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CASE: 

 

A CASA, NO NOVO CONTEXTO URBANO 

A REQUALIFICAÇÃO DA MORADIA CONTENPORANEA 

 

 

 

RUA IBIAPINÓPOLIS, 334 – JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO- SP 

 

 

CATEGORIA: 

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PEQUENO PORTE 
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A THREE OFERECE UMA NOVA PROPOSTA NA CONCEPÇÃO E GESTÃO DE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DE ALTO PADRÃO, REUNINDO 

EXPERTISES DOS MERCADOS IMOBILIÁRIO E FINANCEIRO PARA ENTREGAR 

PRODUTOS ÚNICOS, QUE EXPLORAM TODO O POTENCIAL DE CADA 

PROJETO. UMA CRITERIOSA SELEÇÃO DE ENDEREÇOS E PARCEIROS DE 

TRABALHO RESULTA EM INCORPORAÇÕES DE SUCESSO E CLIENTES 

SATISFEITOS. NOSSO CONHECIMENTO DO MERCADO FINANCEIRO PERMITE 

AMPLO ACESSO A INVESTIDORES QUE VIABILIZAM CADA NEGÓCIO E 

ASSEGURAM AS MELHORES ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO. 

 

A FILADELFIA PARTICIPA DE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE ALTO 

PADRÃO, TANTO NO BRASIL COMO NO EXTERIOR. ATUALMENTE, CONTA 

COM PROJETOS EM SÃO PAULO, NOVA IORQUE, LOS ANGELES E SÃO 

FRANCISCO EM PARCERIA COM GRANDES NOMES LOCAIS E 

INTERNACIONAIS. A FILADELFIA ACREDITA QUE CADA PROJETO É UMA 

CHANCE DE FAZER ALGO DIFERENTE E NOVO, IMPACTANDO DE FORMA 

POSITIVA A VIDA DOS MORADORES. COM FOCO SEMPRE NA QUALIDADE 

DOS ACABAMENTOS, PREZANDO PELA HARMONIA ENTRE DESIGN E 

PRATICIDADE, ENTREGANDO EMPREENDIMENTOS ÚNICOS, EM 

LOCALIZAÇÕES PRIVILEGIADAS. 
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FICHA TÉCNICA 

 

INCORPORAÇÃO: THREE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E 

                                FILADÉLFIA PARTICIPAÇÕES 

 

REALIZAÇÃO: THREE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 

 

CONSTRUÇÃO THREE CONSTRUÇÕES 

 

INÍCIO DAS OBRAS: SETEMBRO / 2017 

 

ÁREA CONSTRUÍDA: 2.300 m² 

 

CONDOMÍNIO FECHADO – 5 CASAS 

 

ARQUITETURA: DADO CASTELO BRANCO 

PAISAGISMO: RODRIGO OLIVIERA 
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SÍNTESE 

Construir Casas de Altíssimo padrão, oferecendo todo o conforto, a 

independência e a privacidade de um Lar, aliado a tranquilidade, a 

praticidade e a segurança de um Condomínio fechado. 

 

O resgate de viver em uma Casa com jardim e liberdade! 

 

Para superar este desafio, a THREE Desenvolvimento Imobiliário se norteou 

em 3 conceitos fundamentais: uma excelente Localização, com um Design 

incrível e a possibilidade de Personalização de cada Unidade. 

 

Partindo do pressuposto básico n° 1, a Localização, identificamos em um 

dos melhores Bairros da Cidade, no Jardim Paulistano, uma antiga moradia 

que possuía uma área de terreno enorme, porém subaproveitada e que não 

mais atendia aos anseios dos proprietários, mas com um diferencial incrível, 

estar de frente a uma bela Praça, com mais de 7.000m² de área verde! 

