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Case – A magia da praia no campo 

Rodovia Miguel Melhado Campos, km 83,5, em Itupeva (SP) CEP 13295-000 
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Fundada em 2013, a KSM tem a expertise dos mercados financeiro e imobiliário e já teve 

operações em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Miami. 

Seu principal foco são empreendimentos imobiliários, aquisição de terrenos, incorporação e 

retrofit. 

Por fim, a KSM tem como braço de Private Equity a Bossa Nova Sotheby’s para intermediação 

dos imóveis em todo Brasil; corretora que tem o selo da rede Sotheby’s International Realty, 

operando 825 escritórios em 61 países. 

Em parceria com a KSM estão grandes empresas de renome internacional em engenharia, 

tecnologia e construção. 

A gestora de ativos imobiliários KSM é responsável pelo lançamento da Praia da Grama, que 

veio compor um empreendimento inédito no mundo. 

O loteamento Praia da Grama, localizado na Fazenda da Grama, oferece uma praia de 

aproximadamente1000m lineares com ondas para Surf de até 2m de altura, uma agrofloresta 
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e um novo centro hípico completo com 2 picadeiros, um aberto e outro coberto e 20 baias, 

vindo assim a enriquecer o Condomínio, que já possui campo de golf com 18 buracos, (entre os 

5 melhores do Brasil), lago para pratica de esportes aquáticos não motorizados, heliponto, 

pousada, dezenas de amenidades como piscinas, quadras de tênis, de futebol, spa, clube, 

entre diversas outras, além de projetos dos melhores arquitetos do Brasil. 

Localizada em Itupeva, no km 83,5 da Rodovia Miguel Melhado Campos, a Praia da Grama, 

com 84 lotes que variam de 2.200m² a 3.300m², atualmente com um preço médio de 

R$1.600,00 o m², foi totalmente vendido, e ainda alavancou a revenda de 

aproximadamente100 lotes da Fazenda da Grama. 

A comercialização esteve a cargo da imobiliária de alto padrão, Bossa Nova Sotheby’s. 

 

Itupeva, no km 83,5 da Rodovia Miguel Melhado, SP 
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Para a economia brasileira como um todo, e para o mercado imobiliário em especial, o ano de 

2020 começou com um clima de otimismo. Após cinco anos de crise, o mercado imobiliário a 

partir de 2019, vinha em franca recuperação. Além da demanda reprimida nos anos anteriores, 

o setor se beneficiou do ambiente macroeconômico positivo, com juros baixos e grande oferta 

de crédito.  

Com a chegada da pandemia do Coronavirus ao país a economia como um todo se retraiu. O 

imponderável havia acontecido, desestabilizando todo o planeta. 

O setor imobiliário, no entanto, com a valorização do dólar e do euro e consequente 

desvalorização do real mostrou-se atraente e resiliente, sendo um dos primeiros setores a se 

posicionar e se adaptar à nova realidade. 

Este case demonstra como uma ideia brilhante pôde transformar uma realidade pessimista em 

um cenário de sucesso. 

Lançada em 2004, a Fazenda da Grama foi incorporada pela Jaguari Comercial e Agrícola e 

pela Terras Novas Administração e Empreendimentos. Empresas sólidas, com meio século 

de atuação bem-sucedida nas áreas imobiliária, agropecuária e de participações.  

Com uma área total de 3,3 milhões de metros quadrados, o condomínio de luxo, na cidade 

de Itupeva, São Paulo, que oferece terrenos amplos, vegetação exuberante e grande 

diversidade de áreas de esporte e lazer, estava a algum tempo consolidado, com seus lotes 

totalmente vendidos. 

Com grande conhecimento do mercado imobiliário nacional e internacional, em especial o 

norte-americano, a gestora de ativos imobiliários KSM Realty identificou uma 
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oportunidade e adquiriu o controle de 100%% da expansão da Fazenda da Grama, 

introduzindo uma pungente injeção de dinamismo e atualidade com o lançamento da Praia da 

Grama. 

Após uma análise do mercado brasileiro de loteamentos em condomínios de luxo a KSM Realty 

constatou que, neste pequeno nicho de alto padrão, não havia muitos diferenciais entre eles.  

