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Resumo do case:

A inovação em empreender em um condomínio

residencial voltado para a Cultura Maker
em Guarulhos, um município historicamente
vinculado à história comercial e industrial do
Estado de São Paulo.

Empresa inscrita:

Vegus Desenvolvimento e Participações Ltda.
Localidade:

Guarulhos – SP

SOBRE A VEGUS
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
A Vegus Desenvolvimento e Participações Ltda. atua no mercado
imobiliário e na construção civil desde 1997. Ao longo destes 24
anos, a empresa participou da incorporação, comercialização e
construção de 27 condomínios verticais, que totalizam mais de 10

Categoria Profissional:

Marketing

mil imóveis comercializados.
Desde a fundação, a Vegus foca seus investimentos no município
de Guarulhos. Uma das principais cidades do Estado, apenas a 17
km de distância da capital São Paulo, com um dos mais elevados
potenciais de crescimento do país.
A construtora acompanha todas as etapas do projeto imobiliário.
Da concepção do projeto, passando pela incorporação do
empreendimento, a sua construção, a comercialização de suas
unidades e, principalmente, o financiamento imobiliário por um
método próprio de crédito, O Plano Direto.

O CASO
Em um plano contínuo de evolução, projeto após projeto, a Vegus

para atender as necessidades de um futuro morador ávido por

trabalha sempre alinhada às expectativas e realidades de seus

investir, criar e comercializar seus trabalhos. A divulgação do

clientes. Por participar de todas as etapas da realização de um

empreendimento precisou ir além da simples publicidade dos

empreendimento, o processo de criação de um condomínio é um

diferenciais e vantagens do produto.

processo autoral.
O trabalho de marketing criou uma rede de fomento, incentivo e
Com a consciência de que seu público é formado por autônomos

compartilhamento da Cultura Maker por diversas comunidades da

- micro, pequenos e médios empreendedores – a empresa

cidade pelo espaço de eventos Brick Lab, pelas oficinas realizadas

desenvolveu o seu último lançamento, o The Brick, como um

no stand de vendas e pela produção de um podcast inteiramente

marco para o guarulhense: um residencial maker, essencialmente

dedicado à discussão das mais variadas faces do universo Maker,

fundamentado na Cultura do Faça Você Mesmo (Do It Yourself)

o Podmaker.

e do compartilhamento de conhecimento, pensado e executado

THE BRICK

O PRIMEIRO RESIDENCIAL MAKER DO BRASIL
O conceito arquitetônico do The Brick busca no movimento Maker

contraponto de sofisticação aos ambientes e a paisagem das áreas

a inspiração estética e a ambientação em um espaço verdadeiro e

externas.

desafiador. Resgatamos uma linguagem de arquitetura industrial,

Todos os ambientes de uso comum, como salões e oficinas,

trabalhando com materiais tradicionais e sólidos de uma forma

possuem pé direto generoso, grandes caixilhos, com uma decoração

autêntica.

que remete à ambientes de criação e produção, que lembram os

A fachada do conjunto será composta por revestimentos cerâmicas,

espaços dos artesãos. O tijolo surge como o grande elemento desta

tijolos e estruturas metálicas, criando uma volumetria marcante e

arquitetura industrial e tornou-se a marca ‘The brick’, presente

única na cidade de Guarulhos se abrindo para a cidade e instigando

em todos os espaços de convivência dos moradores e visitantes,

as pessoas a participar deste movimento Maker. Cada uma das

enaltecendo a vocação criativa e inspirando a produção, tendo em

3 torres é composta por uma fachada desenhada a partir destes

vista a flexibilidade desta matéria prima.

elementos trazendo o tijolo na sua base e transformando-se

O projeto arquitetônico precisa surpreender as pessoas, e precisa

ao ir subindo, misturando cerâmicas com tons azuis e brancos,

ser inspirador. Neste projeto criamos uma arquitetura industrial

caracterizando que o prédio está em constante transformação e

moderna, resgatando a linguagem de lofts e galpões com a

cada um dos moradores contribui para a sua construção.

tecnologia e sofisticação da arquitetura contemporânea em aço e

Para trazer este espírito Maker, todo o conjunto arquitetônico do The

vidro.