 

Estabelecidas nossas diversas premissas de projeto, após inúmeras 

discussões conceituais e pesquisas comportamentais e de mercado, enfim, 

definido o Design do produto, fomos em busca de profissionais renomados 

de arquitetura e paisagismo, que tivessem em seu DNA a criação de espaços 

residências aconchegantes e sofisticados, que acolhessem seus Usuários, 

num verdadeiro oásis e meio a nossa Metrópole. 

 

Por fim, mas não menos importante, foi entender que o Comprador de um 

Imóvel residencial assim sofisticado, não aceitaria o básico e nem mesmo o 

padrão, a final de contas, o projeto de Interiores originalmente pensado, 

que era completo e muito bem projetado, não considerava as 

particularidades e necessidades de cada uma das 5 Famílias, que viveriam 

ali... fazendo-se necessário, o processo de Personalização da cada Casa. 
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Por se tratar de um Empreendimento realizado com capital próprio dos 

sócios, nosso melhor cenário projetado no início deste processo, era que 

todas as Unidades fossem vendidas até o término das Obras. Graças à 

estratégia de negócios adotada, superamos nossa meta e vendemos a 

última das Casas em janeiro de 2019, antes mesmo de atingirmos 50% das 

Obras! 

 

CONTEXTO – FORMAÇÃO E CENÁRIO ATUAL 

Analisando especificamente os tradicionais bairros exclusivamente 

residências (tais como: Cidade Jardim, Alto de Pinheiros, Morumbi e até 

mesmo no Jardim Europa), de Moradias Nobres da cidade de São Paulo, via 

de regra na Zona Oeste e atualmente classificados como ZER 1, pelo 

Zoneamento Municipal, podemos constatar facilmente, que inúmeros são 

os Imóveis que estão a Venda, abandonados e/ou subaproveitados, 

inclusive com dificuldades de custear até sua manutenção, mesmo que 

estas regiões são  ainda muito desejadas e valorizadas, desde suas origens 

e que ainda hoje abrigam diversas Mansões e imóveis requintados! 

 

Mas, como explicar está aparente contradição? 

 

Voltando um pouco na História, vemos que tais regiões foram 

majoritariamente loteadas por diversos agentes Imobiliários (dentre eles, 

talvez a mais famosa seja a Cia City, de Londres), mesclados de diversos 

“arruamentos” realizados sem maiores critérios para conectar a Cidade, 

entre as décadas de 20 a 50 do século passado. Tais bairros planejados e 

alguns entornos, traziam no conceito dos Bairros Jardim, os Lotes 

generosos em ruas largas e arborizadas, com baixa ocupação e recuos 

“higienizadores” entre as edificações, idealizados por urbanistas Europeus, 

ao projetar bairros, para a região dos Trópicos. 
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Com o enorme crescimento demográfico de São Paulo, a partir da Década 

de 60, a solução para acomodar tanta gente, foi o grande processo de 

verticalização da Cidade, impulsionando ainda mais o Mercado Imobiliário 

e a Industria da Construção Civil. Gradativamente, as Famílias foram 

migrando de suas antigas Casas para Apartamentos mais modernos, mais 

práticos e que ainda ofereciam equipamentos de lazer coletivos, além da 

segurança de um Condomínio fechado, gerando um continua queda na 

percepção de valor das Casas isoladas de ruas, principalmente após a 

Década de 80, com o aumento da violência urbana e assaltos a residências... 

 

Somando-se a isso, podemos mencionar outros fatores socioculturais que 

também contribuíram para o esvaziamento das grandes Casas de rua nas 

Cidades, tais como: a diminuição do número de filhos dos Casais; a piora e 

escassez dos serviços domésticos, ainda que bem mais caros; o aumento no 

habito de viagens de final de semana; a busca pela praticidade no dia a dia; 

sem falar, no aumento do custo de Vida e os aspectos de segurança. 

 

Ainda assim, tais regiões da Cidade, por imposições e restrições legais, 

mantem-se obrigatoriamente destinadas exclusivamente ao uso residencial 

de baixa densidade, e que, apenas recentemente, passaram a consolidar na 

legislação municipal a aceitação também, da figura do Condomínio Fechado 

de Casas, além das Casas isoladas em si. Vale destacar que os Condomínios 

devem seguir as mesmas restrições legais e de normas construtivas que as 

Residências isoladas, mantendo assim uma harmonia volumétrica na 

ocupação e no uso dos bairros! 

