda, incluindo 

grandes grifes do país. Para integrá-las, foi lançado 

recentemente o primeiro Arranjo Produtivo Local 

(APL) de Moda em São Cristóvão. A execução 

do APL permite fortalecer os empreendimentos 

locais, diminuir custos e transformar São Cristóvão 

em referência para a moda e o design. O projeto 

prevê ainda a criação de Centros de Serviços para 

capacitação de mão de obra e um Centro de 

Inovação.

Outros investimentos no bairro estão sendo 

feitos pelos grandes “players” do mercado imobiliário, 

que, para viabilizar seus projetos, negociam com 

a Prefeitura melhorias para a região. As mudanças 

começaram a ocorrer há pouco mais de um ano, 

quando as construtoras, lideradas pela Concal — 

O verde da Quinta da Boa 
Vista é uma das principais 
atrações de São Cristóvão

Na pág. ao lado (de cima para 
baixo): piscina, cobertura 
com área de lazer e o Museu 
Nacional, que será visto dos 
apartamentos do Quinta do 
Conde
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que lançou o edifício Paço Real com sucesso de 

vendas —, passaram a apostar no bairro. 

É nesse cenário de otimismo que a Concal 

lança, em parceria com a MDL Realty, seu segundo 

empreendimento na região: o Quinta do Conde. 

Com vista eterna para a Quinta da Boa Vista, o 

condomínio se destaca pelo projeto que privilegia 

o conforto dos moradores, com completa área de 

lazer, instalada no térreo e também nas coberturas 

do empreendimento. 

Os apartamentos do Quinta do Conde, que 

já estão à venda, foram projetados para atender 

às necessidades das famílias que vão morar neles. 

O empreendimento oferece unidades de até 85 

metros quadrados, com dois ou três quartos, todos 

com suíte e closet, varandão e vista para um dos 

mais belos patrimônios históricos da cidade. 

De acordo com o presidente da MDL Realty, 

Fábio Lopes, já é possível perceber a redistribuição 

natural do mercado da cidade. Regiões fora do 

eixo Barra e Jacarepaguá também estão sendo 

contempladas com lançamentos imobiliários.

— São Cristóvão está localizado próximo ao 

Centro e tem boa infraestrutura de comércio, lazer 

e transporte. Apostamos na revitalização do bairro, 

principalmente na área próxima à Linha Vermelha 

e no entorno da Quinta da Boa Vista. Também 

acreditamos na valorização dos empreendimentos 

que estão sendo construídos na região — afirma 

Fábio Lopes.

O presidente da Concal, José Conde Caldas, 

acrescenta: 

— O Quinta do Conde é o empreendimento 

ideal para quem quer morar em um bairro resi-

dencial, com forte infraestrutura de comércio e que 

apresenta alta qualidade de vida, por concentrar 

grandes áreas verdes para o lazer. Ao projetarmos 

o condomínio, nossa intenção foi proporcionar ao 

morador a união entre o conforto de morar em 

uma casa com a segurança e a completa área de 

lazer — conclui o empresário.
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PARCERIAS
COM O GOVERNO 
MELHORAM 
SÃO CRISTÓVÃO

A união entre governo e empresas privadas pode 

trazer benefícios para o crescimento ordenado de um 

bairro. São Cristóvão é um dos exemplos em que 

as chamadas parcerias público-privadas alcançaram 

sucesso. Depois de ficar cerca de 30 anos sem receber 

investimentos no setor imobiliário, as construtoras 

Concal e RJZ Cyrela e a incorporadora MDL Realty 

lançaram novos condomínios, levando o conceito 

condomínio-clube e modernidade para o bairro. 

Pesquisa realizada pela Concal indica que nos 

próximos quatro anos São Cristóvão receberá cerca de 

5 mil unidades residenciais, gerando R$ 700 milhões 

em negócios. Os lançamentos permitirão que cerca 

de 20 mil pessoas voltem a morar no bairro, onde 

atualmente residem 68 mil pessoas. 

Para crescer de maneira ordenada e gerar 

retorno nos investimentos, São Cristóvão está sendo 

revitalizado. Foi criada uma comissão de revitalização, 

presidida pelo arquiteto e urbanista José Conde 

Caldas, presidente da Concal, atual vice-presidente 

da Associação Comercial do Rio de Janeiro e que por 

diversas vezes também presidiu a Ademi (Associação 

dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário). 