Brick é formado por elementos que remetem ao desenvolvimento

Um empreendimento maker, feito para makers, e

artesanal e empreendedor ao longo dos séculos, como pedras,
ferro, aço, concreto, cerâmica e vidro. Para trazer a tecnologia
e modernidade, projetamos as coberturas, passarelas, escadas,
guarda-corpos e caixilhos em estruturas metálicas, trazendo um

repleto de inovações nas áreas comuns: mas entre
as quatro paredes do apartamento? O que há de fato
“maker” no projeto?
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Da porta para fora
academia

aquaplay

area de lazer coberta
com CHURRASQUEIRA

atelier diy

bicicletário

bike share

bon fire

brinquedoteca

coworking

cozinha masterchef

diner

espaço beleza

espaço Jovem

Family space

Ferramentas
compartilhadas

Floresta de bolso

Galeria de artes

lounge

luta e yoga

Market place

Oficina de veículos

Pet fit

Piscina com raia coberta
e climatizada

Piscina infantil

Pit stop

Playground lúdico

Post office

Quadra gramada

sauna

spa

sports bar

studio youtubers

vestiários

wine room

Academia 4x1 (Strength)

SPA

Academia 4x1 (Core)

Academia 4x1 (Cardio)

Academia 4x1 (Dynamic)

Salão de Festas

Piscina

Game Room

Brinquedoteca

Sport’s Bar

Atelier

Wine Room

Churrasqueira e Forno de Pizza

Diner

Salon

Master Kitchen
Young Maker

Family Space

Coworking
Market Place

Da porta
para dentro

em casa, buscamos o nosso quarto para nos despir e tomar uma
ducha relaxante para iniciar o descanso, por que temos que fazer
este trajeto da cozinha até o quarto, passando por todas as áreas
de convivência da casa? A arquiteta Renata Galisa, que trabalha
no departamento de projetos da construtora, explica em detalhes

A permanência dentro do o lar é cada vez mais uma necessidade,

a modificação no projeto que surgiu a partir deste questionamento.

assim como também é necessária a adaptação deste ambiente
para que comporte o trabalho, o hobby e o estudo sem abrir mão

A simples transposição de um cômodo gera ainda mais conforto e

do prazer, do conforto e da privacidade. O The Brick possui muitas

privacidade no apartamento. Uma área de serviço, que geralmente

áreas comuns pensadas para o maker ou para quem precisa

fica escondida, abarrotada, às margens do apartamento, desloca-

trabalhar de casa. Oficinas, estúdios, espaços, laboratórios, os

se para área mais íntima da casa, escondendo-se e servindo como

cômodos compartilhados espalhados pelo condomínio serão muitos.

um suporte aos moradores. “Normalmente a área de serviço é uma

No entanto, e da porta para dentro? Quais as inovações presentes

área mais escondida – são peças íntimas, muito particulares de

no apartamento?

cada família. Quando deslocamos a lavanderia para próximo dos

Quem já visitou o apartamento decorado de 79 m² no stand de

quartos, preservamos a intimidade dos moradores. Além disso, na

vendas do The Brick (R. Santa Isabel, 609, em Guarulhos) sabe do

decoração moderna a cozinha é uma área de interesse, com a planta

que vamos falar daqui para frente. Nesta unidade em particular,

adaptada, o cliente ganha este espaço para exibi-lo como uma área

uma inovação é apresentada pela construtora. A lavanderia,

de convivência”, conclui Galisa.

