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4 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

Empresa inscrita
Tegra Incorporadora

Localidade
São Paulo (SP)

Resumo do case

Pioneiro no movimento de verticalização 
residencial da Rua dos Pinheiros, o PIN faz 
parte da grife especialíssima criada pela 
Tegra, inaugurada com os exemplares 
Brooklin e Ibirapuera e, posteriormente, 
também em Pinheiros – a Home Design 
(HD). São empreendimentos que  
atendem a quatro requisitos únicos: design, 
exclusividade, comodidade e localização. 

A Tegra Incorporadora atua no mercado de desenvolvimento imobiliário  
no Brasil há 42 anos, com mais de 100 mil imóveis desenvolvidos e 25 milhões 
de m2 construídos e em construção – o que a coloca entre as maiores empresas 
do setor no País. Presente em São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro, emprega 
cerca de 750 colaboradores. Sua controladora, a canadense Brookfield 
Asset Management, é gestora de mais de US$ 500 bilhões em ativos, com 
investimentos nos segmentos de energia renovável, infraestrutura, Private Equity 
e Properties e está presente em mais de 30 países.
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6 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

Trabalho
Cheio de vida, descolado e sofisticado ao mesmo tempo, Pinheiros é um dos 
bairros preferidos da cidade de São Paulo. Com excelente gastronomia, oferta 
cultural e de lazer, a região é o cenário perfeito para abrigar o mais novo Home 
Design da Tegra, um conceito especialíssimo de empreendimento residencial 
lançado em 2011, que se baseia em quatro pilares: localização, exclusividade, 
design e comodidade. O PIN Home Design tem tudo isso e ainda mais: nasce 
fazendo história. Com seus 26 andares e 160 unidades, é pioneiro no processo 
de verticalização residencial da agitada Rua dos Pinheiros. Uma mudança no 
zoneamento permitiu erguer edifícios maiores ao longo da via, viabilizando 
construções em um dos locais mais valorizados da capital. E trouxe com ele 
diretrizes que casaram bem com o perfil mais jovem do comprador do PIN e 
alguns pilares do HD: a comodidade da fachada ativa, com comércio no térreo, 
metragens menores e a localização próxima do metrô (180 m da Estação 
Fradique Coutinho). Mas, como um Home Design, o PIN vai além: impacta  
a paisagem com uma fachada espetacular, com parede verde, detalhes de 
madeira ecológica, piscina com parede de vidro e a arte orgânica de Giuliano 
Martinuzzo. Com um projeto engenhoso, a Tegra resolveu o impedimento de 
estacionamento subterrâneo pela proximidade do metrô com três pavimentos 
em sobressolo. Com isso, o lazer ocupa o 4.º pavimento, a 13 m de altura, 
garantindo a oferta de mais um pilar HD, a exclusividade, com privacidade e 
uma vista para lá de especial.

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

Case
PIN HD
Rua dos Pinheiros, 801
Pinheiros,   São Paulo – SP 

Intervenção artística
Giuliano Martinuzzo

Projeto Arquitetônico
Jonas Birger
 
Projeto de Paisagismo
Núcleo da Paisagem

Decoração de Interiores
Carlos Rossi (áreas comuns) e 
Claudia Albertini (decorado)

Ficha Técnica

Luciana Ferreira Freitas da Conceição  
Gerente de Relacionamento com o  Cliente e 
Comunicação Externa

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

Flavia Telles Schmidt Tinoco 
Gerente de Marketing 

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

Responsáveis pelas relações com o júri e com a imprensa 
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PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

Gastronomia, cultura,  
serviços e mobilidade 
são alguns dos interesses 
cativantes de Pinheiros   

Pelo estômago, pela alma, pelos 
sonhos. Pinheiros, na zona oeste 
de São Paulo, arrebata corações 
de muitas maneiras, com suas 
inúmeras opções gastronômicas 
– de restaurantes badalados a 
food trucks transados – e culturais, 
reduto de baladas sensacionais 
e de oferta de trabalho também. 
Apenas em 2019, quase 60 casas 
começaram a funcionar na região 
– e muitos serviços se instalaram 
ali. E, para quem mora no bairro, 
a marca do cotidiano é resolver o 
dia a dia a pé, de bike e com muito 
transporte público.

Aliás, vizinho dos Jardins, do Alto de 
Pinheiros e da Vila Madalena e entre 
dois dos principais eixos econômicos 
da cidade (Avenidas Paulista e 
Brigadeiro Faria Lima), Pinheiros tem 
na mobilidade um de seus maiores 
atrativos. Bem servido de estações 
de metrô e de trem, linhas de ônibus 
e ciclovias/ciclofaixas, em breves 
deslocamentos, dá acesso rápido a 
várias regiões da cidade.