Segundo o urbanista, os investimentos tornaram-

se viáveis após a aprovação do novo Projeto de 

Estruturação Urbana (PEU), que permitiu o aumento 

do gabarito dos edifícios de três andares para 11 e até 

13 andares, dependendo da área e das características 

do imóvel.

— A idéia é resgatar a tradição carioca e transformar 

PAGODE CHINÊS É O 
PRIMEIRO PRESENTE 
DAS CONSTRUTORAS 
PARA O BAIRRO
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no prédio que abriga o museu — entusiasma-se 

Conde Caldas.

Outra iniciativa das empresas é mostrar a fundo 

a cultura e a rica história do bairro. A Comissão de 

Revitalização do Bairro Imperial de São Cristóvão 

programou um tour pelos diversos museus da região, 

com início na Quinta da Boa Vista nos dias 13 e 14 de 

junho do ano passado. No roteiro de visitas guiadas, 

que contou com leitura dramatizada das cartas de 

Dom Pedro I e Marquesa de Santos, estavam o Museu 

de Astronomia e Ciências Afins, Museu Nacional/

UFRJ, Museu Militar Conde de Linhares, Museu do 

Primeiro Reinado (Casa da Marquesa de Santos) e 

Museu Maçônico.

a região em uma nova opção de lazer, já que conta 

com a Quinta da Boa Vista, parque com 500 mil 

metros quadrados de área verde. Depois do Centro 

da cidade e de outros bairros da Zona Norte terem 

recebido investimentos, chegou a vez de São Cristóvão 

— afirma Conde Caldas.

Os projetos de revitalização previstos para o 

Bairro Imperial de São Cristóvão, nome que recebeu 

há cerca de um ano, já começaram a ser postos 

em prática. Em abril foi reinaugurado o Pagode 

Chinês, monumento histórico construído em 1910 

e restaurado pelas construtoras RJZ Cyrela e Concal 

em parceria com a Fundação Parques e Jardins. 

Quiosques como os de Copacabana, porém com 

arquitetura colonial portuguesa, também estão nos 

planos e serviriam para aumentar a segurança e fazer 

com que moradores e visitantes voltem a frequentar 

as ruas do bairro durante a noite. 

As construtoras negociam ainda um projeto junto 

ao governador Sergio Cabral Filho e à diretoria do 

Metrô Rio para preparar uma passarela climatizada e 

com escada rolante que interligará o metrô de São 

Cristóvão à área da Quinta. O objetivo é criar completa 

infraestrutura no local para que os novos investimentos 

em lançamentos sejam justificados.

A história do bairro que já abrigou os principais 

personagens da corte imperial portuguesa não será 

esquecida. Há um projeto para o Palácio Imperial de São 

Cristóvão, onde nasceram figuras importantes como 

D. Pedro II, D. Maria da Gloria, rainha de Portugal, e 

a princesa Isabel. Conde Caldas está desenvolvendo 

também um sistema de som e luz, que dará ainda mais 

charme ao patrimônio.   

— Pretendemos repetir a iniciativa do espetáculo 

“Som e Luz” do Museu Imperial de Petrópolis e 

contar um pouco da trajetória da família imperial no 

Brasil, levando a história do Brasil ao conhecimento 

da população.  Ali foram decididos os fatos mais 

importantes de nossa história: a Independência, a 

Primeira Constituição e a Abolição da Escravatura.  E 

queremos mostrar isso através de um belo espetáculo 

Acima: José Conde Caldas, 
Mauricio Mendes e Rogério 
Jonas Zylbersztajn comemoram 
a inauguração Pagode Chinês

Abaixo: O Pagode Chinês, 
reinaugurado em abril de 2009, 
foi inteiramente restaurado 
pelas construtoras Concal e 
RJZ Cyrela em parceria com a 
Fundação Parques e Jardins
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INOVAÇÃO 
EM JACAREPAGUÁ

AVANT GARDE 
RESIDENCIAL 
OFERECE PROJETO 
DIFERENCIADO AOS 
CLIENTES QUE DESEJAM 
ADQUIRIR UM IMÓVEL 
COM AMPLA ÁREA DE 
LAZER

Morar em Jacarepaguá é sinônimo de viver em 

um bairro residencial, com vasto comércio local, e 

que ainda guarda características típicas de cidade do 

interior. Em 2007, a região foi a que mais recebeu 

novos empreendimentos no Rio de Janeiro, 

totalizando 34% de todas as unidades lançadas. 