normalmente instalada ao lado de sua parente área molhada,
a cozinha, foi deslocada para o centro do apartamento e está
confortavelmente executada ao lado da suíte. Ora, se ao chegarmos
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A adaptação no
“lado de dentro”
projeto
Inovar exige cálculo, método e planejamento. Afinal, se vamos
oferecer apartamentos adaptados para as necessidades dos
futuros moradores, é fundamental cobrirmos com a maior
amplitude possível as diversificadas necessidades que surgem
dos diversificados futuros moradores. Sobre o esforço de
projetos para antever estas necessidades, o arquiteto Fabio
Pongelupp, que lidera a equipe de projetistas da construtora,
acrescenta: “Só é possível executar esta adaptação, porque o
cliente pode escolher dentro da sua planta o local em que ele
vai acomodar a sua cozinha. Uma inovação que não vemos ser
oferecida no mercado. E que por sua vez é possibilitada, porque
nós temos a churrasqueira à gás instalada na varanda – ou seja,
temos um ponto de gás e um ponto hidráulico que podem ser
transformados para a instalação de um fogão e de uma pia de
cozinha, tornando a varanda inteira uma nova cozinha dentro do
apartamento”.
Em resumo, a infraestrutura dos apartamentos do The Brick
foi pensada para satisfazer as mais variadas necessidades
dos futuros moradores, com uma rede hidráulica, elétrica e de
lógica preparada para as futuras transformações e criações de
seus proprietários. Afinal, uma planta maker obviamente será
transformada pelos seus moradores.
Um escritório no terceiro quarto, uma lavanderia entre os
quartos, uma cozinha com um balcão ampliado para a recepção
de familiares e amigos, um espaço maker na sala, um estúdio
de gravação – tudo é possível, se o projeto for bem estruturado.
E pelo que vimos até agora, sim, a casa é de ferreiro e o espeto
é certamente de ferro. O dna maker da construtora reflete em
um projeto preparado para frutificar em soluções de decoração e
arquitetura inteligentes que serão executadas pelos futuros
felizes proprietários makers das unidades do residencial.

Com a consciência de que seu público é formado por
autônomos - micro, pequenos e médios empreendedores – a
empresa desenvolveu o seu último lançamento, o The Brick,
como um marco para o guarulhense: um residencial maker,
essencialmente fundamentado na Cultura do Faça Você Mesmo
(Do It Yourself) e do compartilhamento de conhecimento,
pensado e executado para atender as necessidades de um
futuro morador ávido por investir, criar e comercializar seus
trabalhos. A divulgação do empreendimento precisou ir além da
simples publicidade dos diferenciais e vantagens do produto.
O trabalho de marketing criou uma rede de fomento, incentivo e
compartilhamento da Cultura Maker por diversas comunidades
da cidade pelo espaço de eventos Brick Lab, pelas oficinas
realizadas no stand de vendas e pela produção de um podcast
inteiramente dedicado à discussão das mais variadas faces do
universo Maker, o Podmaker.
FONTE: https://vegus.com.br/casa-de-ferreiro-espeto-de-pau/

NATUREZA
DO CASO E
AMBIENTE
EXTERNO:

Guarulhos é um município localizado a 17 km de São Paulo, capital
do Estado. De acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) divulgada no dia primeiro de julho de
2020, é o segundo município mais populoso do Estado, o décimo
terceiro do país. Além disso, também segundo estimativas do IBGE,
o Produto Interno Bruto (PIB) de Guarulhos figura entre as doze
cidades mais ricas do país.
Historicamente, a cidade é relacionada ao comércio, ao
empreendedorismo e à indústria. Sede do Aeroporto Internacional
de São Paulo, sendo a mais importante entrada e saída de voos
nacionais e internacionais da América Latina.
Todas essas características posicionam Guarulhos como um dos
mais produtivos celeiros de empreendedores do Brasil. A Vegus,
com duas décadas de atuação na cidade, tem entre seus clientes
uma porcentagem relevante (aproximadamente 40%) autônomos,
empresários e comerciantes – já acostumados à cultura do
empreendedorismo tão importante para a Cultura Maker.
Recentemente, a Cultura Maker tem angariado muitos adeptos no
Brasil. Principalmente, nas escolas e faculdades, o que demonstra
um futuro promissor na preparação de makers. Dos 550 fab labs
(espaços para o exercício e o compartilhamento da cultura maker,
criados de acordo com os procedimentos estudados pelo Instituto
de Tecnologia de Massachusetts dos Estados Unidos - MIT) ao redor
do mundo, 22 deles estão espalhados pelo Brasil.
FONTES:

