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Resumo do Case

Nome do case: Via Nações Condomínio Clube.
Empresa Inscrita: BP8 Banco de Projetos Imobiliários Ltda.
Localidade/Escritório Administrativo: Avenida Santo Antônio, 1.453 – 10º andar – Vila Osasco – Osasco/SP – CEP: 06083-210.

Empresa.
A BP8 - Banco de Projetos Imobiliários - nasceu, em 2002, de uma família que tem a construção no DNA. Transformar bairros, cidades e 
a vida das pessoas está sintetizado em seu lema – BP8, projetos que mudam vidas.
No ano de 2019, Jean Paul Cutrona, CEO e fundador da construtora, decidiu reposicionar a marca no mercado e passou a assinar 
como BP8. “Queríamos um nome curto e rápido que representasse a nova fase que estamos vivendo, a qual, nosso principal objetivo é 
transformar o conceito de morar bem”, comenta Cutrona. Alexandre Magalhães, diretor de Marketing da Empresa, acrescenta que: “o 
novo nome vai além do aspecto visual do logo. BP é a sigla de Banco de Projetos e o número oito é também o símbolo do infinito que re-
presenta crescimento, justiça e seriedade, valores que norteiam a história da construtora. O novo nome simboliza o conceito da marca.”
Em seus quase vinte anos de existência, a BP8 atendeu a mais de 4.500 clientes; vendeu 3.500 unidades e construiu o equivalente a uma 
área de 480.000 m².
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Trabalho.
O empreendimento do residencial Via Nações - criado dentro das normas do programa Minha Casa, Minha Vida - agregou um conceito 
diferenciado à sua concepção, inspirado na importância e necessidade de fazer do projeto um eficaz instrumento para inclusão social. 
Assim, o Via Nações, ao invés de ser um conjunto de residências para público de baixa renda é, hoje, o Via Nações Condomínio Clube, 
um clube privativo, com mais de 50 itens de entretenimento e lazer, inserido numa área de bairros nobres de Osasco. Constituído pelo 
conjunto de 6 torres, sendo dois pavimentos de garagem. Nas torres 1, 2, 5 e 6, térreo + 17 pavimentos tipo e, nas torres 3 e 4, térreo 
mais 18 pavimentos tipo, com  824 unidades de 35m² cada. Em sua execução foram utilizadas técnicas, estratégias e procedimentos ino-
vadores ou diferenciados, tendo em vista obter ganhos de tempo, qualidade final da obra e plena satisfação dos moradores, fatos estes 
que foram atingidos, conforme segue comprovado no case. O respeito a requisitos de sustentabilidade e acessibilidade, assim como, a 
qualidade da construção e a eficaz ação do suporte comercial, garantiram, antes do término da obra, 100% de vendas e VGV de R$ 
163 milhões.

Alexandre Magalhães
Diretor comercial e inteligência do negócio. 
alexandre@bancodeprojetos.net
+55 11 99939-9930.
Erick Lima
Coordenador de inteligência comercial e marketing.
Erick.lima@bancodeprojetos.net
+55 11 98227-3798.

Contatos: 
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Ficha Técnica

Empresa Inscrita: BP8 Banco de Projetos Imobiliários Ltda.
Localidade/Escritório Administrativo: Avenida Santo Antônio, 1.453 – 10º andar – Vila Osasco – Osasco/SP – CEP: 06083-210.
Nome do Case: Via Nações Condomínio Clube.
Endereço da localidade do Case: Rua Jubair Celestino, 195 - Presidente Altino - Osasco/SP.

Empresas vinculadas ao trabalho: Laboratório Urbano - Arquiteto Erico Flumignan Pacheco; Cláudio Puga & Engenheiros Associados; 
Apoio Assessoria e Projeto de Fundações; MVF Engenharia de Projetos; JMT Projetos; Ana Paula Duarte Arquitetura Paisagística. 
Área total do terreno: 8.520,84m².
Área construída do empreendimento: 47.401,40m².
Área privativa do empreendimento: 28.840,00m².  
Link para perímetro do terreno no Google Earth:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1t6OIW-kKIMEPrjWaXsudl8XLpf8g2tt8&ll=-23.522559220190843%2C-
-46.77046699083496&z=17
Autores dos projetos de arquitetura, estrutura, instalações, paisagismo, decoração de interiores, engenharia, etc.:
 � Arquitetura – Laboratório Urbano – Arquiteto Erico Flumignan Pacheco; 
 � Estrutura- Cláudio Puga & Engenheiros Associados; 
 � Fundação – Apoio Assessoria e Projeto de Fundações;  
 � Instalações Hidráulicas e Elétricas – MVF Engenharia de Projetos; 
 � Instalações Mecânicas – JMT Projetos; 
 � Paisagismo – Ana Paula Duarte Arquitetura Paisagística; 
 � Decoração de Áreas Comuns – BP8.

05



Detalhes sobre sustentabilidade inseridos nos projetos:
 � Medidores de água individualizados; 
 � Medidores de gás individualizados;
 � Bacia com duplo acionamento com racionalização de consumo de água;
 � Arejadores de vazão para torneiras;
 � Bicicletário;
 � Horta comunitária; 
 � e Iluminação com sensor de presença. 

Detalhes sobre acessibilidade inseridos no projeto:
 � Mapa tátil; 
 � Sinalização em braile (corrimão das escadarias, elevadores, áreas comuns);
 � Sinalização piso tátil e direcional (acessos escadas, elevadores, rampas); 
 � Faixa contrastante fotoluminescente (escadas); 
 � Plataforma elevatória acessibilidade;  
 � Piscina com banco de transferência / ducha acessível; 
 � Áreas comuns acessíveis; 
 � e WC PNE em todas as torres nas áreas comuns. 