Com uma ideia brilhante lançou a expansão da Fazenda da Grama através de um 

loteamento com uma característica que transformou todo o condomínio em um 

empreendimento único no mundo: a Praia da Grama. 

Dentre as atrações da Praia da Grama, encontra-se um equipamento inédito que 

possibilitou a inauguração da primeira praia com ondas de até 2 metros de altura, para 

pratica de surf, na América Latina. 

Com isso a Fazenda da Grama se expandiu e se tornou o único condomínio de luxo do país a 

oferecer uma praia com ondas, beach tennis e beach vôlei, uma agrofloresta, e uma hípica 

modernizada, além dos atrativos já existentes no condomínio Fazenda da Grama como 

golf, lago para práticas de esportes aquáticos, cable park, campo de futebol, skate, 

quadras de tênis, e diversos outros elementos de esporte e lazer, com clubes, pousada, 

heliponto, além de segurança de alta tecnologia e ações de práticas ecológicas, que 

detalharemos ao longo deste case. 

Exclusiva para os moradores e seus convidados, a Praia da Grama é um ambiente único e está 

implantada em uma área de 91 mil m² dentro do Condomínio Fazenda da Grama. Com uma 

faixa de areia especial, que não esquenta, de quase um quilômetro de orla, emoldurada por 

vegetação nativa da Mata Atlântica, a praia terá ainda estrutura de lazer com sushi bar, 

restaurante, academia, piscina coberta, SPA, bar, salão para eventos. 
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“O projeto vai muito além de um lugar para surfar. É uma verdadeira praia onde toda a 

família vai estar reunida para curtir o dia, viver experiências com as várias opções de lazer, 

esportes, relaxamento e gastronomia”, explica Oscar Segall, fundador da KSM Realty. 

A KSM Realty trouxe para a Praia da Grama a tecnologia da empresa espanhola 

Wavegarden que é uma das mais completas do mundo, capaz de produzir com o apertar 

de um botão, uma onda a cada 8 segundos, de 0,5 a 2 metros de altura e diferentes graus 

de dificuldade. 

“São mil ondas por hora, sob medida para os mais experientes no esporte e para os que 

estão surfando suas primeiras ondas, sejam adultos ou crianças”, detalha Oscar Segall. 

"Existem cerca de 20 países implementando essa tecnologia atualmente, mas estou 

especialmente empolgado com o projeto brasileiro, que envolve famílias inteiras em algo 

que antes era aproveitado apenas por surfistas", afirma Fernando Odriozola, fundador do 

Wavegarden. 

A Wavegarden utiliza tecnologia silenciosa, que permite que se ouça apenas o barulho das 

ondas. 
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A expertise é da Wavegarden, líder mundial, que após mais de 10 anos de pesquisas, 

desenvolveu a tecnologia de ondas Cove 2.0, a mais completa e eficiente do planeta. 

 

 Na Wavegarden Cove 2.0, as ondas são formadas em 4 áreas dentro da 

enseada: 2 áreas de recife e 2 de baía 

 Cada área oferece ondas de tamanho e potência diferentes 
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 Essa grande variedade de ondas de alta frequência nas diferentes áreas de surf 

torna o Cove ideal para aprendizado, diversão ou para o treinamento de alta 

performance 

 Os recifes oferecem ondas poderosas, 0,8 e 2 m de tamanho, perfeitas para 

surfistas experientes e intermediários 

 São ondas que rivalizam com as melhores ondas naturais do mundo 

 Nos lados opostos do píer central, as ondas de direita e esquerda permitem 

que os surfistas melhorem suas habilidades de surf tanto no forehand quanto 

no backhand 

 As ondas são rápidas, com várias seções desafiadoras favoráveis ao surf de alta 

performance, incluindo tubos 

 O nível de dificuldade é modificável 

 Produz mais de 30 tipos de ondas: tubos, esquerdas, direitas, lentas, rápidas 

 Ondas de 0,5 a 2 metros 

 1000 ondas por hora com qualidade similar ao oceano 

 Uma onda a cada 8 segundos 

 Tudo com o apertar de um botão 

 Baixo consumo de energia: 1 kwh por onda 

 Ondas com diversos formatos com o apertar de um botão 

O objetivo dos criadores é o local ser totalmente autônomo em energia elétrica e poder se 