https://infograficos.estadao.com.br/focas/movimento-

PROBLEMA/
OPORTUNIDADE
A forte cultura digital do país, aliada às características da própria
economia brasileira – 38 milhões de brasileiros estão registrados
como trabalhadores informais (40% da população economicamente
ativa), tornam a Cultura Maker ainda mais importante para a
formação do mercado profissional do país.
O The Brick é, portanto, um projeto pensado não somente para as
características da população guarulhense, mas também para a
própria formação econômica do Brasil. A Vegus uniu as exigências
e necessidades deste público à oportunidade de fomentar a Cultura
Maker na cidade de Guarulhos e gerar um pólo de empreendedorismo
e conhecimento em um dos bairros mais tradicionais da cidade – a
Vila Augusta.

FONTE: https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/
noticia/2020/03/31/ibge-informa-que-pais-tinha-38-mi-de-trabalhadoresinformais-ate-fevereiro.ghtml

DIAGNÓSTICO
Diante do cenário e das oportunidades, com um stand de vendas
bem localizado - na Vila Augusta, um dos a mais sofisticados do
município e com uma forte tradição empreendedora - a estratégia
adotada pela construtora foi a de originar, dentro do próprio stand
de vendas, um ponto de encontro e compartilhamento da cultura
maker em Guarulhos.

SOLUÇÃO

FOMENTANDO A
CULTURA MAKER
EM GUARULHOS

Desenvolvemos um stand de vendas grandioso e em uma

O objetivo é garantir que o The Brick permaneça maker desde a sua

construção permanente no terreno do The Brick. Após a entrega do

concepcão, durante o período de lançamento e vendas e após a sua

produto, a área será utilizada tanto como área de lazer pelos futuros

conclusão e entrega para os moradores.

condôminos quanto pela administração.

Para trazer visibilidade e gerar visitação ao empreendimento,

No andar de cima dessa construção, hoje estão os três

criamos uma plataforma de eventos que enaltece a cultura maker

apartamentos decorados disponíveis para visitação, além de uma

e os ambientes maker do empreendimento. Para ser a base e a

galeria com imagens - projeções ilustradas – das áreas comuns do

principal ferramenta dessa estratégia, desenvolvemos um espaço

empreendimento, alinhadas à identidade do maker do The Brick.

físico de eventos no stand de vendas nomeado “Brick Lab”, uma

O desafio das ações de marketing se dá por conta do conceito do

sala decorada com bancadas, mesas, cadeiras e bancos. Equipada

empreendimento em si. A cultura maker, apesar de estar muito

com televisor 4k, equipamento multimídia, aparelhos de operação

alinhada à cultura empreendedora do brasileiro, ainda precisa ser

de som, microfones e caixas de som, iluminação e ar-condicionado.

amplamente divulgada e motivada dessa forma. Além disso, um

Além de estacionamento, recepção e segurança garantidos

empreendimento que traz em suas áreas comuns locais destinados

pela construtora. Tudo disponível gratuitamente para eventos,

para a autoprodução e comercialização de itens não é habitual,

workshops, cursos, palestras, encontros e laboratórios makers, com

exigindo assim uma divulgação que estimule e fomente a Cultura

as portas abertas para a comunidade empreendedora da cidade.

Maker também entre a comunidade e os nossos futuros clientes.

IMPLEMENTAÇÃO/EXECUÇÃO

ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS PELA
PRÓPRIA VEGUS

Para o pilar de gastronomia, as áreas comuns
selecionadas foram: Sports Bar, Wine Room e Cozinha
Master Chef com o objetivo de trazer workshops de
Degustação de Vinho, Produção de Cerveja Artesanal,
Coquetelaria, cursos de Cozinha Rápida, Confeitaria,
Comida Vegana e eventos como Hamburgada do Bem,
Feira de Cozinha Étnica;

Todos os eventos internos realizados possuem áreas
comuns de inspiração, e foram separados 4 pilares
de eventos, baseados na vocação de cada grupo
de áreas (todos os eventos internos realizados e
planejados em 2019/2020):