Benefícios gerados pelo empreendimento na sua área de influência primária: promoveu rápida valorização econômica dos imóveis e 
estimulou as atividades comerciais e sociais do entorno; elevou os padrões de urbanização da região e realizou uma autêntica inclusão 
social, positiva e exemplar.
Porcentagem de unidades vendidas para empreendimentos lançados a mercado: 100% vendido.
Porcentagem de unidades locadas para empreendimentos patrimoniais: não se aplica. 06



Documento comprobatório da 
conclusão das obras:
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Croqui de localização constando as principais vias de acesso ao empreendimento:OSASCO

A excelente localização do VIA NAÇÕES 
reúne todas as características que tornarão seus dias mais práticos e dinâmicos. 

Rua Jubair 
Celestino, 195

Presidente Altino

Metrô

Walmart

Shopping Villa Lobos

Parque Villa Lobos

Viaduto Reinaldo de Oliveira Shopping Uniao de Osasco Terminal Rodoviário Super Shopping Osasco Carrefour

Uma região em constante desenvolvimento, com grande potencial de valorização pronta para lhe oferecer um leque de opções de comércios e serviços ao seu dispor. 
O bairro de Presidente Altino está na interligação entre São Pauloe Osasco.  É reconhecido por uma completa infraestrutra, ampla malhaviária e facilidade de acesso 

as estações CPTM; com interligação ao metrô.
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 � Rodovia Presidente Castelo Branco;
 � Avenida Nações Unidas;
 � Marginais Tietê e Pinheiros;
 � Avenida dos Autonomistas.



A implantação do empreendimento com a orientação com relação ao sol e planta do pavimento Tipo:

1 - Acesso de veículos

2 - Portaria

3 - Praça das boas vindas

4 - Sala de reuniões

5 - Academia aeróbico

6 - Academia - externa

7 - Sala de ginástica

8 - Hall elevadores - Torre 1  

9 - Salão de festas adulto - Torre 1

10 - Lounge (festas) - Torre 1

11 - Espaço de apoio/ S. festas

12 - Labirinto

13 - Lavanderia

14 - Hall elevadores - Torre 2

15 - Sala de leitura

16 - Salão de Jogos infantil

17 - Sala para vídeo game

18 - Espaço jogos infantil

19 - Quadra recreativa

20 - Churrasqueira e forno de pizza

21 - Mini gol

22 - Mini Basquete  

23 - Redário 

24 - Brinquedoteca 

25 - Hall elevadores - Torre 3 

26 - Sala para ballet

27 - Salão para festas/ infantil 

28 - Espaço festas infantil

29 - Piscina com raia

30 - SPA 

31 - Deck molhado

32 - Solário

33 - Piscina infantil  

34 - Playground ecológico

35 - Mini cidade

36 - Espaço festas juvenil

37 - Salão para festas juvenil 

38 - Salão para artes marciais

39 - Hall elevadores - Torre 4

40 - Espaço kids

41 - Hortas

42 - Rampa de skate

43 - Salão de jogos adulto

44 - Sala para pilates

45 - Espaço beleza 

46 - Hall elevadores - Torre 5 

47 - labirinto caracol

48 - Boulevard de entrada - Torres 5 e 6 

49 - Lounge (festas) - Torre 5

50 - Salão para festas adulto - Torre 6 

51 - Hall elevadores - Torre 6

52 - Espaço massagem

53 - Academia de musculação

54 - Paredes verdes

Implantação



Planta apartamento Tipo 1 dormitório com sugestão de decoração.



Planta apartamento Tipo Opção com sugestão de decoração.



Natureza do caso e ambiente externo

A BP8 sediou suas atividades de construtora e in-
corporadora em Osasco/SP, onde se desenvolveu 
e hoje expande suas ações a vários municípios 
da Grande São Paulo. O município, criado em 
1962, tem uma população, estimada pelo IBGE, 
com 699.944 habitantes, a 6ª maior de São Pau-
lo, e uma densidade demográfica de 10.264,80 
hab/m². Também no IDH a classificação de Osas-
co é elevada, está em 0,818. O salário médio 
dos trabalhadores formais é de 3,3 salários mí-
nimos; a taxa de escolarização, entre alunos de 
6 a 14 anos, chega a 96% e a rede de esgoto 
sanitário atinge 89,3% neste município distribuído 
em 64.954 km². Osasco é a terceira cidade do 
país em empreendedorismo, segundo dados do 
ICE - Índice de Cidades Empreendedoras/2020, 
divulgado em 2021. 

O mercado imobiliário de Osasco tem apresen-
tado crescimento expressivo, chegando o número 

de lançamentos, em 2018, a cerca de 2.000 em-
preendimentos. Possuir ainda um amplo espaço 
territorial para a expansão das construções – ao 
contrário do que ocorre com São Paulo - contribuiu 
para Osasco se tornar um grande polo imobiliá-
rio que tem sido altamente atrativo, não só para 
os compradores como também para os construto-
res e incorporadores. Um imóvel em Osasco cus-
ta, em média, 40% menos do que em São Paulo. 
Segundo pesquisa do SECOVI/SP, na RMSP, em 
2019, Osasco figura em 1º lugar, com 2.766 lan-
çamentos residenciais. Os demais municípios são: 
São Bernardo do Campo, 1.660; Cotia, 1.426; 
Guarulhos, 1.376; Santo André, 1.096.

O município tem hoje uma forte atividade eco-
nômica, tornou-se um significativo polo industrial, 
tecnológico e de serviços. Ocupa a 8ª posição 
em relação ao PIB do Brasil e a 2ª no do Estado 
de São Paulo.

Inclusão com dignidade e bem-estar social.

O programa habitacional brasileiro Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV, em seus objetivos e dire-
trizes, preconiza promover a inclusão social das 
classes sociais de baixa renda. O projeto Via 
Nações, inserido no programa, foi além, fortale-
cendo e valorizando esses objetivos ao oferecer, 
moradias com interiores de diferenciado padrão 
de qualidade e, principalmente, agregou ainda o 
conceito habitacional de “condomínio clube”.

No Via Nações a inclusão social plena e digna 
fez do sonho da casa própria uma realidade ain-
da maior, ao levar a igualdade e bem-estar social 
- e consequente o fortalecimento dos laços familia-
res e substancial melhoria das condições de vida, 
com o desfrute de entretenimento e lazer - a níveis 
até então jamais imaginados pelas pessoas.