O bairro figura, ainda, em posições de 
destaque em qualquer lista dos melhores 
de São Paulo: para morar, investir, 
qualidade de vida, IDH, educação,  
cultura, vida noturna. Pode escolher.

Não à toa, portanto, é um dos 
preferidos na hora de eleger um 
endereço para chamar de seu na 
capital paulista. Natural, então, que a 
Tegra escolhesse o local para construir 
seu mais novo empreendimento 
no especialíssimo conceito Home 
Design. Uma linha diferenciada 
de produto lançada em 2011, no 
Brooklin e no Ibirapuera, e, em 2013, 
também lançada em Pinheiros, 
na Avenida Eusébio Matoso, que 
tem como assinatura indispensável 
atender a quatro pilares: localização, 
exclusividade, design e comodidade. 

Mas qual o ponto mais estratégico 
para construir o PIN Home Design?  

Natureza do caso  
e ambiente externo

Restaurantes

Ruas charmosas

Livraria da Vila

SESC Pinheiros

Mercado municipal 
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Oportunidade 

Unidades lançadas no entorno  
da Avenida Rebouças

Novo zoneamento 
possibilitou construir 
edifícios mais altos na 
Avenida Rebouças e nas ruas 
vizinhas a partir de 2016

Foi uma mudança no 
zoneamento (Lei nº 402 de 22 
de março de 2016) que ajudou a 
definir o endereço perfeito do PIN 
Home Design em um dos pontos 
mais legais do bairro: a Rua dos 
Pinheiros. Embora seja uma das 
mais famosas ruas gastronômicas 
de São Paulo, com oferta 
superlativa de restaurantes, bares, 

opções de lazer e de transportes, 
até então a legislação não 
permitia a construção de edifícios 
altos na via, com gabarito restrito 
a 25 metros.

Tudo mudou com a 
transformação de partes da 
Avenida Rebouças e das ruas 
vizinhas, como a dos Pinheiros, 
em Zona Eixo de Estruturação 
de Transformação Urbana 
(ZEU). Com isso, o potencial 
de construção dos terrenos 
aumentou, possibilitando erguer 
empreendimentos maiores. 

O que é ZEU
Zonas Eixo de 
Estruturação da 
Transformação 
Urbana são porções 
do território em 
que se pretende 
promover usos 
residenciais e 
não residenciais 
com densidades 
demográfica e 
construtiva altas, 
além de promover 
a qualificação 
paisagística e dos 
espaços públicos de 
modo articulado ao 
sistema de transporte 
público coletivo.

O resultado desse 
incentivo já aparece 
no número de 
lançamentos de 
unidades residenciais 
em um raio de 
até 500 metros ao 
longo da Avenida 
Rebouças, segundo 
dados do Sindicato 
da Habitação de 
São Paulo (Secovi-
SP), publicados pela 
Folha de S. Paulo: 
3.845 apartamentos 
entre 2016 e 2019. Fonte: Secovi/Folha de S.Paulo

188

2016 2017 2018 2019

1.010
1.258 1.389

Av. Rebouças
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PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
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Lançado em novembro de 2017, o PIN HD foi pioneiro no processo 
de verticalização residencial da Rua dos Pinheiros, a partir do novo 
zoneamento. Com 26 andares, o empreendimento ocupa um terreno 
de 2.425 m² na altura do número 801 da Rua dos Pinheiros. São 
18.714,65 m² de área construída e 160 unidades. Endereço e projeto 
extraordinários para reunir as quatro principais características do HD.

E não é que justamente um dos pilares mais atrativos na Rua 
dos Pinheiros, a localização próxima do transporte público, exigiu 
criatividade extra do projeto do PIN HD? 

Localização – Está a apenas 180 m da 
Estação Fradique Coutinho da Linha 
Amarela do metrô, endereço com farta 
oferta de linhas de ônibus, trens e ciclofaixas. 

Comodidade – alguns dos melhores 
restaurantes, bares, casas noturnas, 
opções culturais e de lazer da cidade ao 
alcance de uma caminhada.

Design – a wall art orgânica de Giuliano 
Martinuzzo dá identidade à fachada, 
hall principal, salão de festas e até ao 
bicicletário.

