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2 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Empresa inscrita
Tegra Incorporadora

Localidade
São Paulo (SP)

Resumo do case

Somos a empresa do setor de desenvolvimento imobiliário residencial e comercial 
da Brookfield Asset Management no Brasil, com forte atuação nos estados de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Em toda nossa trajetória, realizamos empreendimentos 
que fizeram história e transformaram regiões, revelando uma preocupação 
genuína com a qualidade de vida das cidades. São 43 anos de experiência no 
mercado nacional, 25 milhões de metros quadrados construídos e em construção, 
e mais de 102 mil imóveis desenvolvidos. Nossa controladora, a canadense 
Brookfield Asset Management, é gestora de mais de US$ 575 bilhões em ativos, 
com investimentos nos segmentos de energia renovável, infraestrutura, Private 
Equity e Properties e está presente em mais de 30 países.   

Localizado bem na junção da Alameda Gabriel Monteiro 
da Silva com a Avenida Rebouças, e lançado em 2018, o 
Gabell Jardins é um dos empreendimentos pioneiros do 
novo eixo de verticalização liberado pela mais recente 
Lei de Zoneamento no entorno da avenida. Com torre 
única de 31 pavimentos, tornou-se um marco na região 
pela modernidade de seu projeto, em sintonia total com 
a vida cosmopolita do seu entorno. O melhor dos 
Jardins ao lado da Estação Oscar Freire do metrô e fácil 
acesso à Paulista e à Faria Lima.

Gabell Jardins marca a  
verticalização do eixo Rebouças
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4 Empreendimento 
Gabell Jardins 

O ponto mais alto da Alameda Gabriel Monteiro da Silva tem agora um marco  
de elegância para a região nobre dos Jardins. Foi no número 77 que a Tegra 
ergueu a torre única de 31 andares do Gabell Jardins, o primeiro desse porte 
da alameda e um dos pioneiros do processo de verticalização do entorno da 
Avenida Rebouças. A empresa já havia sido a precursora dos edifícios altos na 
Rua dos Pinheiros, com o PIN HD, um Tegra Home Design cheio de charme, 
ganhador do Prêmio Master Imobiliário 2020. A construção de prédios 
maiores passou a ser permitida com a mudança da Lei de Zoneamento da 
cidade de São Paulo, em 2016. Antes dela, o gabarito máximo autorizado era 
de 25 metros. Com VGV vendido de R$ 121,6 milhões, o Gabell Jardins atende à 
legislação com unidades de 2 dormitórios, a fachada ativa, com uma grande 
loja no terreno, e o incentivo ao uso do transporte público pela proximidade 
de apenas 250 m da Estação Oscar Freire do metrô. Ao mesmo tempo, 
mantém a sofisticação característica do bairro mais nobre da capital com um 
projeto que impacta positivamente a paisagem por conta da volumetria 
diferenciada, em que se destacam quatro unidades duplex no 13.º e 24.º 
andares, quebrando qualquer monotonia na fachada. Sem contar a vista 
espetacular dos Jardins e suas ruas arborizadas, contempladas no Air Lounge, 
um espaço no rooftop com lounges, piscina e fitness. 

Empresa inscrita
Tegra Incorporadora 
WT Morumbi
Av. das Nações Unidas,  
14.261 | B | 14.º andar 
São Paulo - SP

Case
Gabell Jardins

Endereço
Alameda  
Gabriel Monteiro  
da Silva, 77 – Jardins 
São Paulo – SP

Incorporação 
Tegra  
Incorporadora

Construção
Tegra Engenharia S.A.

Projeto Arquitetônico
LE Arquitetos

Arquitetura  
de interiores
Chris Silveira

Projeto de  
Paisagismo
Alex Hanazaki 

*A ficha técnica  
completa do 
empreendimento  
Gabell Jardins está  
no final do case, após  
o item Resultados

Ficha Técnica resumida*

Trabalho

Flavia Telles Schmidt Tinoco 
Gerente de Marketing 

(11) 4096-6501 
flavia.schmidt@tegraincorporadora.com.br

Luciana Ferreira 
Gerente de Comunicação Externa e Relacionamento 

(11) 3127-9435
luciana.ferreira@tegraincorporadora.com.br

Responsáveis pelas relações com o júri e com a imprensa 
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6 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Jardins. Essa é a região que 
figura no topo de qualquer 
lista de preferência dos 
paulistanos e dos que vieram 
de fora também, quando o 
assunto é o melhor lugar para 
morar, passear, comer bem, 
viver, ver e ser visto. 

Uma das áreas mais nobres e 
charmosas de São Paulo concentra 
alguns dos maiores preços do m2  
da cidade, segundo com o Índice 
FipeZap. Na pesquisa de janeiro 
de 2021, por exemplo, o Jardim 
Paulistano ocupava o 3.º lugar entre 
os mais caros (R$ 16.142,00 o m²) 
e o Jardim Europa, a 5.ª posição 
(R$ 15.792,00). Além desses dois 
bairros, o Jardim América e o Jardim 
Paulista, e ainda uma pequena 
parte de Cerqueira César, compõem 
os Jardins. 