 

OPORTUNIDADE 

Acreditamos na necessidade de requalificação da Casa contemporânea, 

em face a nova realidade urbana e da mudança dos diversos aspectos e 

hábitos socioculturais mencionados acima. 
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Diante do contexto descrito, buscamos exclusivamente desenvolver 

produtos imobiliários residenciais de alto e altíssimo padrão, em regiões 

nobres da Capital, através da transformação de antigas e obsoletas Casas, 

em modernas residências, com tecnologia, design e sustentabilidade, 

aliadas a segurança e facilidades de um Condomínio Fechado, que 

proporciona o rateio das despesas entre seus Moradores, destas 

comodidades! 

 

Com o propósito de oferecer este diferenciado produto ao Mercado de São 

Paulo, que a THREE Desenvolvimento Imobiliário vem trabalhando, desde 

sua criação em 2013, com a somatória das diferentes e complementares 

visões de seus sócios, cada um com mais de 20 anos de experiência 

profissional, nas áreas financeira e da construção civil, contando com uma 

eficiente equipe multidisciplinar e selecionados parceiros de projetos, 

planejamento e execução. Estando atualmente com mais de 10 

empreendimentos em andamento! 

 

ANÁLISE 

Apostando no prazer de se viver numa Casa (mesmo na Cidade!), e 

entendendo que as atuais Residências isoladas de rua, não atendem aos 

anseios de grande parte dos potenciais Clientes, mesmo nos bairros 

desejados e valorizados de São Paulo, não só pelo aspecto da segurança, 

mas também por questões como: o tamanho, as manutenções necessárias 

e as despesas decorrentes de tudo isso, principalmente, quanto ao tempo 

que deve-se despender para cuidar de tudo, focamos nosso produto em 

Casas voltadas para um perfil Familiar “atualizado” (segundo nossos 

próprios parâmetros), em um Condomínio Fechado a ser entregue 

completo! 

 

Para termos sucesso, teríamos de desenvolver um empreendimento que 

oferecesse toda a segurança e praticidade de um Condomínio fechado e 

conciliasse a convivência entre as Casas, mantendo a harmonia com 
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independência e privacidade de cada Residência e ainda permitindo a 

personalização de cada Unidade. 

 

Por ser um produto de alto Valor, concentrado em poucas Unidades, 

planejamos um trabalho de comunicação com o Mercado, focado através 

de parcerias especificas, com Agentes Imobiliários especializados na 

comercialização de Imóveis de Alto padrão, fazendo uma divulgação do 

produto bastante dirigida ao público potencial: de imóveis residenciais de 

alto padrão na região. 

 

Assim nasce o PRAÇA IBIAPINÓPOLIS. 

 

O PRODUTO 

 

 

*maquete eletrônica inserida em foto aérea. 
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O Condomínio PRAÇA IBIAPINÓPOLIS é um projeto contemporâneo, 

integrado a vizinhança com harmonia, que tem a Praça Guilherme Kawall a 

frente do empreendimento, uma eterna área verde. Com uma portaria 

blindada centralizada, o acesso ao interior do conjunto se faz por eclusas 

de monitoramento, tanto para os veículos, como para os pedestres. 

 

O Condomínio conta com apenas 5 Casas, de 300m² cobertos cada, além de 

110m² de jardim privativo e outros 90m2 no terraço descoberto na 

cobertura, perfazendo uma área privativa e de uso exclusivo de 500m² para 

cada unidade, mais as 4 vagas de automóveis, 1 de moto e 4 de bicicleta, 

todas no Subsolo coletivo, que também conta com vestiários, copa, áreas 

técnicas e um gerador de energia que atende a 100% da demanda.  