Exclusividade – detalhes cheios de 
sofisticação permeiam o empreendimento, 
da fachada com obra de arte, parede verde  
e painel de madeira ecológica à lateral  

de vidro transparente da piscina e uma área de lazer 
incrível a 13 m de altura do nível da rua.

A essência do Pin Home Design
Perto de tudo
Além das inúmeras opções na própria 
Rua dos Pinheiros, o PIN está a:

6 minutos   Sesc Pinheiros
6 minutos   Shopping Eldorado
7 minutos   Instituto Tomie Ohtake
7 minutos   Biblioteca Alceu Amoroso Lima
8 minutos   Praça Benedito Calixto
8 minutos   Rua Henrique Schaumann
9 minutos   Shopping Iguatemi
9 minutos   Mercado Municipal de Pinheiros
10 minutos   Praça Pôr do Sol
14 minutos   Parque Villa-Lobos

Parque Villa-Lobos

Biblioteca Alceu  
Amoroso Lima

Shopping Eldorado

Instituto Tomie Ohtake
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Solução

Proximidade do metrô, 
com plataforma a 16 m 
abaixo do nível da rua, 
impossibilitou construção 
de subsolos de garagens

Com a Estação Fradique 
Coutinho da Linha Amarela 
do metrô a apenas 180 m 
do empreendimento, a uma 
profundidade de 16,16 m da 
plataforma ao nível da rua, 
segundo dados da Companhia 
do Metropolitano de São Paulo, 
não era possível fazer subsolos 
de estacionamento para os 
moradores. A solução foi planejar, 
então, três pavimentos de 
garagem em sobressolo.

Além de resolver uma necessidade 
estrutural, o uso de sobressolos 
para estacionamento (uma 
vaga por unidade) garantiu aos 
moradores uma belíssima vista da 
cidade e muita privacidade na área 
de lazer. Todas as muitas opções, 
à exceção do playground e do 
petplace, estão na altura do  
4.º pavimento, cerca de 13 metros 

acima do nível da rua e dos 
olhares curiosos. Esse patamar 
ainda abriga a piscina, com uma 
parede de vidro que empresta 
transparência à fachada. No 
5.º andar, estão localizados os 
apartamentos garden e, do 6.º  
ao 24.º, as unidades tipo.  

Com os sobressolos, também 
chegam até o 3.º pavimento os 
outros elementos da fachada, 
pensados minuciosamente para 
tornar o PIN Home Design um 
marco na cidade e a perfeita 
tradução dos pilares do HD. 
Ganham corpo a parede verde e os 
detalhes de madeira ecológica.

Fachada traduz 
conceitos 

do HD e do 
zoneamento, 

com loja no 
térreo, parede 
verde, obra de 
arte orgânica 

e lateral de 
vidro da piscina 

localizada  
no 4.o piso

4.O 
PAVIMENTO 

LAZER

5.O 
PAVIMENTO 

GARDEN

ACESSO 
TÉRREO

TRÊS PISOS DE 
SOBRESSOLO

14 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros
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De onde vem  
sua inspiração?
Giuliano Martinuzzo – 
Totalmente da natureza, gosto 
de traduzir esses elementos de 
curvas perfeitas das raízes, da 
água viva, do movimento das 
folhas. Trago essa mensagem, 
mas com uma pegada 
cosmopolita, monocromática, 
contemporânea.

Que linha você  
seguiu no PIN HD?
G.M. – O PIN tem linhas retas, 
então foi incrível entrar pela 
fachada com esse apelo 
orgânico da minha obra. Foi um 
link ideal desde a arte que fiz 

no estande para o lançamento 
e depois em um container, que 
ficou no terreno quando ele foi 
desmontado, até chegar à  
obra final.

Qual o tamanho  
das pinturas e quanto  
tempo levou para  
ficarem prontas?
G.M. – Levei de um a 
dois dias cada uma e os 
tamanhos são variados.  
A mais longa, com uns  
20 m de comprimento, 
é a do bicicletário, e foi 
diferente das outras, com 
fundo preto e os traç os  
em branco.

A PERFEITA TRADUÇÃO DO DESIGN
Destaque especial para a arte orgânica de Giuliano Martinuzzo, 
um dos mais talentosos artistas no segmento da wall art. Obras 
que, além de um terço da fachada, se alongam pelas paredes 
do hall principal, do salão de festas e até do bicicletário.