desligado da rede elétrica em seis anos. As instalações do Wavegarden são projetadas para se 

misturar ao ambiente natural, exigindo um mínimo de trabalho de engenharia civil e causando 

muito pouco efeito auditivo no ambiente circundante. O maquinário gerador de ondas é 

projetado para recuperar e reaproveitar parte da energia gerada no processo de geração das 

ondas e com pouca energia perdida na transmissão de forças do maquinário para a água, os 

níveis de eficiência não poderiam ser maiores. 
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A Praia da Grama apresenta ainda um Clube da Praia com sushi bar, beach voley, e beach 

tennis, piscina aquecida, restaurante, SPA, academia, lounge de eventos, solarium. 

 
Academia 

 

 
Piscina aquecida  com raia de 25m 
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Louge 

 

 
Lounge 
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Os jardins ao entardecer 

 

 
A praia ao entardecer 
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SPA 
 

 
Beach Voley 
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Agrofloresta é outro grande diferencial do projeto Praia da Grama. 

 

A KSM Realty trouxe a implantação de Agroflorestas em uma área de mais de 60 mil m² de 

mata e nascentes da Fazenda da Grama. 

Tendência mundial na produção de alimentos, a ciência agroflorestal começou a ser 

desenvolvida pelo suíço Ernst Gotsch que, no início dos anos 80, veio para o Brasil e, no 

interior da Bahia, criou uma pujante floresta de alimentos em uma terra degradada. 

São áreas verdes que passam a ser aproveitadas para criar ambientes de produção orgânica e 

natural de frutas, verduras, e temperos.  

Por trilhas na floresta, os moradores terão contato com a natureza e poderão caminhar, 

plantar e colher seus próprios alimentos, além de aprender como são produzidos. 
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A área de Preservação Permanente – APP é de aproximadamente 72 mil m². 
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Um novo Centro Hípico completo está sendo erguido pela KSM e será entregue juntamente 

com a Praia da Grama. Ele contará com: 

 2 picadeiros: um aberto e outro coberto 

 20 baias com possibilidade de expansão 

 Pista para salto 

 Pista para Adestramento 

 Volteio 

 Trilhas para passeio pelo condomínio  
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 Empreendedores: KSM Realty 

 Realização: KSM Realty 

 Incorporação: KSM Realty 

 Arquiteto: Gui Mattos 

 Paisagista: Benedito Abbud 

 Decoração: Gui Mattos 

 Tecnologia da piscina com ondas: Wavegarden 

 Agência de publicidade: Agência Ginga 

 Empresa de vendas: Bossa Nova Sotheby's 

 Endereço: Rodovia Miguel Melhado Campos, km83,5,s/n, Itupeva - SP, 13295-000 na 

Fazenda da Grama 

 Total de unidades: 84 lotes  

 Área total do terreno: 625.815m² 

 Área total construída: 252.956,29m² 

 Área total privativa: 236.068,53m² 
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Entrou para a história da arquitetura mundial ao receber o prêmio 

Architizer A + Awards. Surfista desenvolveu projetos residenciais e 

comerciais icônicos em SP e nas praias brasileiras como no Condomínio 

Laranjeiras (RJ), em São Pedro (SP), Cambury, Sahy, Praia da Baleia e 

Maresias, como a premiada casa noturna Sirena, um projeto ousado, 

construído ao ar livre, em cima do manguezal. Seus projetos buscam a integração com a 

paisagem, aproveitamento a luz e a ventilação natural. 

Fundado em 1981, o escritório Benedito Abbud Paisagismo Planejamento 

e Projetos tem como foco de seu trabalho a criação de projetos e planos 

de arquitetura paisagística com identidade própria. Já desenvolveu mais 

de 5.200 projetos paisagísticos em todo Brasil e em outros países, como 

Argentina, Uruguai e Angola. 

Os projetos que desenvolve visam proporcionar lazer, convívio social, esporte, cultura, 

contemplação e educação ambiental. Tudo isso de forma a oferecer melhor qualidade de vida 

para todas as faixas etárias da família. 