Uma cidade com a marca do crescimento imobiliário.
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Foto aérea da região.

Osasco tem forte atividade 
econômica, como significativo 
polo industrial, tecnológico e 
de serviços.



Problema / Oportunidade

Ao ser dado início à implantação e execução do 
projeto, foi solicitada a descaracterização das 
funções ambientais da área – pois, no imóvel in-
cidiam as normas que regem as Áreas de Pre-
servação Permanente - APP – sendo assim, infor-
mado que a área do empreendimento, de forma 

isolada, não traria qualquer incremento à APP, 
assim como, não traria de volta o preconizado 
na legislação florestal vigente. Dessa forma, foi 
pleiteado o uso da APP do rio Tietê no imóvel.

Na ocasião, um estudo técnico foi apresentado 
mostrando que o entorno vem sendo ocupado, 
há décadas, com a implantação das obras da 
Marginal do rio Tietê. E, a partir de uma análise 
da Carta Emplasa, foi evidenciada a impossibi-
lidade de se restaurar ou restabelecer a função 
ambiental pretendida, quanto à APP, pelo fato da 
área estar predominantemente impermeabilizada 
e não haver biodiversidade a ser protegida, pois 
o imóvel está situado à beira de uma avenida, 
a Marginal do rio Tietê e ao acesso à Rodovia 
Castelo Branco. Não existia possibilidade de co-
nectividade com fragmentos nativos, pois se tra-
tava de um sítio urbano com alto grau de urba-
nização. A pobreza biológica verificada, in situ 

e no entorno, deixava claro que a ocupação an-
trópica que se seguiu já descaracterizou o local 
e prejudicou de forma irreversível a dinâmica de 
trocas de material de propagação da vegetação 
nativa. A decisão foi conclusiva, no entendimento 
da perda das funções ambientais da APP, no tre-
cho onde o imóvel está inserido. Qualquer inter-
venção na área foi considerada de baixo impacto 
ambiental e foi autorizado uso da APP incidente 
sobre o imóvel.

Uma grande dificuldade que atingiu a Empre-
sa foi, na realidade, a forte crise econômica que 
abalou o país no período de 2017/2018. Uma 
vez superado esse problema, o desenvolvimento 
do projeto imobiliário transcorreu sem nenhum ou-
tro problema havendo, como registro, apenas inter-
corrências com a rede de concessionárias (energia 
elétrica, gás e água) sem maiores consequências.

A oportunidade foi sempre maior que os problemas.
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Diagnóstico

Logo de início, na definição de um diagnóstico, 
o desenvolvimento do projeto indicou o que pa-
receu ser a decisão mais viável e promissora, em 
termos de realização e negócio: seria um empre-
endimento corporativo. No entanto, o agravamen-
to da crise econômica obrigou que houvesse uma 
revisão do direcionamento dado e formulação de 
um novo diagnóstico, mais condizente com a nova 
realidade do país.

Várias alternativas possíveis de projeto foram 
estudadas e analisadas, mas, todas esbarravam 
sempre na mesma dificuldade: enfrentar a crise 
e oferecer ao mercado uma proposta imobiliária 
que cativasse os compradores e que, para a em-
presa, também fosse bem sucedida.  

Mudança de rumo para melhor.

15A crise dificultou definir o diagnóstico.



Solução

Diante do impasse, foram realizadas pesquisas 
informais, consultas a profissionais da área envol-
vidos nos processos e com experiência em vendas 
e desenvolvimento de produto na região. Surgiu 
aí o caminho, pelo qual, a BP8 chegou à solução 
que iria acabar se revelando um extraordinário su-
cesso imobiliário e comercial: o Via Nações Con-
domínio Clube, um empreendimento integrado às 
diretrizes do programa Minha Casa, Minha Vida.

O projeto escolhido foi definido estrategicamen-
te para ser um empreendimento que, mesmo desti-
nado ao público de baixa renda, deveria apresen-
tar diferenciais inseridos na diretriz empresarial 
da BP8 - de só desenvolver projetos inovadores e 
“que mudam a vida das pessoas”. Como grande 
diferencial, o projeto seria destinado, inclusive, 
a fazer da inclusão social uma realidade e que 
oferecesse apartamentos do jeito que as pessoas 
estavam querendo.  Deveria ser até mais, ter uma 

ótima localização, ser um autêntico “condomínio 
clube”, com mais de 50 itens de entretenimento e 
lazer. Um verdadeiro clube privativo.

Além da moradia, também um clube.

16Via Nações Condomínio Clube fez da inclusão social uma realidade.



Implementação / Execução

O processo de implantação e execução das obras do Via Nações Condomínio Clube teve início em janeiro de 2018 e, seu término, 
em 2020. O custo total da obra chegou a R$ 72.594.969,14 e, o financiamento, foi de R$ 88 milhões. A construção das 6 torres 
obedeceu ao seguinte cronograma de início e término do processo:

Diferenciais, inovações e gestão controlada.

Atividades jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

REALIZADO - MÊS 0,6% 0,0% 0,9% 0,8% 0,7% 1,7% 1,2% 1,3% 2,6% 3,3% 5,3% 2,4% 4,5% 3,8% 2,7% 3,3% 2,9% 3,4% 5,4% 7,9% 6,8% 6,2% 4,1% 3,1% 2,0% 2,9% 2,7% 3,9% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 1,6% 0,7% 0,4%

REALIZADO - ACUM. 0,6% 0,6% 1,6% 2,4% 3,1% 4,8% 6,0% 7,3% 9,9% 13,2% 18,5% 20,9% 25,5% 29,2% 31,9% 35,2% 38,1% 41,6% 46,9% 54,8% 61,7% 67,9% 71,9% 75,1% 77,0% 79,9% 82,6% 86,6% 89,1% 91,7% 94,5% 97,3% 98,9% 99,6% 100,0%

SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS 4,2% 0,0% 0,9% 0,7% 0,6% 1,6% 1,1% 1,2% 6,0% 3,0% 4,9% 2,2% 4,2% 3,5% 2,5% 3,1% 2,7% 3,2% 5,0% 7,3% 6,4% 5,8% 3,8% 2,9% 1,8% 2,7% 2,5% 3,6% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 1,5% 0,7% 0,2%

FUNDAÇÃO 0,4% 15,2% 12,9% 6,2% 12,1% 3,0% 6,2% 19,1% 0,1% 12,6% 12,1% 0,1%

SUPERESTRUTURA 1,0% 4,0% 5,4% 4,5% 5,9% 6,9% 8,2% 4,5% 6,6% 4,6% 4,6% 7,0% 3,0% 4,2% 6,4% 9,5% 6,2% 5,8% 1,0% 0,2% 0,2% 0,4%

PAREDES E PAINÉIS 0,4% 2,4% 4,4% 6,4% 4,0% 5,6% 3,2% 1,8% 0,4% 1,0% 2,2% 5,1% 10,5% 11,7% 8,8% 5,4% 1,3% 1,0% 1,5% 2,1% 1,0% 0,5% 1,6% 5,5% 6,9% 3,2% 1,9% 0,2%

COBERTURA E PROTEÇÕES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 2,2% 5,2% 7,0% 7,8% 4,8% 2,2% 0,9% 2,4% 4,6% 8,0% 14,3% 3,1% 13,7% 4,8% 5,8% 0,6% 4,2% 3,0% 4,6%

REVESTIMENTOS 0,7% 0,8% 0,8% 1,8% 3,4% 4,7% 6,7% 4,9% 3,9% 7,1% 4,2% 5,9% 4,8% 5,8% 2,2% 9,9% 2,1% 7,2% 7,2% 5,9% 5,3% 2,6% 1,5% 0,2% 0,3%

PAVIMENTAÇÃO 3,5% 2,3% 2,4% 2,3% 1,7% 3,2% 2,2% 2,0% 3,9% 4,8% 8,8% 8,3% 5,8% 7,0% 1,2% 3,5% 8,7% 7,2% 5,8% 6,5% 1,6% 5,2% 1,6% 0,3% 0,1%

INSTALAÇÕES 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% 0,5% 1,0% 2,0% 3,1% 1,4% 3,8% 3,8% 2,5% 2,9% 3,2% 4,9% 9,0% 10,1% 8,0% 6,3% 5,8% 4,2% 4,3% 2,0% 4,9% 5,0% 3,4% 3,4% 1,8% 1,5% 0,4% 0,0% 0,1%

COMPLEMENTAÇÕES 1,2% 1,6% 11,3% 6,4% 12,2% 16,4% 2,4% 1,7% 11,8% 0,7% 4,0% 18,6% 3,6% 6,7% 1,5%

INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO 2,5% 0,3% 2,5% 1,6% 0,8% 2,7% 1,4% 1,9% 0,5% 3,5% 5,5% 32,0% 10,1% 2,5% 1,9% 7,2% 6,0% 11,4% 5,6%

2019

VIA NAÇÕES CONDOMÍNIO CLUBE

20202018



No final da execução da obra, o que mais afetou 
o ritmo e o processo da construção do empreen-
dimento foi o surgimento da pandemia, que muito 
prejudicou quanto à disponibilidade de mão de 
obra. Atestados por suspeita e casos confirmados, 
ocasionaram muitos transtornos, mesmo tendo os 
protocolos implantados e seguidos rigidamente o 
revezamento de horários de entrada, saída e al-
moço, uso de vestiário, além dos protocolos bási-
cos de combate à pandemia. Em contrapartida, 
não houve, durante todo o transcorrer da obra, 
nenhum tipo de dificuldade com fornecimento de 
materiais para a construção.

Com as certificações obtidas, tanto da ISO 
9001:2015 como do PBQP-h, todos os serviços 
foram conferidos conforme os critérios normativos 
através de fichas de verificações de serviços, es-
tas, em formato digital, estruturadas com dashbo-
ard para acompanhamento em tempo real da 
equipe de engenharia da obra e do backoffice. 
Os serviços também tiveram procedimentos exe-

cutivos individuais, especificando, passo a passo, 
a execução e materiais que deveriam ser utiliza-
dos, tudo embasado nas melhores práticas de se-
gurança, eficiência e produtividade, garantindo a 
qualidade final dos serviços. Todos os materiais 
foram recebidos considerando as normas técnicas 
de referência para conferência, dimensões, quan-
tidades, detalhes técnicos, entre outros.

18

O comunicado anuncia a renovação 
das certificações com “zero não
conformidades”, um passo decisivo 
para a conquista da qualidade 100% 
da BP8.



O processo operacional e de controle de execu-
ção da obra foi dividido, em 2 fases:
Fase 1.
 � Início: 01.11.18.
 � Término: 08.11.20.
 � Ações: serviços preliminares gerais; fundação, 

supraestrutura; paredes e painéis; cobertura e 
proteções; revestimentos; pavimentação; insta-
lações; complementações; reforço estrutural; 
AVCB; infraestrutura e urbanização; área co-
mum; ligações definitivas; e cabina primária.

Fase 2.
 � Início: 08.09.18.
 � Término: 08.11.20.
 � Ações: serviços preliminares gerais; fundação; 

supraestrutura; paredes e painéis; cobertura e 
proteções; revestimentos; pavimentação; insta-
lações; complementações; reforço estrutural; 
área comum; dormitório; check list vistorias; tér-
reo interno; térreo externo; jardim vertical; por-
taria; e garagens 1 e 2.

 

Na construção do Via Nações foram aplicadas 
algumas tecnologias e inovações diferenciadoras 
que contribuíram, de forma significativa, para um 
expressivo padrão de qualidade e eficiência de 
todo o processo, como:
Normas para entrega das unidades.
A entrega das unidades ocorreu de forma 100% 
digital. As tratativas com os proprietários se re-
alizaram ponto a ponto da obra, o que resultou 
num índice de aprovação de 99% na primeira vis-
toria; o alto nível de satisfação dos proprietários 
na primeira pesquisa, após a ocupação, com o 
método Net Promoter Score – NPS, apontou que o 
Via Nações Condomínio Clube está com índices 
iguais aos de grandes empresas de referência no 
mercado nacional e internacional.
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O kit de entrega das chaves foi o grande 
momento na vida dos moradores.