Localizado próximo à Barra da Tijuca — e com 

acesso facilitado para o Centro e Zona Norte pela 

Linha Amarela —, o bairro tem sido procurado por 

famílias de diversas regiões da cidade. 

Para conquistar a população interessada por 

imóveis na região e que exige um produto de 

alto padrão de qualidade, a Concal inova e leva 

para a Estrada dos Três Rios, na Freguesia, o 

Avant Garde Residencial. O empreendimento 

oferece elementos diferenciados nos projetos das 

áreas comuns e dos apartamentos, que, segundo 

pesquisa de opinião, foram feitos cuidadosamente 

para cair no gosto das famílias.

Serão 154 apartamentos de dois e três quartos 

com até 78,8 metros quadrados e coberturas 

duplex que chegam a 159 metros quadrados. 

Os agrados começam nos apartamentos. 

Independentemente do tamanho ou da localização 

no prédio, todas as unidades serão entregues com 

armários na cozinha.

— Itens diferenciados agregados ao projeto 

contam pontos a favor no momento da escolha, 

principalmente em regiões com alta oferta de 

imóveis, como é o caso de Jacarepaguá — afirma 

José Conde Caldas, presidente da Concal.

A área de lazer do condomínio também merece 

destaque. Ao contrário do que é percebido na 

maioria dos empreendimentos, o espaço destinado 

à diversão e ao relaxamento dos moradores tem 

afastamento lateral maior do que o necessário. 

O potencial de área construída foi reduzido 

para permitir uma insolação correta em lugares 

específicos, como as piscinas e o campo de futebol, 

que receberão sol em toda a sua extensão. 

As famílias que irão morar no condomínio 

poderão ainda usufruir de confortos como bar 

na piscina, deck molhado, churrasqueira, espaço 

gourmet, forno de pizza à lenha, solarium, salão 

de festas, sala de jogos adulto, home cinema, 

sala de fitness, spa com sauna seca e a vapor, 

hidromassagem e sala de repouso, além de espaço 

zen com redário. A garotada também vai contar 

com áreas exclusivas como a brinquedoteca, salão 

de festas infantis, sala de jogos juvenis e lan house.

A qualidade do empreendimento atraiu o 

O vendedor Igor Serpa se 
encantou com a qualidade 
do projeto e comprou uma 
unidade no Avant Garde
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vendedor técnico Igor Lucas Serpa, que comprou 

uma unidade no Avant Garde.

— Estava procurando um apartamento 

em Jacarepaguá e me senti atraído pelo Avant 

Garde Residencial, entre outros detalhes, pelo 

custo-benefício do empreendimento. Achei o 

preço atraente e a qualidade muito boa. Resolvi 

então comprar um apartamento de dois quartos 

com suíte — afirma Igor, que atualmente mora 

na Pavuna.

Bianca Carvalho, diretora comercial da Concal, 

ressalta outras vantagens que o cliente obterá ao 

adquirir um imóvel no local. 

— A proposta do Avant Garde é de ser um 

condomínio-resort, em um dos pontos mais 

maravilhosos da Freguesia. O morador terá 

comodidade e conforto, pois viverá em um bairro 

residencial, próximo de tudo, inclusive de belas 

praias — conclui Bianca. 

Algumas características sustentáveis estão 

presentes no Avant Garde, que ainda tem unidades 

à venda. O projeto prevê áreas permeáveis, 

sistema de captação e reaproveitamento de água 

da chuva (para utilização em áreas comuns e na 

descarga dos banheiros), sistema de aquecimento 

de água por placas solares, além de coleta seletiva 

de lixo e de sensores de presença nas áreas 

comuns dos edifícios. O empreendimento terá 

também medidores individuais de água, que 

garantem maior eficiência energética e diminuição 

do custo condominial.