Este pilar contempla as áreas dedicadas ao
artesanato, como o Atelier D.i.Y. e as Ferramentas
Compartilhadas. A intenção é trazer eventos desse
seguimento com cursos de Pintura, Bordado,
Ilustração, Produção de Sabonetes, Escultura,
Produção de Bijuterias e entre outros;

Se enquadrando como Esportes e Bem-estar,

O The Brick contará com o Young Maker e o

as áreas selecionadas foram a Academia 4x1,

Studio Youtuber, com eventos e workshops como

SPA e o Pet Space, que busca trazer eventos

Fotografia, Programação, Arduíno e Filmagem.

das mais diversas modalidades de exercícios,
como lutas, artes marciais, Yoga, SPA, Crossfit
e Pet Fit.

ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS POR PARCEIROS
A expansão do espaço físico do “Brick Lab” para um hub de

Na sequência, iniciamos uma parceria com outros dois importantes

conhecimento e fomento da cultura maker aconteceu naturalmente

núcleos de empreendedores. O grupo representante do “Geração de

com o contato com a comunidade empreendedora de Guarulhos.

Valor”, em Guarulhos, assumiu uma agenda semanal de encontros.
E o Business Network International de Guarulhos (BNI-GRU),

A Vegus já figurava entre as empresas patrocinadoras da

importante rede de contatos entre empresários com décadas de

Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE-GRU),

atuação no Estado de São Paulo, também fechou com o The Brick

portanto estreitamos os laços com a organização oferecendo o

um cronograma de encontros semanais a serem realizados no stand

Brick Lab como espaço gratuito para a realização de encontros

de vendas do empreendimento.

e eventos. Essa foi a etapa de “prospecção” de parceiros para a
realização de eventos in loco. Aos poucos, a rede de contatos foi

Além dos parceiros fixos, também foram feitos contatos com

ampliando. Um local seguro, bem equipado e bem localizado na

grupos independentes de empreendedores e eventos das mais

cidade de Guarulhos, disponível gratuitamente para a realização de

variadas temáticas foram sediados pelo Brick Lab – de encontros

encontros corporativos, workshops e cursos, tornou-se o principal

sobre empoderamento das mulheres empreendedoras, passando

atrativo para a comunidade de pequenos e médios empresários do

por grupos de terceira idade a discussão sobre segurança pública,

município.

todos foram recebidos pelo empreendimento e circularam pela rede
de compartilhamento de conhecimentos e contatos criada pelo The

Com o apoio da ACE-GRU, tivemos contato com o Núcleo de Jovens
Empreendedores da associação, que logo iniciou sua jornada de
eventos no The Brick. De hacktahons a encontros de networking, o
grupo de jovens foi se ambientando no Brick Lab e ampliando ainda
mais nossos contatos.

Brick.

eventos brick lab

matriz de eventos
PET FIT

01 e 02 de jun/19
10 às 16h
400 pax

PHOTO
STUDIO

13 de jul/19
9h30 às 12h
40 pax

FÉRIAS
KIDS

20 e 21 de jul/19
10 às 16h
800 pax

WINE
ROOM

27 de jul/19
14h30 às 17h
20 pax

GRATUITO:
25 VAGAS

DIA DAS
CRIANÇAS

12 de out/19
10 às 16h
500 pax

GRATUITO:
Aberto ao Público

GRATUITO:
Aberto ao Público

GRATUITO:
50 VAGAS

GRATUITO:
Aberto ao Público

Embaixada de Negócios Empreende
Guarulhos

eventos parceiros

Embaixada de Negócios GRU
20 pax

De agosto até novembro/19
Periodicidade: Semanal
Número de Encontros: 16

Evento de adoção de animais em parceria com o Instituto Eu Sou o Bicho e
apoio da Prefeitura de Guarulhos, DPAN (Departamento de Proteção Animla)
e o Jornal Guarulhos Hoje. Todos os animais foram adotados ao longo do final
de semana.
Palestra sobre o tema Fotografia Moderna, ministrada pelo fotógrafo
profissional e professor de fotografia Newton Medeiros.