Uma valorização que se justifica pela 
localização privilegiada, na zona oeste 
de São Paulo, mas colada à região da 
Paulista, de Pinheiros – e ainda muito 
próxima do Ibirapuera e do Itaim 
Bibi. Cortados por vias importantes, 
como as Avenidas Rebouças, Brasil e 
9 de Julho, possui fácil acesso ainda à 
Brigadeiro Faria Lima e às Marginais.

Natureza  
do caso e  
ambiente externo

Restaurante Gero

Rua Oscar Freire 

Fundação  
Ema Klabin

Parque  
Trianon

Museu Brasileiro de 
Escultura e Ecologia 
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8 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Viver no campo dentro da capital
Primeiro bairro-jardim da cidade, o planejamento 
do Jardim América foi lançado em 1915, pela 
Companhia City of S. Paulo Improvements and 
Freehold Land Co. Ltda., em um modelo inspirado 
nos subúrbios de Londres. A planta inicial contava 
com terrenos grandes, regras rígidas de ocupação, 
como uso estritamente residencial, muita 
arborização e praças internas. Depois, o projeto foi 
“abrasileirado” e as praças terminaram loteadas.

A região ainda era tão despovoada que os anúncios 
nos jornais da época alardeavam estar no Jardim 
América a oportunidade de viver no campo 
dentro da capital de São Paulo. Os terrenos eram 
alagadiços e foi preciso drenar 1 milhão de m². 
A retificação do Rio Pinheiros em 1920 também 
ajudou a tornar a área toda habitável. Depois, a 
partir de 1922, vieram o Jardim Europa, o Jardim 
Paulistano e, por último, o Jardim Paulista. O 
conjunto dos quatro bairros foi tombado em 1986.
.

Fonte Dicionário de Ruas da Prefeitura  
de São Paulo/O Estado de S. Paulo

1923
Como Rua Dona Hipólita, 

ela começa na Avenida 
Rebouças e vai só até 

a Rua Juquiá. O nome 
homenageia Hipólita 

Rosa, membro da família 
que doou as terras para a 

abertura da via. 

1948
A rua chega até a Avenida 

Brigadeiro Faria Lima. O 
nome muda para Gabriel 

Monteiro da Silva, dois 
anos após sua morte. O 

advogado e então ministro 
do presidente Eurico 

Gaspar Dutra morava na 
via. Dona Hipólita era avó 

da mulher de Silva.

Anos 1970
No final da década, 

instalam-se as 
primeiras galerias 

de arte. Empresas e 
escritórios se mudam 

para a Faria Lima e a 
Gabriel começa a ter 

as lojas de decoração 
para atender a essa 

demanda.

Anos 2000
Alteração na lei passa a 

permitir alguns usos, mas 
há constantes tentativas 
de burlar o perfil e vários 

casos de interdição 
de lojas, até chegar ao 

formato atual da meca do 
design e da decoração. 

1924
A linha 44 do bonde sai 
da Rua Augusta e vai até a 
Hipólita, passando pelas 
Avenidas Brasil e Atlântica.

Primeiros  
anos do século 20
A rua é aberta.

1986
Tombamento 
dos Jardins como 
patrimônio e 
restrições ao uso 
comercial. 

1954
É oficializado o trecho da 
Avenida Brigadeiro Faria 
Lima até a Rua Hungria. 

Como Hipólita 
virou Gabriel

Avenida Rebouças 
década de 1950

Loja Dpot  
na Al. Gabriel  

Monteiro da Silva

Vista aérea  
do Jardim  

Paulistano
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A palavra certeira para 
descrever os Jardins é, mesmo, 
glamour. Morar ou trabalhar 
nessa porção sofisticada 
da cidade, com suas ruas 
arborizadas, é chique, demais. 
Uma característica que se 
traduz de muitas formas, como 
se observa nos restaurantes e 
bares badalados, nos serviços 
exclusivos, nos mestres dos 
cabelos e nos carros luxuosos. 
E brilha ainda em dois pontos 
especialíssimos. Um deles é 
a Rua Oscar Freire, com suas 
lojas de luxo focadas na moda, 
com as mais cobiçadas grifes 
internacionais.

Outro é a Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva, meca do design, 
da arte e da decoração, onde a 
Tegra ergueu o Gabell Jardins, 
um dois dormitórios de excelente 
padrão, diferenciado como o 
endereço exige. Afinal, são mais 
de cem lojas especializadas e 
galerias de arte, ao longo de seus 
quase 3 km de extensão.