Pesquisa de satisfação dos proprietários durante 
a entrega.

Fase 1

Fase 2

Conferência dos serviços.
Foram realizados alguns estudos referente ao es-
caneamento das unidades para a conferência dos 
serviços. 
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A qualificação da equipe para realização dos 
checklists das unidades foi fundamental para o 
bom resultado na entrega das unidades.

Checklists realizados com orientação.

Ilustração de escaneamento de unidade.

A probabilidade de recomendação subiu 60% na fase 2.



Ensaio de percussão.
A Fundação Vanzolini realizou auditoria da obra 
Via Nações com índice zero em “não conformi-
dades”. Idealizou-se uma unidade protótipo, com 
a finalidade de criar a primeira unidade padrão 
e definir todos os pontos de execução a serem 
ajustados, isso para replicar depois em todas as 
outras unidades. 
O objetivo foi alcançado, minimizando a neces-
sidade de reparos ou ajustes personalizados. Em 
todas as fachadas foram realizados testes “pós 
execução” do revestimento de argamassa, para 
verificar se existia algum ponto com falta de ade-
rência e, com esses testes, evitar a possibilidades 
de problemas com manifestações patológicas e 
possíveis acidentes.

21Via Nações, índice zero de “não conformidades”.



Foram empregadas algumas soluções diferencia-
das na construção tendo, por objetivo, obter be-
nefícios de custo, qualidade e durabilidade. Entre 
elas, estão:
Revestimento da fachada das torres.
Um dos diferenciais adotado foi o uso de revesti-
mento de fachada com argamassa fabricada na 
própria obra, produzindo ganhos significativos 
de custo, prazo e qualidade. 

O empreendimento foi executado em alvenaria 
estrutural, com um ciclo de produção bem agres-
sivo, com o uso de gruas para melhor movimenta-
ção vertical. Houve também o emprego de pré-fa-
bricação de itens de instalações, como cavaletes 
e kits hidráulicos, proporcionando aumento na 
produtividade.

Via Nações usou soluções diferenciadas para realizar uma obra de qualidade.



Execução personalizada da piscina. 
No Via Nações foram aplicados alguns detalhes 
de execução personalizada para minimizar possí-
veis problemas futuros, por exemplo:
 � realizou-se a impermeabilização de todas as 

pedras naturais em torno da piscina para não 
terem manchas; 

 � o revestimento foi feito com resina acrílica com 
fibras para não ter problemas de carbonata-
ção; todas as pastilhas foram assentadas com 
dupla colagem e argamassa colante especifica 
para não haver problemas de desplacamento; 

 � e foram utilizadas juntas personalizadas, tanto 
na borda da piscina como na parte inferior, 
possibilitando a movimentação do revestimento 
sem danificar o sistema construtivo.

23

Cuidados especiais para garantir a qualidade das piscinas.



24Uma verdadeira piscina de clube.



Implantação de juntas de movimentação
no piso térreo.
Considerando a existência de grandes áreas 
expostas ao tempo com variações térmicas sig-
nificativas, foram desenvolvidas juntas de movi-
mentação, para não haver problemas com des-
placamento futuro nos revestimentos do térreo.

Barrados de muros com argamassa aditivada.
Todos os barrados de muros expostos ao tempo e 
com possibilidade de entrar em contato com a umi-
dade foram feitos com argamassa cimentícia aditiva-
da, com impermeabilizantes específicos, para não 
haver surgimento de umidade ascendente, evitando 
a possibilidade de criar bolhas na pintura final.

25A umidade não vai entrar nos barrados dos muros.



Aderência do contrapiso com economia. 
Através de diversos ensaios realizados, com refe-
rência às normas técnicas, foi possível a remoção 
da resina PVA para realizar a aderência do contra-
piso. Neste estudo se evidenciou que foi possível 
utilizar água com o pó de cimento para realizar 
a ponte de aderência do revestimento, gerando 
economia significativa.

Economia de água e energia elétrica.
Visando respeitar às necessidades de se manter 
princípios de sustentabilidade, foram instalados 
medidores individualizados de água e gás em 
áreas comuns.

Materiais reciclados.
Na execução do Via Nações não foram empre-
gados materiais reciclados.

Coleta e manejo de lixo.
Tanto a coleta como o descarte de lixo e resíduos 
resultantes da obra de construção, como plásticos 
e aço, são feitos por empresas de reciclagem para 
a devida destinação dos resíduos da construção, 
conforme o PGRCC. A coleta de lixo do Condomí-
nio, tanto o sólido como o reciclável, é realizada 
por empresas de reciclagem. O lixo orgânico é 
coletado pela Prefeitura.

Segurança no entorno da obra.
Objetivando a proteção do meio ambiente no pe-
rímetro da obra e no entorno, assim como, da se-
gurança e tranquilidade dos vizinhos, foi adotado 
o uso de tela dupla para revestimento da fachada 
e instalada proteção de cobertura no terreno de vi-
zinhos. Foi implantado um sistema de sinalização 
da via pública durante a obra, tanto para direcio-
namento do acesso de pedestres quanto para re-
cebimento de veículos, medidas estas aprovadas 
perante o órgão de trânsito da região.

26Água e pó de cimento geram a economia esperada.

Preocupação com o 
meio ambiente dos 
vizinhos.



Características das Torres.
As 6 torres que compõem o conjunto residencial 
Via Nações têm as seguintes características: nas 
torres 1, 2, 5 e 6 temos térreo + 17 pavimentos 
Tipo e, as torres 3 e 4, térreo mais 18 pavimentos 
Tipo, com total de 824 unidades com 35m² cada. 