Dentro da proposta do HD e 
das diretrizes do zoneamento, o 
empreendimento também dispõe 
de uma fachada ativa, com a 
instalação de uma grande loja no 
térreo. Isso empresta movimento à 
rua, oferece comodidades e agrega 
segurança. Com pé-direito duplo, 
ela tem entrada exclusiva tanto 
para a área de compras quanto 
para o estacionamento  

dos clientes. As sete vagas do 
comércio foram disponibilizadas 
em um mezanino.

O térreo abriga, ainda, o playground 
e o petplace do PIN HD, mas eles 
são totalmente independentes da 
loja. Apenas os moradores têm 
acesso. Entre os dois espaços de 
brincadeiras, está instalada ainda 
uma mesa de piquenique. 

Térreo

Pet place
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Implementação
Brises móveis de madeira 
usados para controlar 
a incidência do sol em 
cada varanda emprestam 
movimento às laterais do 
empreendimento 

A única torre de 26 andares do PIN 
HD, a não ser pelos sobressolos, 
não tem uma fachada frontal. 
São oito apartamentos por andar, 
dois voltados para cada face, 
todos com varandas, o que dá 
uma espacialidade de 360 graus 
ao edifício – e sem estigmatizar 
unidades como “de frente” ou  
“de fundos”. 

Mesmo assim, as faces não são 
exatamente iguais. Os terraços 
das laterais têm brises de madeira 
deslizantes, que podem ser 
movimentados pelos moradores 
para ordenar sol e sombra,  
criando uma fachada viva, 
diferente a cada momento.

18 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

Disposição das 
unidades nas 
quatro faces 
evita fachada 
frontal na torre 
e valoriza cada 
apartamento 
ao não definir 
imóveis “de 
frente” ou  
“de fundos”
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01 - Acesso de veículos com clausura
02 - Acesso de pedestre – serviço com clausura
03 - Acesso de pedestre – social com clausura
04 - Acesso de pedestre - loja
05 - Acesso de veículos – loja
06 - Portaria
07 - Loja
08 - Pet Place

09 - Praça
10 - Playground
11 - Hall com PD duplo

01- Piscina com raia de 25 m com Deck Molhado
02 - Solarium
03 - SPA com Descanso
04 - Sauna
05 - Sala de reunião
06 - Wine Bar
07 - Fitness
08 - Salão de Festas

09 - Lounge Jogos
10 - Lounge Bar
11 - Lounge
12 - Estar lareira
13 - Churrasqueira Gourmet (a gás)
14 - Praça Lounge
15 - Espaço Churrasqueira com  
 Forno de Pizza
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São dois halls, um para cada quatro 
unidades, com dois elevadores cada.  
Os apartamentos têm 71 e 72,5 m²,  
com dois dormitórios, sendo um suíte.
Há também oito apartamentos  
garden, com 78,62 e 79,89 m², 
somando a área do depósito.

PLANTA FINAL 3 | 71 M2

PLANTA FINAL 1 | 72,5 M2
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Parede de vidro
Sofisticação e exclusividade são as palavras-chave da área de lazer, 
a começar pela piscina com raia de 25 m com deck molhado e uma 
incrível lateral de vidro integrada à fachada, certeza de momentos de 
relaxamento únicos. Sem contar a vista para o charmoso e arborizado 
Jardim Europa. 

Lounges integráveis
O empreendimento todo é um convite ao bem-viver e à convivência. 
Para o lazer são vários lounges (como bar, jogos, sala de reuniões), 
ambientes com possibilidade de usos múltiplos, combinados até 
fisicamente com a eventual abertura de portas de correr. O mesmo 
conceito vale para a parte externa, com uma linda praça. 

24 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros
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Segurança cuidadosa
Todo o terreno é cercado e a guarita tem vidros, portas e alvenaria 
blindados. O sistema elétrico para controle dos portões de acesso  
ao condomínio (pedestres e veículos) possui pulmão de segurança  
e acionamento por meio da portaria. O empreendimento conta  
com circuito fechado de TV com câmeras de segurança instaladas  
nos portões de acesso ao condomínio e infraestrutura (tubulações  
e caixas) nos locais estratégicos para futura instalação. 

Horta e churrasco
Para reunir os amigos, o projeto contempla o lazer com uma 
churrasqueira gourmet a gás e outra a carvão com forno de pizza. Entre 
elas, uma horta, que será um convite à convivência dos moradores. 

Festas e exercícios
Há, ainda, salão de festas, 
wine bar e estar lareira. 
Para completar, solarium, 
spa com descanso e sauna, 
além de espaço fitness.