De origem residencial, a Gabriel 
começou a traçar esse perfil 
de comércio e de serviços 
diferenciados a partir do fim dos 
anos 1970, com a instalação inicial 
de galerias de arte. Porém, não 
foi uma transformação pacífica. 
Com o tombamento dos Jardins 
como patrimônio em 1986, em 
várias ocasiões foi determinado o 
fechamento de lojas irregulares 
e houve muita polêmica, até 
que uma alteração na legislação, 
no início dos anos 2000, tornou 
possível o uso comercial da 
alameda em alguns segmentos.

Mesmo assim, a construção de 
edifícios mais altos era proibida. 
A mudança só veio com a nova 
Lei de Zoneamento de 2016, que 
passou a permitir o aumento 
do potencial construtivo 
dos terrenos, mas em locais 
específicos, nas chamadas 
Zonas Eixo de Estruturação da 
Transformação Urbana (ZEU), 
como é o caso da Avenida 
Rebouças e seu entorno.

Charme e sofisticação

Lojas de design  
na Al. Gabriel  

Monteiro da Silva

Eixo Rebouças

Como funcionam as ZEU
“São áreas em que se objetiva a promoção do adensamento 
construtivo, populacional, atividades econômicas e serviços 
públicos, a diversificação de atividades e a qualificação 
paisagística dos espaços públicos de forma a adequar o uso 
do solo à oferta de transporte público coletivo”. 

A medida abrange territórios próximos de estações de metrô 
e ao longo de corredores de ônibus e de grandes avenidas, 
como a Rebouças, e permite construir mais em cada lote.  
A lei incentiva a edificação de imóveis menores, de  
2 dormitórios, e com fachada ativa (comércio ou serviço 
aberto ao público), entre outras coisas. 

LOCALIZAÇÃO  
GABELL

10 Empreendimento 
Gabell Jardins 
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12 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Oportunidade
A liberação pela Lei  
de Zoneamento da 
construção de prédios  
de apartamentos bem 
maiores e mais altos na 
Avenida Rebouças e seu 
entorno provocou um 
boom de empreendimentos 
novos na região. 

Conforme levantamento do 
Sindicato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP), publicado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo,  
entre 2016 e 2019, foram  
lançados 3.845 apartamentos. 

Desse total, apenas no ano de 
lançamento do Gabell Jardins 
(2018), o mercado disponibilizou 
1.258 unidades. No ano passado, 

em plena pandemia, foram 1.286 
unidades, conforme levantamento 
da Tegra. E comprovando o 
incentivo do zoneamento para 
imóveis menores, 39% são 
estúdios; 15%, 1 dormitório; 10%,  
2 dormitórios. Há ainda 21% de  
3 quartos e 5% de 4 dormitórios. 

A Tegra descobriu no ponto mais 
alto da Gabriel Monteiro da Silva, 
já no encontro com a Avenida 
Rebouças, o endereço perfeito 
para construir o Gabell Jardins,  
o primeiro edifício do processo de 
verticalização da alameda. Com 
31 andares e uma volumetria 
diferenciada, a torre única se 
destaca na paisagem sem 
destoar de todo o charme que é 
a marca registrada do bairro.

Mas não havia áreas livres na 
região. O terreno ocupado pelo 
prédio, de 1.618,53 m², é resultado 
da soma de três imóveis. Eram 
casas antigas, já alugadas como 
pontos comerciais. 

O empreendimento, de 120 
unidades, entre 60 e 71 m², a  
250 m da Estação Oscar Freire 
da Linha Amarela do metrô, 
chamou a atenção logo de 
cara. O estande, com decorado 
de Chris Silveira, recebeu 1.362 
visitas entre 31 de maio, quando 
foi aberto, e 9 de dezembro de 
2018. Com uma proposta de 
modernidade, ele se encaixa  
no perfil do primeiro imóvel,  
para single ou casal jovem, sem 
filhos ou com filho pequeno.  

Era um produto que faltava, 
porque os apartamentos 
disponíveis são, na maioria, 
antigos e sem itens de lazer.

Além de ser uma  
simpática corruptela  

de Gabriel, Gabell remete  
à forma como o nome  
Gabriel apareceu pela  

primeira vez na Inglaterra,  
por volta do século 12

Vista do 26º  
andar do Gabell
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14 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Quebra da  
monotonia
O projeto diferenciado do Gabell, 
de acordo com o arquiteto Luiz 
Eduardo Oliveira, do LE Arquitetos, 
curiosamente partiu da posição  
das varandas. “Resolvemos 
subverter a ordem e colocar os 
terraços nos quatro cantos, o que 
confere uma grande iluminação 
à sala. A excepcionalidade da 
localização do terreno pedia uma 
planta distinta, embora seja um  
2 dormitórios, uma pegada 
moderna”, afirma Oliveira.

Com a sacada na lateral, a sala 
passa a contar, também, com 
amplas esquadrias na outra 
parede, garantindo farta luz 
natural. Além de iluminação, a 
posição favorece a diversidade de 
vistas bacanas. Como são cinco 
unidades por andar, apenas um 
apartamento manteve a tradição 
da varanda no centro. 