Evento para encerramento das férias. O final de semana contou com
brinquedos, atividades com o time de Hand de Guarulhos e lanches para as
crianças.
Palestra e degustação de vinhos ministrada pela, sommelier de vinhos e
blogueira, Madame do Vinho.

Evento para comemoração do dia das crianças. O final de semana contou com
brinquedos, 2 shows da dupla O Jardineiro e a Bela Flor, lanches e sorvetes
para as crianças.

NJETalks
ACE Guarulhos e NJE Guarulhos 15 de ago/19
20 pax

Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Encontro de empreendedores organizada pelo representante do grupo
Geração de Valor em GRU.

Conferência organizada pelo Núcleo de Jovens Empreendedores de
Guarulhos, da Associação Comercial e Empresarial da cidade, com a
participação do diretor de marketing da Vegus, Gustavo A. Coutinho.

Encontrão Mulheres Empreendedoras

BNI - Guarulhos

Grupo de Empreendedoras
de Guarulhos
20 pax

BNI - Guarulhos

De agosto até dezembro/19
Periodicidade: Quinzenal
Número de Encontros: 8

50 pax

De agosto até novembro/19
Periodicidade: Semanal

Número de Encontros: 10

Evento organizado pela palestrante e consultora Aline Cintra, líder de um
grupo de mulheres empreendedoras da cidade de Guarulhos.

Encontros de networking e palestras sobre empreendedorismo
organizados pela BNI - GRU, grupo de empreendedores com mais de 3
décadas de atuação no Estado de São Paulo.

Cidades e Condomínios Inteligentes
(CCI 2019)

Segurança do Bairro Vila Augusta

Mundo Condomínio
50 pax

12 de set/19
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Encontro para apresentação e debate sobre condomínios e cidades
inteligentes.

Vegus, grupo de moradores e
ONG Olhar de Bia
40 pax

26 de set/19

Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Workshop com palestras focado em segurança patrimonial, pessoal e
comercial com a presença do Consultor e Especialista em Segurança Lucas
Munhoz e do Consultor de segurança Leandro Santos.

Primeiro Girl Power Day de GRU
Mariana Samper, consultora e
empreendora
20 pax

26 de out/19
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Desde sempre as mulheres sofreram pressões para atender expectativas e se
enquadrar em padrões. Muitas vezes irreais e distantes do que realmente a gente
queria! Como consequência, deixamos de lado nossos sonhos, desejos e cuidado.
Para mudar essa perspectiva e empoderar a mulher a ser o quer quiser, como e
quando, sem ter que seguir um padrão surge o GirlPower Day Gru. Imersão de 5
horas que abordarão temas como alimentação, autoconfiança e amor próprio.

Evento Interestágios
Interestágios de GRU
20 pax

Grupo Maturidade Conectada
15 pax

6 de nov/19
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Encontro de Networking para os membros do Grupo Maturidade
Conectada - voltado para a terceira idade.

DIREITO SEM NEURA
14 de nov/19 e 20 de nov/19
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 2

Moraes Advogados
30 pax

23 de nov/19
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Workshop preparatório para o grupo de jovens assessorados pela empresa
Interestágios de GRU.

Workshop sobre assessoria jurídica e dúvidas do dia para
empreendedores.

NJE CONFERENCE

HACKNOEL

ACE Guarulhos e NJE Guarulhos 29 e 30 de nov/19

ACE Guarulhos e NJE Guarulhos 21 de dez/19

50 pax

eventos parceiros

Maturidade Conectada

Periodicidade: Único

Número de Encontros: 2

30 pax

Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Conferência de fim de ano realizada pelo NJE da Associação Comercial e
Empresarial de Guarulhos, foi um dia inteiro de atividades, com palestras
especiais de Juliana Paulocci, diretora de Inovação da Laje, que compartilhou sua
experiência na Cultura de Inovação; Ian Black, fundador e proprietário da New
Vegas, que falou sobre os desafios para empreender no mercado criativo; e um
dos workshops mais cobiçados atualmente: “Impulsione com Facebook”. Além do
Esquenta HackaNoel, com Vinícius Caldini, Futebol de Robôs, Feira Gastronômica
com food trucks e muita música com personalidades locais, valorizando os artistas
da cidade.