Benedito Abbud foi o responsável pelo projeto paisagístico que teve como desafio reproduzir, 

na Praia da Grama, a condição natural das praias do litoral paulista, trazendo vegetação nativa 

da Serra do Mar e Mata Atlântica para contribuir com a fauna e pássaros. “Vamos trazer 

espécies de grande porte que se adaptam às condições locais, como coqueiros, além de pedras 

e areia, tudo natural”, diz Benedito que também projetou a localização da praia para que 

refletisse o por do sol sobre as ondas. 
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A Fazenda da Grama possui uma localização privilegiada entre os municípios de Itupeva, 

Campinas, Valinhos, Jundiaí, Indaiatuba e Vinhedo.  

A 70 km de São Paulo, a 20km de Campinas, 17 km de Jundiaí, 8 km de Vinhedo, e 10 

km de Viracopos, possui fácil acesso pelas melhores  rodovias de São Paulo: a Anhanguera e 

a dos Bandeirantes. 

Está a apenas: 

 45 minutos de São Paulo 

 15 minutos do Aeroporto internacional de Viracopos 

Encontra-se próximo a Universidades e inúmeras escolas de primeira linha.  

 Campinas: Unicamp, Escola Americana de Campinas, Colégio Rio Branco, além 

de ótimos shoppings como o Iguatemi 

 Valinhos: Colégio Porto Seguro 

 Vinhedo: Escola Maple Bear 

O condomínio oferece infraestrutura completa, proporcionando segurança de ponta, 

privacidade, conforto e comodidade para a vida moderna. 
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 Rede de fibra ótica interliga o empreendimento e proporciona sinal de 

internet, TV aberta, TV fechada e CFTV para todas as casas 

 Sistema de telefonia PABX, com ligações internas sem custo 

 Fiação de energia subterrânea, deixando ruas e avenidas sem fios aparentes 

 Guias do tipo americano, com postes personalizados 

 UTI móvel nos fins de semana e feriados 

 Moderno sistema próprio de distribuição de água 

 Reaproveitamento de água (água de reuso) 

 Sistema avançado e ambientalmente correto de tratamento de esgotos 

 Iluminação com lâmpadas que não afetam a vida silvestre 

 Coleta seletiva de lixo 

 Projeto de Urbanização desenvolvido pela PRATEC 

 Segurança 24×7 

 Controle de acesso de última geração 

 Guaritas blindadas com clausuras 

 Radiocontrole de acesso ao portão principal 

 Perímetro 100% murado 

 Vigilância por câmeras com infravermelho e com sensores de presença 

 Concertina 

 Câmeras de alto alcance (Domus) 

 Iluminação interna nos muros 

 Guarita externa junto à rodovia 

 CFTV – Circuito Fechado de Televisão, com visualização em todas as 

residências 

 Sala de segurança com monitoramento 24 horas 
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 Botão de pânico nas residências 

 Alarme de presença das residências controlado pela sala de monitoramento 

 Ronda 24 horas 

 Coleta seletiva de lixo 

 Aproveitamento de resíduos orgânicos de áreas verdes na adubação de jardins 

 Uso de lâmpadas LED 

 Cabeamento subterrâneo da rede elétrica e fibra ótica 

 Sistema próprio de tratamento, armazenamento e distribuição de água 

potável 

 Estação própria de tratamento de esgoto 

 Ações junto aos condôminos visando o controle do consumo de água 

 Aproveitamento de água das chuvas 

 Calçadas permeáveis – favorecendo a infiltração de água no solo 

 Irrigação das áreas verdes e campo de golfe com água não potável 

 Sistema de distribuição independente de poços artesianos 

 Sistema de reaproveitamento de água 

 Reflorestamento 

 Uso de energia renovável 
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Um sofisticado ponto de encontro com 2 mil m². Projetado pelo arquiteto Sig Bergamin, que 

além de um amplo terraço com vista para o campo de golfe inclui: 

 Bar 

 Lounge 

 Restaurante 

 Home theater 

 Sala de snooker 

 Loja 
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Uma estrutura completa para o lazer, com: 