A variedade das plantas impede, 
ainda, a monotonia na fachada. 
Resultado também conseguido 
com o posicionamento de quatro 
unidades duplex em pontos 
estratégicos: duas no 13.º andar 
e duas no 24.º. O local desses 
apartamentos contribuiu para 
tornar ainda mais interessante e 
múltipla a volumetria do Gabell.

Na vizinhança
Um convite para curtir  
o melhor dos Jardins

⊲  130 m do Pão de Açúcar
⊲  250 m do Metrô Oscar Freire
⊲  250 m do Rua Oscar Freire
⊲  350 m do Le Jazz
⊲  450 m da Rua Dr. Melo Alves
⊲  600 m do Mori Sushi
⊲  700 m do Galeria dos Pães
⊲  750 m do ICI Brasserie
⊲  900 m do Club Athletico Paulistano
⊲  1.000 m do Paris 6 
⊲  1.100 m da Igreja Nossa Senhora do Brasil
⊲  1.100 m da Casa Santa Luzia
⊲  1.400 m da Avenida Brasil
⊲  1.600 m do Museu da Imagem e do Som
⊲  1.800 m da Sociedade Harmonia de Tênis
⊲  2.300 m do Shopping Iguatemi

Club Athletico  
Paulistano

Igreja Nossa  
Senhora do Brasil

Lojas da  
R. Oscar Freire

MIS - Museu da  
Imagem e do Som

Restaurante  
Paris 6
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16 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Solução
O endereço do 
empreendimento 
favorece os moradores 
pela proximidade de 
alguns dos melhores 
pontos de interesse 
da cidade. Porém, 
por conta do trânsito 
agitado e das restrições 
de horário, exigiu 
algumas estratégias, 
como a utilização de 
painéis pré-moldados  
na fachada. Esse 
método aumenta a 
velocidade da obra, 
além de garantir 
a economia na 
manutenção, pois  
não requer pintura, 
apenas lavagem.

O desafio foi reproduzir 
exatamente o jogo de cores 
e formas previsto no projeto. 
Em vários tons de marrom, 
os grafismos irregulares vão 
se encaixando para formar 
um desenho único, imitando 
o efeito do aço corten. O 
método, além de garantir 
a homogeneidade, ainda 
agregou uma textura que a 
pintura não possibilita.

O paisagismo de Alex Hanazaki combinou 
perfeitamente com os tons externos do 
Gabell ao introduzir o cinza tradicional 
do seu trabalho, muito verde das plantas 
tropicais e refrescantes espelhos d’água. 
Tudo arrematado com materiais como pedra, 
madeira e porcelanato em uma composição 
final muito agradável.

Piscina  
com solarium

Praça do   
Rooftop
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18 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Uma das áreas de estar 
mais interessantes no 
empreendimento surgiu 
justamente de uma das 
exigências legais que 
possibilitam a construção 
do edifício na alameda: 
a fachada ativa. Ela 
normalmente consiste 
em deixar, no térreo do 
prédio, espaços para uso 
comercial ou de serviços. 
Mas a Tegra fez diferente. 
Como permuta, ergueu 
no mesmo terreno uma 
grande loja de pé-direito 
duplo ao lado da torre, 
com entrada totalmente 
independente.

Sobre o teto da loja e 
integrado ao piso de lazer, 
surgiu um lounge, com 
áreas contemplativas e 
linda vista. Um lugar para 
ler ou descansar com 
segurança, a mais de 
7 m de altura, com uma 
composição de cores no 
piso harmoniosa com 
o conceito externo do 
Gabell.

O Gabell  
conta com  
uma praça de 
playground  
no térreo 

Lounge  
sobre a loja

Playground

LOUNGE  
SOBRE A LOJA

ACESSO AO 
PRÉDIO

ENTRADA DE 
VEÍCULOS
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20 Empreendimento 
Gabell Jardins 

O lazer se 
estende ao 

topo, no 
chamado 

Air Lounge, 
onde estão a 
piscina, com 

solarium, 
deck molhado 

e um bar
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22 Empreendimento 
Gabell Jardins 

No alto, ficam o Gym e o Funcional Gym, em um 
formato espetacular, de pé-direito duplo e muito 
envidraçado, com o privilégio de uma vista incrível 
dos Jardins, com suas ruas arborizadas

GymFuncional Gym
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24 Empreendimento 
Gabell Jardins 

No primeiro andar da torre, há o Clube Lounge, 
um salão de jogos, Festas Lounge, o Terraço Bar 
Lounge, a Praça do Fogo, o Gourmet Place e a  
Praça das Águas

Praça do Fogo e 
Gourmet Place

Praça  
das Águas

Terraço  
Bar Lounge
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26 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Salão de festas
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28 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Implementação/
Execução

Tudo no Gabell Jardins foi 
pensado minuciosamente para 
tornar o empreendimento um 
marco na verticalização do 
entorno da Avenida Rebouças, 
sem nunca perder o foco no 
conforto, na segurança e na 
qualidade de vida para os 
moradores. Cuidados presentes 
desde a oferta de espaços 
comuns aconchegantes até a 
praticidade de unidades muito 
bem distribuídas, com luz 
natural abundante.