— O custo da água de quem tem medidor 

individual é mais justo porque o morador paga 

somente o que consome. No caso do Avant 

Garde, as despesas com a água utilizada nas áreas 

comuns do condomínio serão menores devido 

à instalação de sistema de reaproveitamento de 

água da chuva. É importante lembrar que, quando 

o consumo é individual, o desperdício de água 

é automaticamente reduzido — ressalta Sérgio 

Caldas, diretor de arquitetura da Concal. 

Fotos de cima para 
baixo: Avant Garde 
terá 154 apartamentos 
de três e dois quartos 
(foto 1).  Home cinema 
(foto 2) e salão de festas 
(foto 3) são algumas das 
inúmeras opções de lazer 
do empreendimento. As 
coberturas duplex (foto 
4) terão 159 m² com 
piscina e churrasqueira.
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COMPRE E 
VENDA

CONCAL AMPLIA SUA 
ATUAÇÃO COM A 
VENDA DE IMÓVEIS 
USADOS

Comprar um imóvel na Zona Sul é certeza de 

bom investimento. O motivo? A escassez de terrenos 

na região criou na Zona Sul uma demanda não assistida 

maior do que em qualquer outra área 

da cidade. Atenta às leis de mercado, a 

Concal ampliou seu leque de atuação 

com a criação da Central de Imóveis 

em 2006. Na época, a imobiliária 

comercializava apenas imóveis novos, 

mas no ano passado passou a vender imóveis usados.

Este ano, uma equipe de corretoras especializadas 

em luxo foi contratada para atender ao seleto 

mercado. A Central de Imóveis é a única que oferece 

apoio do setor jurídico da Concal para análise de 

documentação do imóvel, além de avaliação gratuita, 

atendimento especial com pré-seleção de imóveis de 

acordo com as necessidades do cliente, e motorista 

para levá-los aos imóveis à venda.

De acordo com Rodrigo Conde Caldas, vice-

presidente da construtora, a imobiliária surgiu para 

atender à demanda de clientes que procuravam 

a empresa em busca de imóveis usados com 

acabamento de alto padrão. 

— A empresa constatou que seus clientes 

precisavam de um canal de vendas especializado. 

Nosso diferencial está na otimização dos serviços 

prestados, através da personalização do atendimento. 

Os clientes não querem perder tempo visitando 

imóveis que não se enquadram ao seu perfil — 

ressalta Rodrigo Caldas.

INVESTIMENTO EM CAPACITAçãO E PARCERIA

Segundo a diretora comercial da Central de 

Imóveis, Bianca Carvalho, outras iniciativas estão 

sendo estudadas para estreitar o relacionamento 

com o potencial cliente. Um exemplo é o acordo 

que a empresa acabou de fechar com a SBVENUE, 

imobiliária brasileira sediada em Nova York, para a 

venda de imóveis Concal localizados na Zona Sul 

carioca e na Região Serrana. A ideia é atender aos 

americanos, europeus e brasileiros que residem 

no exterior. 

 — Vejo excelentes oportunidades de negócios 

entre o Grupo Concal e a SBVENUE no exterior. O 

Rio de Janeiro é o estado brasileiro mais conhecido 

e admirado internacionalmente — afirma Tony 

Rodrigues, fundador e CEO da SBVENUE 

nos Estados Unidos, e que opera no mercado 

imobiliário há seis anos.

A Central de Imóveis também está captando 

profissionais pós-graduados em Administração, 

Comércio Exterior, Turismo e Hotelaria da 

Fundação Getulio Vargas (FGV), Universidade 

Veiga de Almeida e Universidade Estácio de Sá. A 

intenção é formar equipe de corretores bilíngues 

e com experiência de mercado para a venda de 

imóveis de alto luxo. 

— Ter uma boa rede de relacionamentos é 

fundamental nessa profissão, e estamos procurando 

pessoas experientes para trabalharem com imóveis 

exclusivos para a classe AA. Vale ressaltar que todos 

os profissionais são credenciados no Creci Rio — 

lembra Bianca.

A empresa também tem parceria com a Caixa 

Econômica Federal e o Santander, para ministrar 

cursos sobre financiamento e crédito imobiliário 

para os seus corretores. Os gerentes desses 

bancos estão dando aulas para os profissionais 

especializados em imóveis avulsos (usados) e 

corretores de lançamentos imobiliários. 

Sede da Central de Imóveis, no 
prédio da Concal, no Leblon
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