 Quadras 

 Piscina aquecida 

 Jacuzzi 

 Sauna seca 

 Bicicletario 

 Espaço Kids 

 Brinquedoteca 

 Playground outdoor 
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 Sala de estar para jovens 

 Restaurante e snack bar. 
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Projetado por Antonio Scarpa e decorado por Dado Castello Branco, o restaurante da Casa do 

Lago fica à beira de um lago de 150.000 m2 . 
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Um lago de 150.000 m² para esportes e contemplação, com diversas opções de 

entretenimento ao redor: pista de skate e bicicleta, slack line, trilha de cooper e caminhada, 

restaurante à beira d’água com deck de madeira e lounge externo com espreguiçadeiras, 

Apresenta diversas opções de entretenimento. Natação, lazer e esportes aquáticos integrados 

à natureza: 

 Beach Volley 

 Beach Tennis 

 Skate, patinete e bicicletas 

 Esportes náuticos (sem motor) 

 WakeBoard com obstáculos 

 Cooper 

 Slack Line 

 Pesca 

 Cable skiing para wakeboard com obstáculos 

 Stand up paddle 

 Kite surf 

 Caiaque 

 Windsurf 

 Canoa 

 Pesca 
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Projetado de acordo com o padrão USGA (United States Golf Association) por um dos mais 

renomados arquitetos de golf do mundo, o norte-americano Brian Costello*, o circuito é 

considerado pela revista Golf Digest, um dos 5 melhores do Brasil e um dos mais modernos por 

seu sistema de irrigação computadorizado e sua estação meteorológica para ajustes em tempo 

real das condições do campo para o jogo.  

*Brian Costelo tem em seu currículo projetos de campos de golf em todo mundo como o 

Whiskey Creek Golf Club, Washington, DC, Golden Palm Country Clubs no Japão, Blackstone 

Golf Club em Icheon, na Coréia, entre outros. 

 700 mil m² de área 

 18 buracos, driving range e 2 putting greens 

 Championship Course Par 72 

 Irrigação computadorizada | Bombeamento inteligente 

4 tees de saída 

 1º Grama tee: 7123 jardas course rating 73,7 slope 139 

 2º Tee Azul: 6673 jardas course rating 71,6 slope 135 

 3º Tee Branco: 6052 jardas course rating 67,8 slope 130 

 4º Tee Vermelho: 5335 jardas course rating 70,0 slope 125 

 93 bunkers desafiadores, estrategicamente posicionados 

 

Buracos 



 

 

Prêmio Master Imobiliário 2021                                                                                                                                                                           48 

 10 buracos – Par 4 

 4 buracos – Par 5 

 4 buracos – Par 3 

Grama 

 Grama bermuda Tifton 419 (híbrida) em Tees, Fairways e Roughs. 

 Grama Tifdwarf (híbrida) em greens e colares de greens. 

Possui uma área de serviços estruturada e oficina para a conservação dos equipamentos. 
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Pousada para visitantes  

 

 

Projetadas por Sig Bergamin, contam com decoração exclusiva em cada quarto, são 12 suítes 

para uso exclusivo de proprietários e seus convidados. Localizadas próximas aos clubes, com 

vista privilegiada, oferecem serviços personalizados. 

Cada suíte acomoda até 4 pessoas. Algumas delas são conjugadas, trazendo vantagens para 

grupos maiores ou para quem viaja com filhos e babá. 
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Outras fotografias do Condomínio Fazenda da Grama 

 
Foto aérea  
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Quadras de Tênis 
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O Boulevarf da Gama é um condomínio em uma área privilegiada dentro da Fazenda da 

Grama, rodeado por muito verde. São apenas 26 casas independentes e com distância acima 

de 10 metros entre elas. Com área construída de 380 m2 e terrenos de 1.000 a 1.550 m2, 

contam com 4 suítes (ou 3 suítes + home theater), terraço com 50 m2 e ampla piscina. 

Os proprietários dispõem de toda a estrutura da Fazenda da Grama e de serviços 

diferenciados, como piscineiro e jardineiro incluídos no condomínio. 

O Condomínio Boulevard da Grama nasceu dentro do empreendimento Fazenda da Grama, 

lançado em 2015. 