Sustentabilidade 
contemplada 
⊲  Reservatório de reúso  
de águas pluviais

⊲  Infraestrutura para 
aquecimento solar de água

⊲  Infraestrutura para coleta 
seletiva de resíduos

⊲  Bacias sanitárias com 
duplo acionamento 
(unidades e áreas comuns)

⊲  Torneira com fechamento 
automático (áreas comuns)

O envidraçamento 
generoso promete 
um efeito especial 

com as luzes 
acesas à noite
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30 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Plantas bem distribuídas
Os dois dormitórios são muito confortáveis, com o detalhe  
do aconchegante terraço na suíte. E a cozinha é integrável à sala

Apto Tipo 70 m2

Padrão
Apto Tipo 71 m2

Padrão

Apto Tipo 70 m2

Suíte ampliada
Apto Tipo 71 m2

Sala ampliada
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32 Empreendimento 
Gabell Jardins 

O posicionamento de sacadas gourmet com churrasqueira na lateral da sala  
de estar também orientou a disposição interna dos apartamentos, que têm 
metragens diferenciadas entre 61 e 70 m². No decorado planejado por Chris Silveira,  
a mesa de jantar foi colocada na varanda, liberando mais espaço para a sala.

Apto Duplex 62 m2

Piso superior

Apto Duplex 62 m2

Piso inferior

Living  
decorado

Varanda 
 decorada
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34 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Living Final 5

Como são cinco apartamentos por andar, a 
unidade do meio manteve a posição tradicional 
da varanda na frente, enquanto as demais têm o 
terraço lateral, um grande diferencial do projeto



Acessos independentes
O térreo ainda abriga um acesso de veículos 
e dois de pedestres (um social e outro de 
serviços)  – todos com clausura. Ainda são 
totalmente independentes os acessos de 
carros e de clientes da loja. 

A entrada do Gabell Jardins 
foi minuciosamente planejada 
para mimetizar a elegância do 
endereço charmoso que ocupa, 
com um impactante pé-direito 
duplo, complementado pela 
luminária escultural.

Como o prédio não tem recuo, o 
paisagismo já começa cuidando da 
calçada, com jardim e piso drenante.

A pé, de metrô ou ônibus
O bairro é um convite a passeios a pé, com 
muitos restaurantes, bares e comércio de 
qualidade bem próximos. Sem contar a Estação 
Oscar Freire do metrô, a apenas 250 m do 
Gabell, e as muitas linhas de ônibus disponíveis. 

Entrada social

Fachada ativa

36 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Hall social



Vagas especiais e car wash
O prédio conta com dois subsolos de garagem,  
com 123 vagas no total, sendo três para pessoas  
com deficiência, e algumas no térreo. Estão disponíveis  
car wash e carregador para carro elétrico.

Um viva  
às bicicletas
Com os Jardins 
como quintal, o 
Gabell incentiva 
a pedalar por ali 
com a facilidade de 
uma bike station 
no nível da rua, 
mas com muita 
segurança. 

38 Empreendimento 
Gabell Jardins 

39

Implantação térreo

Bike station



40 Empreendimento 
Gabell Jardins 

41

Plano de mídia
A Tegra investiu cerca de  
R$ 800 mil em mídia on e off 
para o lançamento do Gabell 
Jardins. Somados os valores 
empregados nos anos de 2018, 
2019 e 2020, o total chega a  
R$ 1,4 milhão.

Foram publicados anúncios 
nos principais veículos, de maio 
a dezembro de 2018, entre eles:

⊲  Jornais – O Estado de S. 
Paulo, Folha de S. Paulo e  
Valor Econômico.

⊲  Revistas – Casa Vogue, 
GQ, Esporte Clube Pinheiros, 
Pequenas Empresas &  
Grandes Negócios, Exame.

⊲  Rádios – 89 Fm, BandNews.

⊲  OOH – Relógios de Rua,  
In Taxi media.

⊲  Indoor – Supermercado St. 
Marche, Shopping Higienópolis, 
Iguatemi e JK Iguatemi.

⊲  Digital – Facebook, 
Instagram, Meu Imóvel,  
ZAP, Viva Real, UOL.

A campanha trabalhou o 
conceito “Viva ao lado do 
que mais te inspira”, por 
conta da proximidade com 
a Rua Oscar Freire, uma das 
mais inspiradoras da cidade. 
O logotipo, inclusive, como 
referência grifes de luxo  
e  campanhas clean e  
sofisticadas desse universo.