HackaNoel foi um evento derivado do Hackathon, que aqui em Guarulhos
é idealizado por Vinícius Caldini. O projeto sem fins lucrativos trabalha a
inovação e a tecnologia com o intuito de mudar a perspectivas das crianças,
principalmente nas periferias. “Inovação é diferente de invenção. Invenção
é quando criamos algo que ainda não existe. Inovação é fazer algo que já
existe de uma forma diferente”, afirmou Vinícius.

Curso “Planejamento Empresarial”

Workshop de Saúde Mental

Interestágios de GRU
30 pax

16, 17 e 20 de jan/20
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 3

Infovendas Assessoria e
Consultoria
20 pax

23 de jan/20
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Curso ministrado por Márcia Sanches, da Interstágios de GRU, sobre
planejamento empresarial.

Workshop sobre saúde mental organizado pela empresa Infovendas
Assessoria e Consultoria.

Palestra para Mulheres Empoderadas

Treinamento de Segurança Empresarial

Palestrande Carla Silva
100 pax

13 de fev/20
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Como encontrar o seu propósito para construir uma carreira dos sonhos.
A palestra ensina: Como encontrar o seu propósito; Principais caminhos para
quem quer empreender; Desafios e Oportunidades para a mulher empreendedor;
e Primeiros passos para ter seu próprio negócio

Lucas Munhoz
15 pax

20 de fev/20
Periodicidade: Único

Número de Encontros: 1

Preocupações com desvios de matéria prima e mercadoria, furtos, roubos,
sabotagens e até sequestro de diretores são comuns quando falamos
sobre Indústrias, Empresas e Comércios. O treinamento tem como objetivo
apresentar as vulnerabilidades que devem receber atenção prioritária no
seu tratamento e ensinar técnicas de contraespionagem para blindar os
diversos setores da organização
Conteúdo Programático: Detecção de Vulnerabilidades; Ferramentas de
Segurança; Inteligência; Sala Segura; Tratamento de Dados; Engenharia
Social; Inspeção Ambiental.

RESULTADOS
Ao todo, através da plataforma de eventos internos e externos,
aproximadamente 3.300 pessoas passaram pelo empreendimento,
de agosto de 2019 a março de 2020, para encontros e reuniões,
workshops, congressos, palestras e cursos.
Objetivamente, a campanha do The Brick, aliada ao Brick Lab,
resultou em uma quantidade expressiva de visitas no plantão de
vendas entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. Os participantes
dos eventos do Brick Lab, além de potenciais compradores –
uma porcentagem converteu para vendas – contribuíram para
o awareness do empreendimento e trouxeram muitas visitas e
contratos por indicação. Dos contratos fechados no The Brick, 25%
deles foram por indicações.
No total, no período, foi investido 658 mil reais em campanhas de
marketing para o empreendimento. Paralelamente, um adicional
equivalente a 8% deste valor foi investido para os equipamentos
(TV 4K, multimídia, caixas de som, microfones etc.) para o Brick
Lab. Em cinco meses (julho, agosto, setembro, outubro e novembro
de 2019), com um volume de circulação de prospects no stand de
vendas – entre os participantes dos eventos e visitantes advindos
das campanhas publicitárias – de mais de 4.500 pessoas, o The
Brick cumpriu 100% da meta de comercialização da 1ª fase de
vendas (115 unidades) – o objetivo foi cumprido com apenas 42%
da verba prevista para a campanha para o período.
Além dos resultados aferidos, o Brick Lab, com o advento da
pandemia de COVID-19 em 2020, precisou se adaptar para seguir
fomentando a cultura maker em segurança. Surgiu, portanto, o
Podmaker – um podcast voltado para a Cultura Maker, gravado
inicialmente em uma das unidades decoradas do stand de vendas e
apresentado pelo coordenador de relacionamento com o cliente e o
coordenador de marketing da Vegus.