26 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

Duas e quatro rodas
Como a região é muito bem servida 
de linhas de ônibus e metrô, e o 
zoneamento reforça o incentivo do uso 
do transporte público, há apenas uma 
vaga para veículos por apartamento. O 
empreendimento estimula a utilização 
das bikes, com um número incomum 
desses espaços no bicicletário – 87, 
mais do que a metade das oferecidas 
para carros. Essa opção considera a 
disponibilidade de ciclovias e ciclofaixas 
no entorno e o perfil dos compradores 
do PIN HD – em sua maioria jovens, 
singles, que já frequentam ou trabalham 
na região e aproveitam a oferta a uma 
pedalada ou caminhada das múltiplas 
opções de cultura, comércio e serviços.
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A campanha trabalhou o 
conceito “More onde você vive” 
em função da localização, na 
Rua dos Pinheiros, endereço 
agitado com bares, restaurantes 
e outras opções de lazer, também 
frequentado por quem trabalha 
ou curte a região. 

Além da divulgação em TV, 
rádio e internet, foram realizados 
mais de 20 eventos, a maioria 
gastronômicos com restaurantes 
e bares descolados da própria 
região. Como posicionamento 
institucional e parte do programa 
de Gentilezas Urbanas da Tegra, a 
incorporadora adotou os parklets 
dos restaurantes Consulado da 

Bahia e Meats, ambos na Rua 
dos Pinheiros. O do Consulado é  
mantido até hoje pela empresa.

A fachada do estande de vendas 
reproduziu uma réplica da 
fachada (ainda futura) do PIN 
HD e também recebeu uma 
obra de Giuliano Martinuzzo. 
Foi visitado por mais de 1.200 
pessoas, em apenas seis dias, 
com venda de 60% das 160 
unidades somente no primeiro 
fim de semana do lançamento, 
em novembro de 2017. Desde 
2018, não há mais unidades 
disponíveis, mas ainda existe 
uma fila de espera na esperança 
de alguma desistência. 

Mídia
Com R$ 116.469.000,00 
de VGV, o lançamento do 
PIN Home Design recebeu 
mais de R$ 1,7 milhão de 
investimentos apenas em 
ações de mídia e eventos. 

Display - relógio de rua

Breve lançamento

801, Rua 
dos Pinheiros

More onde você vive.

4118-0101

71 m2APARTAMENTOS
A  PA R T I R  D E

173455_AFM_Brookfield_Lancamentos_PIN_Relogio_118.5x175.indd   1 10/23/17   3:04 PM



30 Tegra Incorporadora 
PIN: o Home Design  
pioneiro da Rua dos  
Pinheiros

31

Anúncio de jornal - tabloideAnúncio de jornal - rodapé

Anúncio de jornal - página dupla

       

Tel. 4118-0101 tegraincorporadora.com.br/pin

71m2
APARTAMENTOS
A  P A R T I R  D E
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Piscina voltada para 
a fachada e um prédio 
todo voltado para você.

LANÇAMENTO. Incorporadora responsável: BISA SP-35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Avenida Magalhães de Castro, n° 4.800, salas 11, 12, 21 e 22, Torre 3 – Continental Tower – Condomínio Cidade Jardim 
Corporate Center, Bairro Cidade Jardim – CEP 05676-120, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 25.423.996/0001-79. Projeto arquitetônico: Jonas Birger. Projeto paisagístico: Núcleo da Paisagem. Projeto de Arquitetura de 
Interiores: Carlos Rossi. Memorial de Incorporação registrado sob o R.2, matrícula nº 148.055, em 17/11/2017, no 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo. 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 a disposição no plantão de vendas. Material preliminar sujeito a alterações sem aviso prévio. Intermediações: Lopes – Creci-SP 24.073-J; Bisa – Creci J-28638. Impresso em novembro/2017.

Lançamento
Visite o decorado

Rua dos Pinheiros, 801

More onde você vive.

180 mFRADIQUE COUTINHO
PRÓXIMO À ESTAÇÃO

SÃO PAULO

174166_AFM_Brookfield_Lancamentos_PIN_IN_An_Rev_Tegra_22x29.indd   1 11/17/17   12:00 PM

Realização, Construção e Vendas: Intermediação:

Lançamento
 Visite o Stand e o Decorado

Rua dos Pinheiros, 801

More onde você vive.

Piscina voltada para a fachada e um prédio todo voltado para você.
Conheça e encante-se.