Andar Tipo com 8 unidades até o décimo séti-
mo pavimento e andar Tipo com 4 unidades no 
décimo oitavo pavimento. São identificadas com 
números de 1 a 6 e, cada torre, possui caracterís-
ticas especiais, a seguir:
 � Torre 1: Sala de reunião / Academia aeróbica 

/ Academia aeróbica externa / Sala de ginas-
tica / Salão de festas adulto com WC femini-
no/ WC masculino / WC PNE (Pessoas com 
Necessidades Especiais) / Bicicletário; 

 � Torre 2: Lavanderia / Sala de leitura / Salão 
de jogos infantil / Sala de vídeo game / Vesti-
ário feminino / WC PNE; 

 � Torre 3: Brinquedoteca / Sala de ballet / Salão 
de festas infantil / Vestiário masculino / WC PNE; 

 � Torre 4: Espaço kids / Sala de artes marciais / Sa-
lão de festas juvenil / Vestiário feminino / WC PNE;

 � Torre 5: Lavanderia / Espaço beleza / Salão 
de jogos adulto / Sala pilates / Vestiário mas-
culino / WC PNE;

 � e Torre 6: Sala de reunião / Academia de mus-
culação / Academia aeróbica externa / Espaço 
massagem / Salão de festas adulto com WC fe-
minino/ WC masculino/ WC PNE/ Bicicletário. 

As torres têm as seguintes características uniformes:
 � 2 portarias iguais, com: sala de administração, 

copa funcionários, vestiários funcionários mas-
culino e feminino;

O acabamento de cada unidade, por torre, obe-
dece a um projeto único:
 � Sala – Dormitório - Piso: concreto liso - Parede: 

pintura latex - Teto: pintura látex; 
 � Banho - Piso: cerâmica - Parede: cerâmica até o 

teto - Teto: pintura látex; 
 � e Cozinha - Piso: cerâmica-/ Parede: cerâmica 

até o teto (pág.28). 
Os elevadores foram selecionados de acordo com 
o fluxo de movimentação e necessidades de aces-
sibilidades dos moradores:
 � elevadores Schindler 3300 - new edition, sem 

casa de máquinas; 
 � 2 elevadores / torre - capacidade: 9 pessoas, 

675kg / velocidade: 1.60m/s; 
 � e 1 elevador / portaria - capacidade: 9 pesso-

as, 675kg / velocidade: 1.00m/s.

Estacionamento.
Foi dimensionado para atender às necessidades 
de conforto, praticidade e segurança dos mora-
dores: 775 vagas para automóveis/motos e 150 
vagas para bicicletas (pág.29).

A obra do Via Nações atendeu também a diversos 
itens como, por exemplo, melhorias aplicadas a cri-
térios construtivos que envolvem questões relaciona-
das à acústica e conforto térmico que influem signi-
ficativamente na qualidade de vida dos moradores.
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1 - cozinha; 2 - cozinha e área de serviço; 3 - dormitório; 4 - hall do andar Tipo.

1 2

43



1 - vagas para deficientes; 2 - vagas para carro/moto; 3 e 4 - lavanderia comunitária.

1 2

43



 � praça das boas vindas;
 � praça sob pérgolas; 
 � lounge; 
 � 4 churrasqueiras com forno de pizza; 
 � espaço grill;
 � salão de festas adulto;
 � salão de festas infantil;
 � 2 quadras recreativas; 
 � quadra mini gol; 
 � quadra mini basquete;  
 � rampa de skate; 
 � playground;
 � brinquedoteca;
 � mini cidade;
 � salão de jogos;   
 � espaço festas juvenil;

 � redário; 
 � solário; 
 � 2 labirintos com plantas; 
 � horta comunitária; 
 � jardim pet; 
 � piscina adulto com raia e com deck molhado; 
 � piscina infantil;
 � vestiário;
 � 2 SPAS; 
 � espaço beleza;
 � espaço massagem;  
 � sala pilates;  
 � sala de ballet.

30

Condomínio Clube – lazer e entretenimento.
Os ambientes externos e internos que envolvem as 6 torres se compõem de áreas contendo entreteni-
mentos, espaços lazer e paisagismo criados dentro do conceito de “condomínio clube”, apresentados 
nas páginas de 31 à 37:



1 - portaria; 2 -  espaço apoio salão de festas; 3 - labirinto; 4 - boulevard.

1 2

43



1 e 2 - churrasqueiras com forno de pizza; 3 - salão de festas adulto; 4 - salão de festas juvenil.

1 2

43



1 - lounge festas; 2 mini gol; 3 - mini basquete; 4 - quadra recreativa.

1 2

43



1 - rampa de skate; 2 - playground ecológico; 3 - brinquedoteca; 4 - mini cidade.

1 2
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1 - salão de jogos adulto; 2 - sala de video game; 3 -  redário; 4 - horta comunitária.

1 2
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1 - deck molhado; 2 - piscina com raia e piscina infantil; 3 - academia de musculação; 4 - academia aeróbica externa.

1 2

43



1 - espaço beleza; 2 - espaço massagem; 3 - sala pilates; 4 - sala de reunião.

1 2

43



Estratégia de Marketing e Comunicação.
Dois fatores fundamentais foram responsáveis 
pelo sucesso comercial do Via Nações. Primei-
ro, a aplicação do conceito “Condomínio Clube” 
ao empreendimento, com seus 50 itens de entre-
tenimento e lazer, assim como, a extraordinária 
qualidade de construção, motivo de aprovação 
e elogios dos compradores. E o segundo fator, a 
correta estratégia de marketing, que fez um per-
feito diagnóstico do público-alvo e aplicou as fer-
ramentas eficazes para produzir vendas. 

O que surpreendeu e se constituiu fundamental, 
como retorno, foi o resultado da divulgação onli-
ne, via Facebook, apesar da maciça estrutura de 
comunicação off-line. E ainda, pela performance 
na geração de contatos e vendas, o Facebook 
divulgou em seu canal, como fato relevante, o 
conteúdo “Case de Sucesso”, no qual, relata e 
congratula a BP8, pela qualidade e resultado do 
esforço de comunicação.