 

 

*maquete eletrônica da Fachada do Empreendimento. 

 

O empreendimento conta com excelentes vias de acesso ao redor, tais 

como a Av. Faria Lima, a Marginal Pinheiros, Pontes Cidade Jardim e 

Rebouças, bem como, uma enorme proximidade aos Clubes Hebraica e 

Pinheiros, além dos Shoppings Eldorado e Iguatemi, podendo acessá-los 

caminhando... 
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O conceito de uma Vida mais conectada com a natureza, passa por viver 

mais a pé, aproveitando a Cidade e morar nesse local, permite o ir e vir para 

locais próximos e interessantes! Para estimular essa prática, temos uma 

entrada de pedestres maravilhosa, que traz a praça frontal para dentro do 

projeto, com um paisagismo incrível e que garante a privacidade de todas 

as Casas, não abrindo janelas diretamente para o acesso coletivo. 

 

 

*maquete eletrônica da Entrada. 

 

Cercada de verde por todos os lados, seja nos jardins dos vizinhos, ou nas 

ruas arborizadas de um dos mais belos bairros Jardim de São Paulo, o 

projeto reforça este conceito, mantendo áreas verdes permeáveis e 

arborizadas ao redor de todo o terreno, visando estabelecer uma relação 

harmoniosa com o entorno, ao mesmo tempo que tira proveito destes 

espaços, para abrir as Casas ao exterior. 
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*implantação artística do Empreendimento. 

 

A fachada da Casa é composta por uma caixilharia de alumínio anodizado 

na cor Inox, linha Minimalista, piso teto, com tratamento acústico que abre 

todo ambiente social ao jardim privativo, integrando o pavimento térreo da 

Unidade. O pavimento dos Dormitórios também recebe uma caixilharia de 

igual eficiência e que privilegia a vista e a luminosidade natural, com 

detalhe em brise de alumínio anodizado cor cortem, que protege a os 

caixilhos dos banheiros e compõem a estética do conjunto. 
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*acima maquete eletrônica da Fachada das Casas. Abaixo, o interior da Sala. 

     

 

Aproveitando o baixo Gabarito de Altura obrigatório na região, que é de 10 

metros, propusemos a utilização de parte do 2° andar, como um terraço 

externo de Cobertura, que usufrui de uma vista deliciosa da região, em 

especial das copas das árvores ao redor. Neste espaço diferenciado, 

propusemos também a piscina de cada Casa, associada a uma sala social, 

banheiro completo de apoio e área gourmet, servidos pelo elevador 

privativo, que atende os 4 andares (subsolo, térreo, superior e cobertura). 
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*maquete eletrônica de vista aérea do terraço de Cobertura com a piscina. 

Antecipando os processos de Personalização, que certamente viriam (e 

realmente foram executados em todas as Unidades!), o projeto de 

Interiores originalmente concebido já propunha diversas soluções técnicas 

para as instalações com flexibilidade, bem como, para os sistemas de ar 

condicionado central, iluminação e automação. Nesta mesma linha, as 

alternativas de layout também já haviam sido previamente planejadas, 

ainda que tenhamos executado soluções inovadoras, de novos profissionais 

que foram convidados ao processo por alguns dos Compradores! 
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RESULTADO 

 

*foto aérea do Empreendimento 

A implantação do projeto respeitou e privilegiou a manutenção de diversos 

espécies arbóreas originalmente existentes no terreno, que ajudaram a 

trazer um resultado final ainda mais harmônico e inserido no contexto do 

bairro! 

 

*foto de frente da Rua 
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*foto detalhe da Entrada 

 

 

*foto da Entrada do Empreendimento 
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*fotos da circulação interna 
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*fotos da Fachada das Casas 
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*foto interna da Casa 

 

*foto do terraço de Cobertura 
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*foto da rampa de acesso ao Subsolo 

 

*foto parcial do Subsolo  
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*foto detalhe da Entrada em frente à Praça 

  

OBRIGADO! 