Perspectiva ilustrada da piscina integrada com a fachada

m

71m2
A PA R TA M E N TO S
A  P A R T I R  D E

180FRADIQUE COUTINHO
PRÓXIMO À ESTAÇÃO

tegraincorporadora.com.br/pin
Tel. 4118-0101

PIN Home Design. Um lançamento 
da Tegra no bairro onde você 
encontra, além de gastronomia e 
arte, uma grande variedade de 
cursos e escolas com diferentes 
linhas educativas.

LANÇAMENTO. Incorporadora responsável: BISA SP - 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada, com sede na Avenida Magalhães 
de Castro, n° 4.800, salas 11, 12, 21 e 22, Torre 3 – Continental Tower – Condomínio Cidade Jardim Corporate Center, Bairro Cidade Jardim – CEP 05676-120, 
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF nº 25.423.996/0001-79. Projeto arquitetônico: Jonas Birger. Projeto paisagístico: Núcleo 
da Paisagem. Projeto de Arquitetura de Interiores: Carlos Rossi. Memorial de Incorporação registrado sob o R.2 da Matrícula nº 148.055, em 17/11/2017, do 10º 
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.  As informações constantes no 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. A vegetação exposta é meramente 
ilustrativa e 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. Impresso em Novembro/17. 
Intermediações: Lopes – Creci-SP 24.073-J; Bisa – Creci J-28638.

24073 J

Breve lançamento Rua dos Pinheiros, 801

More onde você vive.

71m2
A P A R TA M E N T O S
A  P A R T I R  D E

180 mFRADIQUE COUTINHO
PRÓXIMO À ESTAÇÃO

Tel. 4118-0101 tegraincorporadora.com.br/pin

173702_AFM_Brookfield_Lancamentos_PIN_An_Jr_FSP_24.6x6.indd   1 10/25/17   6:53 PM
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Placas de rua

Revista explore! Pinheiros

Rótulo de cerveja

BREVE
LANÇAMENTO 2

Dorms.

Vem aí mais um empreendimento Tegra, o novo nome da
Brookfield Incorporações.

Realização, Construção e Vendas

tegraincorporadora.com.br/pinheiros
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10 lugares que você precisa 
conhecer e voltar mil vezes

Destino: 
Pinheiros

Revista da Incorporadora Tegra | Edição Especial Pinheiros | Novembro 2017

Lugares provados e aprova-
dos para ir com o seu pet

Um roteiro para você viver 
Pinheiros em todos os 
momentos do dia

"Em 200 metros, você 
viaja o mundo"

Pet 
friendly

24 Horas
Perfeitas

Só podia
ser aqui
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rua dos pinheiros, 801

More onde você vive.
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Email MKT - Clientes Email MKT - Corretores
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Resultados

R$ 116.469.000  
de VGV 

60% das unidades 
vendidas no primeiro  
fim de semana 

R$ 12.400 
foi o valor do m² inicial (nov/2017) 

R$ 13.400  
foi o valor do m² no final de 2019

1.200 pessoas 
visitaram estande/decorado  
no período do lançamento,  
em apenas 2 meses

27 meses 
após o lançamento  
ainda há fila de espera  
por uma desistência

R$ 1,7 milhão 
investido em mídia  
e eventos

20 eventos 
realizados

180 metros 
é a distância até o metrô  
mais próximo (Estação  
Fradique Coutinho)
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PIN em números 

18.714,65 m² 
de área construída

2.425 m² 
de área de terreno

1 torre
26 pavimentos
4 elevadores
8 apartamentos 
por andar

160 unidades 
residenciais e 1 loja

152 unidades 
de 71 a 72,50 m2,  
2 dormitórios e 1 vaga

8 unidades 
garden de 78 a 79 m²,  
2 dormitórios e 1 vaga 

100 depósitos 
privativos

160 vagas 
de estacionamento

87 vagas 
no bicicletário
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Créditos
Produção do case

Scribas Produção  
de Conteúdo

Edição
Jorge Tarquini

Reportagem e redação 
Marisa Folgato

Direção de arte
Marcio Penna

Produção editorial
Cristina Redoschi

Pioneiro no movimento de 
verticalização residencial da Rua 
dos Pinheiros, o PIN faz parte da 

grife especialíssima criada pela 
Tegra, inaugurada com os 

exemplares Brooklin e Ibirapuera e, 
posteriormente, também em 

Pinheiros – a Home Design (HD). 
São empreendimentos que 

atendem a quatro requisitos 
únicos: design, exclusividade, 

comodidade e localização. 



WT Morumbi
Av. das Nações Unidas, 14.261 

Ala B – 14.º andar
São Paulo - SP

CEP 04794-000