Estande
O estande foi palco de 
vários eventos, entre 
eles o lançamento 
do canal do Youtube 
da Chris Silveira, a 
arquiteta responsável 
pelo decorado. Com 
convidados VIPs, 
mais de 100 pessoas 
aproveitaram a festa. 

Houve 1.362 visitas 
ao estande entre 31/5 
a 9/12/2018, sendo 
466 espontâneas, 717 
indicações, 179 retornos.

Reforço de mídia
O Gabell recebeu novos investimentos 
em mídia entre 2019 e 2020, online e 
programação em Pay TV. Quando as 
obras foram iniciadas (janeiro de 2019), 
o atendimento concentrou-se na Casa 
Tegra, na Rua Oscar Freire, 1.009, a 
poucas quadras do empreendimento.

Marca Gabell
O logo reflete as quatro fachadas  
iguais do empreendimento.  
A fonte com serifa traz o conceito de 
sofisticação e design, marcas do Gabell.

A paleta de cor da marca também 
é baseada no empreendimento, 
destacando o marrom acobreado  
das colunas.
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VIVA AO LADO DO 
QUE MAIS TE INSPIRA.

NO PONTO MAIS ALTO DA ALAMEDA GABRIEL 
MONTEIRO DA SILVA NASCE UM NOVO TEGRA.

tegra incorporadora .com.br/gabel l ( 11 )  4118-2288

P
e

rs
p

e
ct

iv
a

 i
lu

st
ra

d
a

 d
a

 á
re

a
 d

e
 l

a
ze

r 

70 m² de
personalidade

Arquitetura
moderna Torre única Lazer

exclusivo

BREVE LANÇAMENTO “GABELL JARDINS”. Incorporadora responsável: TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Torre B – 14º andar, CEP 04794-000, 
São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.334.108/0001-04. Projeto arquitetônico: LE Arquitetos. Projeto paisagístico: Alex Hanazaki. Projeto de arquitetura de interiores: Chris Silveira. Sua comercialização será realizada somente após 
o registro do memorial de incorporação no cartório 13º Ofício de Registro de Imóveis competente, sob a matrícula 100.842. As informações constantes no Memorial de Incorporação e dos futuros instrumentos de compra e venda prevalecerão 
sobre as divulgadas neste material. Todas as imagens e perspectivas aqui contidas são meramente ilustrativas. A tonalidade das cores, forma e textura podem sofrer alterações. Os acabamentos, quantidade de móveis, equipamentos e utensílios 
serão entregues conforme o memorial descritivo do empreendimento e projeto de decoração. Os móveis e utensílios são sugestões de decoração com dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de aquisição da unidade. As medidas dos 
apartamentos são internas e de face a face. A vegetação exposta é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico, podendo apresentar diferenças de tamanho e porte. Demais 
informações estarão à disposição no plantão de vendas. Material preliminar sujeito a alterações sem aviso prévio. Futuras intermediações: Lopes - CRECI J20207; Tegra Vendas - CRECI 028638-J.

Realização e Construção:Futuras intermediações:

Tegra é o novo nome da Brookfield Incorporações.

Galerias de arte, restaurantes premiados, lojas de design 
e decoração, além das últimas tendências da moda. Morar 
nos Jardins é estar cercado de tudo que há de mais inspirador. 
É poder andar pelas ruas, parar para um cafezinho ou degustar 
um prato especial, estar sempre na moda por ter as melhores grifes 
ao seu alcance, estar num momento de descontração com os amigos 
brindando a vida ou simplesmente contemplando as belas ruas. 
Viver no Gabell é isso. É estar ao lado do que mais te inspira.

Loja Brentwood
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Imagem ilustrativa

Padaria Le Pain 
Restaurante Dalva e Dito

Loja Carbono
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BREVE LANÇAMENTO “GABELL JARDINS”. Incorporadora responsável: TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Torre B – 14º andar, CEP 04794-000, 
São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.334.108/0001-04. Projeto arquitetônico: LE Arquitetos. Projeto paisagístico: Alex Hanazaki. Projeto de arquitetura de interiores: Chris Silveira. Sua comercialização será realizada somente após 
o registro do memorial de incorporação no cartório 13º Ofício de Registro de Imóveis competente, sob a matrícula 100.842. As informações constantes do Memorial de Incorporação e dos futuros instrumentos de compra e venda prevalecerão 
sobre as divulgadas neste material. Todas as imagens e perspectivas aqui contidas são meramente ilustrativas. A tonalidade das cores, forma e textura podem sofrer alterações. Os acabamentos, quantidade de móveis, equipamentos e utensílios 
serão entregues conforme o memorial descritivo do empreendimento e projeto de decoração. Os móveis e utensílios são sugestões de decoração com dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de aquisição da unidade. As medidas dos 
apartamentos são internas e de face a face. A vegetação exposta é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico, podendo apresentar diferenças de tamanho e porte. Demais 
informações estarão à disposição no plantão de vendas. Material preliminar sujeito a alterações sem aviso prévio. Futuras intermediações: Lopes - CRECI 24.073-J; Tegra Vendas - CRECI 028638-J.