Possui uma área de 50 mil m² com 13 casas do arquiteto Dado Castelo Branco e 13 do 

arquiteto Antônio Scarpa, com paisagismo Antônio Novaes em terrenos de 1500m² cada uma. 

 

Fachada de Antônio Scarpa 
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Fachada de Dado Castelo Branco 

 
Localização dentro do Condomínio Fazenda da Grama 
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O Marketing do lançamento da Praia da Grama, que ocorreu ainda em 2019, e seguiu os 

parâmetros convencionais se utilizou de anúncios em jornais como O Estado de São Paulo, e 

Valor Econômico, de revistas como a revista Alpha, além de anúncios on line e placas e 

outdoors.  Exemplo de alguns anúncios: 
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A corretora Bossa Nova Sotheby’s, especializada em empreendimentos de alto padrão, foi a 

corretora escolhida para recrutar e atender os clientes. 

As visitas ao local dos lotes, na Fazenda da Grama, feito no período de 2020 ocorreu sempre 

em dois carros, o do cliente e o do corretor, para manter os protocolos sanitários, assim como 

o estande de vendas foi equipado com todos os cuidados recomendados, com distribuição de 

máscaras, álcool gel e distanciamento físico e  contando com uma equipe para higienizar 

diversas vezes todos os ambientes. 
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As visitas aos lotes levaram em média 2 horas e meia, iniciando-se na Fazenda da Grama, 

depois conhecendo os lotes, e por último, a tão esperada visita à praia. 

O Stand de Vendas do empreendimento foi erguido na própria Fazenda da Grama pelo 

escritório de arquitetura Priolli Galuppo. 
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O sucesso esperado por uma ideia brilhante chegou! 

Lançado em 2019 ao preço médio de R$ 800,00 o metro quadrado, com um VGV de 200 

milhões, atualmente alcança, um enorme sucesso em revenda de seus lotes, na faixa de 

R%$1.600,00 o metro quadrado, abrindo caminho para o lançamento de mais 121 lotes com 

previsão de VGV de 600 milhões. 

A partir do lançamento da Praia da Grama foram realizadas também aproximadamente 100 

revendas de lotes da Fazenda da Grama, com um acréscimo em relação ao valor inicial 

superior a400%. 

Ao adquirir um lote da Praia da Grama o proprietário recebe um Título da Praia e suas 

amenities para usufruto seu e de seus convidados.  

Todos os proprietários de casas do Condomínio Fazenda da Grama anterior à entrada da KSM 

ganharam o Título da Praia definitivo, podendo usufruir do complexo. 

Todos os proprietários de lotes do Condomínio Fazenda da Grama anterior à entrada da KSM 

ganharam o Título da Praia provisório, podendo usufruir do complexo. Em caso de venda do 

lote o novo comprador deverá adquirir o título definitivo, que atualmente está valendo 1 

milhão e 200 mil reais.  

Outro quesito de interesse relevante para a ecologia foi apresentado a partir de um estudo 

que analisa do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa as vantagens das praias de 

surf da Wavegarden. 

Comparação da emissão de CO2 da criação de ondas e da emissão de CO2 de viagens para a 

praia. 
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Nós consideramos a distância que sua casa deve estar de sua praia favorita e da Wavegarden 

mais próxima para calcular a distância em que surfar na Lagoa Wavegarden tem uma emissão 

de carbono menor. O cálculo foi baseado nas seguintes hipóteses: 

Seu carro é um veículo utilitário e você viaja sozinho. 

Você passa uma hora e meia surfando na Wavegarden. 

Este é um cálculo aproximado e baseado apenas na energia direta usada pelo carro e pelo 

gerador de ondas. Não leva em consideração a energia usada para construir a Lagoa 

Wavegarden, as estradas ou o próprio carro. 

O estudo mostra que sua pegada de carbono seria menor se você surfasse em sua Wavegarden 

Lagoon, desde que esteja pelo menos um quarto de hora mais perto de sua casa do que sua 

praia favorita. 

Lembrando que a nossa Wavegarden é exclusiva e se a pessoa residir na Fazenda da Grama 

não terá que pegar veículo para ir ao litoral. 

 