Com predominância de materiais para ações pro-
mocionais, a estratégia para a campanha online 
se fundamentou no desenvolvimento de peças pu-
blicitárias de forte apelo de venda, destacando 
benefícios e condições, tudo com caracterização 
popular condizente com o perfil do público-alvo a 
ser atingido. Entre os apelos de venda de impac-
to utilizados nas ações promocionais foram cria-
das chamadas que valorizam a possibilidade do 
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CONFORTO, LAZER, CONVENIÊNCIA E MOBILIDADE.

Incorporação e construção:

Intermediação:

Com o objetivo de construir com o máximo de qualidade, o Banco de Projetos investe continuamente no
aperfeiçoamento dos processos, em novas tecnologias e na mão de obra especializada.

Reconhecido com destacada atuação no mercado de Osasco, seu corpo diretivo conta com mais de 15 anos
de experiência, atuando na construção de condomínios horizontais e verticais, residenciais e comerciais.

São mais de 70.000m² de área construída com 1.000 unidades entregues, respeitando sempre uma rigorosa
seleção de materiais e fornecedores, cumprimento de prazos de entrega estabelecidos e garantia.

Excelência na qualidade construtiva, atendimento personalizado e a constante capacitação do corpo técnico, 
fazem dos produtos do Banco de Projetos, sinônimo de um excelente investimento para quem busca rentabilidade 
financeira e qualidade.

A DIREÇÕES CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. foi fundada com o objetivo principal de tornar-se uma referencia no mercado imobiliário, 
prestando serviços de forma diferenciada. Nosso foco principal são imóveis na região de Osasco, casas, apartamentos em Osasco, sobrados, 
terrenos na região de Osasco.

Seu quadro social é formado por profissionais com vasta experiência no ramo. São profundos conhecedores de todas as etapas dos
processos, tanto da indústria da construção civil, desde a busca pelo terreno ideal, estudo de mercado e da viabilidade econômico-financeira
de empreendimentos, até a definição do público alvo e como nele despertar o interesse pela aquisição das unidades imobiliárias.

A empresa apresenta ao mercado uma nova proposta de CONSULTORIA IMOBILIÁRIA trabalhando lado a lado com seus parceiros, desde
a definição do produto até a entrega das unidades. Seus colaboradores, rigorosamente selecionados e treinados, deverão estar
comprometidos com empreendedores e adquirentes dos imóveis. As informações deverão ser transmitidas de forma clara e transparente,
tornando o processo de compra e venda de imóveis uma relação tranquila e segura, desde o início da compra até as chaves.

Reserva Toscana Reserva Florença RAMADA - Hotel e Suítes Osasco Tower Center First Office Osasco Reserva Veneza

Algumas obras realizadas

O projeto encontra-se aprovado na Prefeitura Municipal conforme alvará de Aprovação e Execução de Edificação nº 562/2011, publicado em 21.12.2011, sendo que o empreendimento só será comercializado após o registro do 
Memorial de Incorporação no respectivo Cartório de Registro de Imóveis nos termos da Lei nº 4.591/64.  Incorporadora responsável: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. CNPJxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .  As ilustrações são 
artísticas e as fotos meramente ilustrativas. A decoração das áreas comuns, na forma apresentada, constitui-se sugestão, sendo certo que serão entregues de acordo com o projeto decorativo ainda em estudo, e equipado e 
decorado de acordo com o memorial descritivo. A vegetação que compõe o paisagismo retratado nestas imagens é meramente ilustrativa e apresenta porte adulto de referência. O projeto de paisagismo ainda está em estudo, 
na entrega do empreendimento, a vegetação poderá apresentar diferenças de tamanho e porte, mas estará de acordo com o projeto paisagístico doempreendimento. Impresso em Janeiro/17

Todo empreendimento
diferenciado tem
identidade própria que 
o qualifica e enobrece. 
A marca do Via Naçoes 
Condominio Clube
significa essa identidade.

comprador optar pela “personalização” do apar-
tamento, escolhendo a cor das paredes e tipos de 
revestimentos e piso. Outro benefício garantido 
aos compradores, como estímulo para fechar o 
negócio, foi o “bônus por adimplência” ofertando 
a instalação de móveis planejados para a cozi-
nha e lavanderia e, igualmente, realizar 2 suges-
tões de projetos de decoração para cada planta.
A aplicação do marketing de vendas segue, deta-
lhada, na página seguinte.



Marketing de Vendas cria o “Apê do seu Jeito” no 
Via Nações.
Com o propósito de mudar positivamente a vida 
das pessoas, a BP8 criou o “Apê do seu Jeito” e 
levou acesso aos consumidores do “Minha Casa, 
Minha Vida” a itens normalmente só encontrados 
em empreendimentos de médio/alto padrão.

A estratégia partiu da premissa de que, se os 
compradores se mantiverem adimplentes, garan-
tem os bônus que darão direito a valiosos benefí-
cios - sem pagar nada a mais. A ideia era ajudar 
e apoiar esses clientes que chegam ao momento de 
receber as chaves do apartamento com dificulda-
des financeiras. O “Apê do seu Jeito” ofereceu:

Personalização.
Aos compradores foi permitido escolher a per-
sonalização dos internos do apartamento, a seu 
gosto e preferência, além de fazer economia:

 � paredes - pintadas nas cores branco, areia; 
gelo e cinza;

 � revestimentos - escolha entre bege; branco; cin-
za e concreto;

 � pisos (áreas molhadas) - escolha entre bege; 
branco; cinza e concreto.

Móveis planejados da cozinha e lavanderia.
O cliente recebe um voucher para encomendar 
em uma loja parceira os móveis planejados da 
cozinha e da lavanderia. A ideia ajuda, tanto o 
cliente que está com pouco dinheiro e quer ape-
nas usar esse voucher ou, àquele que quer fazer 
um projeto mais complexo e negocia com a loja 
o abatimento do crédito do voucher para fazer 
um upgrade no projeto.