FONTE: https://vegus.com.br/podmaker-um-podcast-gravado-no-the-brick/

Muito além do conteúdo publicitário, o Podmaker oferece para
clientes e não-clientes Vegus uma porta de acesso à Cultura
Maker, servindo como uma plataforma para entrevistas sobre
os mais variados temas que rodeiam o “Faça Você Mesmo”: da
música ao artesanato, da oficina mecânica à marcenaria.
Um projeto de makers para makers, apoiado por uma empresa
maker, teve quinzenalmente episódios publicados nas principais
plataformas tocadoras de podcasts (Spotify, Apple Podcasts,
Google Podcasts etc.). O podcast teve uma audiência de
aproximadamente 350 ouvintes, em seus 10 episódios, sendo
divulgado organicamente para os futuros moradores do The
Brick. E contou com importantes entrevistados da comunidade de
Guarulhos e da Cultura Maker, como: Bia Martins, da ONG Olhar
de Bia, Ericka Scarlassare e Sebastião Garcia Jr., pró-reitora
e professor do Centro Universitário Eniac, e Flavio Marques
Azevedo, professor Adjunto I e membro do Comitê Institucional
de Avaliação da da Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), responsável pelos Projetos Interdisciplinares e Projetos
de Graduação em Tecnologia do curso de Sistemas de Informação
(TECH).
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STAND DE
VENDAS

O Stand de vendas do The Brick foi construído no térreo da
região onde será o futuro Espaço Família; área comum anexa
às torres residenciais. Abriga maquete de 2,50m, mais Salão
de Eventos, Salas de Imersão, Área dos Corretores e três
apartamentos decorados no pavimento superior. Tudo isso
atrelado a um projeto de decoração unificado à linguagem
do Residencial, e cuidadosamente pensado de forma flexível
o suficiente para abrigar no futuro, parte das funções do
condomínio. Já durante o período de vendas, mostrou-se um
marco na região, trazendo cor, movimentação e servindo
como ponto de encontro na Rua Santa Izabel.
Os profissionais envolvidos na idealização e decoração:
VEGUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA
URBIXX Arquitetos Associados – Projeto Arquitetônico
Pricila Dalzochio Arquitetura – Projeto de Decoração
dos apartamentos Decorados

FOTOGRAFIA DA RECEPÇÃO. A ESQUERDA, SALAS DE IMERSÃO.

FOTOGRAFIA DO SALÃO DE EVENTOS

FOTOGRAFIA DO SALÃO DOS CORRETORES E CAFÉ

FOTOGRAFIA DA MAQUETE DO THE BRICK

FOTOGRAFIA DA MAQUETE DO THE BRICK

FOTOGRAFIAS DE EVENTOS
Evento de Adoção de Pets

Evento Férias Kids

Workshop de Fotografia com Fotógrafo Newton Medeiros

Evento de Degustação de Vinhos

FICHA TÉCNICA

Projeto e
Infraestrutura

Incorporação/Construção:
VEGUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

ÁREA DO TERRENO: 7.076,49 M²

Planejamento e Vendas:
VEGUS DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

TORRE 01: 23 PAVIMENTOS / 138 APARTAMENTOS / 6 POR ANDAR

Intermediação imobiliária:
Gruve Negócios Imobiliários
Projeto Arquitetônico:
URBIXX ARQUITETOS ASSOCIADOS
Projeto de Paisagismo:
CARDIM Arquitetura Paisagística
Projeto de Decoração
Pricila Dalzochio
Agência de Propaganda:
D’ART PUBLICIDADE E PROMOÇÕES
Conceito de Comunicação
Corazonada Brand Storytelling

3 TORRES COM 3 ELEVADORES CADA
TORRE 02: 23 PAVIMENTOS / 138 APARTAMENTOS / 6 POR ANDAR
TORRE 03: 22 PAVIMENTOS / 132 APARTAMENTOS / 6 POR ANDAR
TOTAL: 408 UNIDADES
PORTARIA 24 HORAS
599 VAGAS PRIVATIVAS
30 VAGAS PARA VISITANTES
06 VAGAS PARA PNE
25 VAGAS PARA MOTO
REUSO DE ÁGUA