Realização e Construção:Futuras intermediações:

Tegra é o novo nome da Brookfield Incorporações.

tegra incorporadora .com.br/gabel l ( 11 )  4118-2288

Paisagismo assinado por Alex Hanazaki
e decoração de Chris Silveira 

Air lounge70 m2   de personalidade 

V I V A  A O  L A D O  D O  Q U E  M A I S  T E  I N S P I R A .

N O  P O N T O  M A I S  A L T O  D A  A L A M E D A

G A B R I E L  M O N T E I R O  D A  S I L V A  N A S C E

U M  N O V O  T E G R A .

LANÇAMENTO “GABELL JARDINS”. Incorporadora responsável TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. sociedade limitada com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Torre B – 14º andar, CEP 04794-000, São Paulo – SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.334.108/0001-04. Projeto arquitetônico: LE Arquitetos. Projeto paisagístico: Alex Hanazaki. Projeto de arquitetura de interiores: Chris Silveira. Memorial de Incorporação registrado sob o R.02, matrícula nº 101.255, 
em 14/6/2018, no 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. As informações constantes do Memorial de Incorporação e dos futuros instrumentos de compra e venda prevalecerão sobre as divulgadas nesse material. Todas as imagens 
e perspectivas aqui contidas são meramente ilustrativas. A tonalidade das cores, forma e textura podem sofrer alterações. Os acabamentos, quantidade de móveis, equipamentos e utensílios serão entregues conforme o memorial descritivo do 
empreendimento e projeto de decoração. Os móveis e utensílios são sugestões de decoração com dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de aquisição da unidade. As medidas dos apartamentos são internas e de eixo a eixo. A vegetação 
exposta é meramente ilustrativa, apresenta o porte adulto de referência e será entregue de acordo com o projeto paisagístico, podendo apresentar diferenças de tamanho e porte. Demais informações estarão à disposição no plantão de vendas. 
Material preliminar sujeito a alterações sem aviso prévio. Intermediações: Lopes - CRECI 24.073-J; Tegra Vendas - CRECI 028638-J.

Realização e Construção:Intermediações:

Tegra é o novo nome da Brookfield Incorporações.

V I V A  A O  L A D O  D O  Q U E  M A I S  T E  I N S P I R A .

A N T E C I P E - S E  A O  L A N Ç A M E N T O

A I R  L O U N G E  P A R A  V O C Ê

V E R  E  V I V E R  O S  J A R D I N S . 

tegra incorporadora .com.br/gabel l ( 11 )  4118-2288

Paisagismo assinado por Alex Hanazaki
e decoração de Chris Silveira 

Air lounge70 m2   de personalidade 

V I S I T E  O  A P T O .  D E C O R A D O

AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 77 - A 250 METROS DA ESTAÇÃO OSCAR FREIRE

VISTA REAL DO AIR LOUNGE – 26º ANDAR – FINAL 2

Anúncios em O Estado de S. Paulo
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42 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Resultados

13.952,22 m²
de área construída

1.618,53 m²
de área de terreno

1.362 
visitas ao estande

1 torre
com 31 pavimentos sendo
24 pavimentos tipo, 2 subsolos, térreo/loja,  
 lazer elevado, lazer na cobertura,  
barrilete e reservatório

123 vagas
de garagem sendo  
3 para pessoas  
com deficiência

R$ 121.639.684 
de VGV vendido

R$ 1,2 milhão  
é o tíquete médio  
por apartamento

R$ 1,4 milhão  
investidos em mídia  
on e off, durante os anos  
de 2018, 2019 e 2020

120 unidades 
entre 60 e 71 m²

102 unidades   
vendidas até fevereiro/2021



44 Empreendimento 
Gabell Jardins 

Empresa inscrita
Tegra Incorporadora 
WT Morumbi
Av. das Nações Unidas,  
14.261 | B | 14.º andar 
São Paulo - SP
04794-000

Case
Gabell Jardins

Endereço
Alameda Gabriel  
Monteiro da Silva, 77  
Jardins – São Paulo – SP 
CEP 01441-000

Área total do terreno
1.618,53 m2

Área construída do 
empreendimento
13.952,22 m2

Área privativa do 
empreendimento
8.581,09 m2

Link para perímetro do 
terreno no Google Earth
https://bit.ly/3cbWhvz

Projeto de Arquitetura
LE Arquitetos

Projeto estrutural
França & Associados-

Projeto de instalações 
hidráulica e elétrica
Gera Engenharia

Projeto Paisagístico
Alex Hanazaki

Arquitetura de Interiores
Chris Silveira

Detalhes sobre 
sustentabilidade  
inseridos no projeto
 » Reservatório de reúso 

de águas pluviais
 » Infraestrutura para 

aquecimento solar  
de água

 » Infraestrutura para 
coleta seletiva de 
resíduos

 » Bacias sanitárias com 
duplo acionamento 
(unidades e áreas 
comuns)