Sugestão de projeto de decoração.
Os clientes quando viam o decorado - que é o 

sonho de consumo – não podiam realizá-lo, pois 
era um projeto muitas vezes de custo inacessível. 
Nesse momento, a BP8 criava duas sugestões de 
projetos de decoração para cada planta do em-
preendimento. Os projetos, realizados por arqui-
tetas parceiras, constam de: planta com layout, 
perspectivas 3D, lista de compras (onde comprar 
e o preço). Dessa forma, o comprador pode exe-
cutar como, quando e da forma que consegue 
pagar. E mais, ele pode fazer o projeto integral 
ou tirar referências de disposição dos móveis, por 
exemplo, para deixar o apartamento a seu gosto.

Nas próximas páginas, de 40 à 47, são apresen-
tadas as principais peças. A primeira ilustra esta 
ação promocional de vendas e, as demais, as outra 
peças publicitárias da campanha. 
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Folheto digital.

A ação “Apê do seu jeito” contribuiu para impulsionar as vendas do Via Nações.



As vendidas começaram aceleradas 
logo de início da campanha.

Anúncio_1_A4.



O ritmo de vendas continuou firme.

Anúncios_2 e 3_A4.



Ao final, foram vendidas 100% das unidades.

Emailmarketing e 
Whatsapp_500x800.



Mobiles_1, 2 e 3.

Bom humor, simpatia e linguagem popular na comunicação.



Preço baixo, prazo longo, garantia Minha Casa, Minha Vida.

Placa_6x4m.



Facebook e Instagram.
O esforço offline foi fundamental.

Anúncio_redes sociais.

Depoimento:
“Para um empreendimento do porte do Via 
Nações, nenhuma mídia além do Facebook e 
Instagram apresentavam o que precisávamos: 
alto alcance, alto engajamento do usuário, 
segmentação geográfica para exibição dos 
anúncios e liberdade criativa para execução 
da campanha. O resultado final dessa soma 
de fatores: sucesso absoluto de vendas”.

Renato Guitti - Sócio-Diretor, Exent Performance 
Marketing.



Resultados

Sucesso de qualidade, satisfação e vendas.
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O projeto do Via Nações Condomínio Clube atin-
giu plenamente seu objetivo, constituindo-se num 
grande sucesso comercial.  Ao mesmo tempo em 
que eram concluídas as obras, o empreendimento 
atingiu a marca de 100% das unidades vendidas. 
Ao final, o VGV foi de R$ 163 milhões. 

Depoimentos de compradores.
Após a conclusão das obras, os compradores dos 
imóveis foram convidados a conhecer os aparta-
mentos e as áreas comuns do empreendimento. 
Nessa ocasião festiva, foram gravados depoimen-
tos em vídeo (“Conselhos de quem venceu!”), sem-
pre carregados com muita emoção pela conquis-
ta e, dos quais, são reproduzidos alguns trechos:

 � ”Não é fácil. Mas no final vale a pena. No final é gratificante. O apartamento está com qualidade bem acima do 
esperado, sem falar que a gente já recebeu com bastante mais coisas. É muito mais do que eu imaginava no pa-
pel”. Joice Teles Tavares, Líder de Setor, Apto. 011, torre 4.

 � “O apartamento está exatamente como a BP8 prometeu. É um ambiente muito gostoso, alegre. Está tudo muito bo-
nito, bem caprichado e de boa qualidade. Todas as minhas dúvidas foram sanadas, em tudo o que precisei, eles 
me auxiliaram. Eu super indico, maravilhoso”. Márcia Nunes Romano, Cuidadora de Idosos, Apto. 023, torre 4.

 � “Olha, tem que focar muito, economizar bastante. Deixar de comer aquele lanche no final de semana, porque 
aquele dinheirinho realmente faz diferença. Eu estou satisfeita porque meu apartamento parece um empreendimen-
to de mais luxo, porém seu custo não é de apartamento de luxo. Pela qualidade, pelo acabamento, por tudo, são 
coisas de um apartamento muito bom”. Roberta Bringo Schmidt, Gerente de Loja, Apto. 034, torre 4.

 � “As áreas comuns já instaladas, tudo pronto, acabado. Está tudo muito bem feito. Os detalhes, tudo arrumado, são 
coisas que deixam a gente mais motivada ainda. Era assim que a gente queria mesmo. Realmente as construtoras 
costumam atrasar a entrega, mas a BP8 foi legal. Entregou o Via Nações praticamente com 6 meses de antece-
dência. E eu acho isso fundamental. Então, eu indico, super indicaria para quem quisesse comprar, com certeza”.
Andréia Cristina Santomarco, Agente de Viagens, Apto.161, torre 4.



Valorização urbana.
Com a realização do Via Nações Condomínio Clube, houve real 
aumento do índice de qualificação urbana de Osasco. Dentre os 
benefícios mais significativos, destacamos:
 � O fato de ter ocasionado uma valorização econômica dos bens 

imobiliários do bairro.
 � A inclusão social com novo estilo de vida proporcionado pelo 

empreendimento.
O Via Nações Condomínio Clube - exatamente por ser um clube 
dentro de uma área residencial e, com essa forma, produzir uma 
inclusão social acelerada - acaba por levar os seus moradores   a 
experimentar e praticar um novo estilo de vida, criar novas rela-
ções de vizinhança, fortalecer e consolidar as relações familiares.

O empreendimento representa um novo e importante impacto 
positivo na qualidade de vida dos moradores. Com o surgimento 
do Via Nações Condomínio Clube muitos dos moradores terão a 
oportunidade de, pela primeira vez em suas vidas, viver em uma 
região urbana completa e valorizada.
Conclusão - A BP8 idealizou o Via Nações Condomínio Clube 
para ser inovador e diferente. Não obstante o fato de ser comer-
cializado dentro dos padrões do programa Minha Casa, Minha 
Vida e, portanto, destinado a público de baixa renda, a BP8 as-
sumiu o desafio de superar a crise e construir um conjunto de seis 
torres com um clube privativo, em uma área nobre de Osasco, 
para realizar uma autêntica inclusão social, positiva e exemplar.

48Via Nações Condomínio Clube, realizado para ser inovador e diferente.



49Via Nações Condomínio Clube, novo e importante impacto positivo na qualidade de vida dos moradores.
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