 » Torneira com 
fechamento 
automático nas áreas 
comuns

 » Carregador de carro 
elétrico 

Detalhes sobre 
acessibilidade inserido  
nos projetos 
 » Projeto desenvolvido 

para atendimento à 
norma 9050

Benefícios gerados pelo 
empreendimento na sua  
área de influência primária
O impacto maior está no giro 
da economia do comércio local, 
com mais pessoas morando 
e usufruindo da região, além 
da conveniência que a loja do 
térreo irá trazer para o morador 
e o entorno. Também o impacto 
ambiental de estar ao lado de 
Estação Oscar Freire do metrô, 
que gera menos uso de carro para 
deslocamentos. A Tegra também 
adota, desde 2019, a Praça Débora 
Rebocho, uma área que fica em 
frente ao empreendimento, a qual 
cuida e preserva. Teve e continua 
tendo um impacto positivo para a 
vizinhança e pessoas que circulam 
no entorno, pois foi minimizado o 
mau uso do espaço  e embelezado 
o bairro com paisagismo, pintura  
e limpeza.

Gabell | Ficha Técnica do empreendimento 

Croqui da localização constando as  
principais vias de acesso ao empreendimento

45

Praça Débora  
Rebocho - Antes

Praça Débora Rebocho - Depois

Implantação Pavimento Tipo
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Créditos
Produção do case

Scribas Produção  
de Conteúdo

Reportagem e texto
Marisa Folgato

Edição
Jorge Tarquini

Direção de arte
Marcio Penna

Produção editorial
Cristina Redoschi

Localizado bem na junção da Alameda 
Gabriel Monteiro da Silva com a Avenida 

Rebouças, e lançado em 2018, o Gabell 
Jardins é um dos empreendimentos 

pioneiros do novo eixo de verticalização 
liberado pela mais recente Lei de 

Zoneamento no entorno da avenida. Com 
torre única de 31 pavimentos, tornou-se um 
marco na região pela modernidade de seu 

projeto, em sintonia total com a vida 
cosmopolita do seu entorno. O melhor dos 
Jardins ao lado da Estação Oscar Freire do 

metrô e fácil acesso à Paulista e à Faria Lima.

Documento comprobatório da conclusão das obras

A Prefeitura do Município de São Paulo expede, através do Sistema Eletrônico de Licença de 
Construção, o presente CERTIFICADO DE CONCLUSÃO para a area licenciada pelo Alvará
2018/20769-01 publicado em 11/03/2020.

Área licenciada a construir 13952,22 m2, número de pavimentos: 27, área de terreno: real 1935,12
m2, escritura 1935,12 m2.

Uso do imóvel:
- Conjunto com mais de duas unidades habitacionais vertical.
- Usos não residenciais compatíveis.

Demais Contribuinte(s) Envolvido(s) (SQLs):
013.033.0050-8; 013.033.0054-0; 013.033.0056-7; 013.033.0057-5; 013.033.0058-3; 013.033.0115-
6; 013.033.0226-8; 013.033.0227-6.

Dirigente Técnico:
VAGNER ARLINDO VERISSIMO INOCENTE - CREA: 5061520937
 da empresa TEGRA  ENGENHARIA S.A - CREA: 816620 CCM: 3140491-
0 ART: 28027230180417915.

Responsável Técnico:
Fundação Projeto: CARLOS ALBERTO ALARCON - CREA: 600602731
 da empresa PORTELLA ALARCON ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S - CREA:
286594 ART: 28027230180124899.
Fundação Obra: VAGNER ARLINDO VERISSIMO INOCENTE - CREA: 5061520937
 da empresa TEGRA  ENGENHARIA S.A - CREA: 816620 ART:
28027230180417915.
Estrutura Projeto: RICARDO LEOPOLDO E SILVA FRANCA - CREA: 600451291
 da empresa FRANCA & ASSOCIADOS PROJETOS ESTRUTURAIS - CREA: 1855119 ART:
28027230190109644.
Estrutura Obra: VAGNER ARLINDO VERISSIMO INOCENTE - CREA: 5061520937

1 - 301303303256-003 PROCESSO: 2020-2001468-4

Código Verificação 91FC.B02F.4058.0BFF.85A5.3667.F79D.B457

Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Secretaria Municipal de Licenciamento 013.033.0325-6

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais
Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

011-0-01 CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 2020-81679-00

TGSP-38 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 11/12/2020
Emissão

07691-0 AL GABRIEL M.DA SILVA 77

  JD AMERICA 01441-000

CodLog Endereço Número

Complemento/Bairro CEPPref.Regional

PI

ZEU Via
:

 NR1 R2V



WT Morumbi
Av. das Nações Unidas, 14.261 

Ala B – 14.º andar
São Paulo - SP

CEP 04794-000


