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Localizado na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, 
próximo aos bairros de Perdizes e Pompeia, o empreendimento 

ocupa um terreno de 250 mil m2, dos quais 50 mil m2 são destinados 
a áreas verdes, compostas por um parque público central e mais 

três praças.

O Jardim das Perdizes é o bairro planejado mais moderno da capital, 
ocupando um dos únicos espaços vazios dentro da malha urbana, e conta com 

uma série de inovações. É um projeto que reúne qualidade de vida, bem-estar, 
modernidade, segurança, preocupação com o meio ambiente e consumo racional de 

recursos, em uma das regiões menos adensadas de São Paulo. O Master Plan do 
empreendimento prevê a construção de 28 torres, sendo 25 residenciais, uma comercial 

com salas, uma comercial corporativa, um hotel e um strip mall (mix de lojas como padaria, 
pet shop, salão de beleza, entre outras).

www.jardimdasperdizes.com.br
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O Jardim das Perdizes é um empreendimento da Windsor Investimentos 
Imobiliários Ltda., uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) 
formada por TECNISA (71,11%), PDG (25%) e BVEP (3,89%). Juntas, as 
três companhias construíram mais de 4,8 milhões de metros quadrados 
divididos em quase 500 obras em 2011, segundo o Ranking ITC.

WINDSOR INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.



A TECNISA é uma das maiores e 
mais inovadoras empresas do 
mercado imobiliário brasileiro. Ao 
longo de 35 anos, imprime como 
diferencial da marca a disposição de 
inovar continuamente em todas as 
áreas: na maneira de construir respeitando 
o meio ambiente, lançar novidades e 
facilidades nos empreendimentos, antecipar 
tendências e se relacionar com os clientes. 
A companhia atua de maneira integrada 
(incorporação, construção e vendas) e tem como 
principais diferenciais a forte reputação, a qualidade 
de seus produtos e a consistente rentabilidade. 
Seus lançamentos e empreendimentos estão presentes 
em Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), 
Salvador (BA), São José dos Campos, Santos e São Paulo (SP).

A BVEP é uma empresa controlada pelo Banco 
Votorantim, que tem como acionista um dos 

maiores grupos empresariais brasileiros. Foi 
constituída em 2007 com o objetivo principal de 

investir no mercado imobiliário nacional. 
A empresa atua como coincorporadora, 

desenvolvedora ou gestora em dezenas de 
projetos residenciais, comerciais e de 

varejo, que somam mais de 1 milhão de m2 
construídos, representados por mais 

de 5 mil unidades entregues ou em 
construção.

www.bvep.com.br

www.tecnisa.com.br
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MARKETING

A PDG é uma empresa do setor 
imobiliário que atua em todos os 
segmentos, do econômico ao alto luxo. 
Presente em 70 cidades, com mais de 100 mil 
unidades entregues em 14 estados brasileiros, além 
do Distrito Federal e da Argentina,  a empresa participa 
da incorporação e construção de projetos, bem como da 
venda de empreendimentos residenciais, comerciais e loteamentos.

www.pdg.com.br
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O Jardim das Perdizes apresenta diferenciais que o tornam 
um grande sucesso, indo além das inovações inerentes ao 

projeto e englobando forte ação comercial. Para atrair a atenção 
do público e compradores em potencial, TECNISA, PDG e LOPES, 

imobiliária parceira no projeto, elaboraram um arrojado plano 
comercial que envolveu diferentes ações de marketing e publicidade, 

pontos de captação e um audacioso e moderno estande de vendas – o 
maior já construído no Brasil, com 3,5 mil m2 de área mais seis apartamentos 

decorados, totalizando 5 mil m2.

Além disso, um inovador sistema de pesquisa online com perguntas encadeadas, 
que foge completamente dos existentes no mercado, permite aos gestores acompanhar 

o dia a dia do empreendimento, conhecer o perfil do cliente que está sendo atraído e, 
principalmente, as preferências individuais. Assim, é possível fazer uma análise One to 

One, levando em conta as particularidades e preferências de cada pessoa. 

A pesquisa online propiciou um grande ganho de tempo para as equipes envolvidas, pois além 
de ser uma ferramenta de planejamento a médio prazo, pode ser utilizada para o planejamento 

diário. Por meio desta tecnologia é possível analisar os dados coletados no período da manhã e 
realizar ações específicas em um curto espaço de tempo. A flexibilidade e a agilidade resultantes de 

instrumentos como esses ajudam no sucesso do empreendimento. 
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Alguns bairros paulistanos transformaram-se radicalmente nas últimas décadas, proporcionando valorização exponencial dos 
imóveis. Passaram de áreas industriais ou de baixo desenvolvimento para regiões cobiçadas, como Vila Leopoldina, Vila Olímpia 
e Chácara Klabin. Casos similares aconteceram com Mooca, Jardim Sul e Tatuapé. Acredita-se que a Barra Funda passará 
pelo mesmo processo, e o bairro Jardim das Perdizes contribuirá para acelerar essa valorização. 

O mercado imobiliário tem identificado ao longo do tempo oportunidades para o lançamento de empreendimentos 
que transformam e valorizam algumas regiões da cidade. Esses empreendimentos surgem a partir da 
compreensão do potencial representado pela baixa ocupação de áreas ricas em infraestrutura, com 
facilidade de acesso ao transporte público e a grandes avenidas. Os potenciais compradores percebem 
essas vantagens e consomem o produto, migrando das mais diferentes localidades. 

3. AMBIENTE EXTERNO 

Empresa

Endereço

Título do case

Relações com a imprensa

Responsável

2. FICHA TÉCNICA
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Windsor Investimentos Imobiliários Ltda.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - Bloco B - 5º andar
cjs. 51,52,53 e 54 - São Paulo/SP - 04538-133

Projeto urbanístico inova o padrão construtivo
no Jardim das Perdizes.

Marcelo Trevisani - (11) 3708-5786 
E-mail: marcelo.trevisani@tecnisa.com.br

Verena Arante Balas - Gerente Corporativa
E-mail: verena.balas@tecnisa.com.br

Case

Soluções urbanísticas 
Grandes empreendimentos surgem trazendo inovação, 

promovendo um novo estilo de morar e de bem viver. O Jardim 
das Perdizes é o maior projeto imobiliário desenvolvido entre os 

bairros nobres de São Paulo, potencializando a revitalização da 
Barra Funda e de toda a zona oeste. A localização é um dos pontos 

fortes do empreendimento. São mais de 250 mil m2, no último terreno com 
esta dimensão disponível nas proximidades das regiões mais centrais da 

capital paulista. A receita estimada do empreendimento é de mais de R$ 5 bilhões.     



Inserido na zona oeste, o empreendimento localiza-se no coração de São 
Paulo. A rede viária e de transporte urbano confere alta mobilidade aos 
moradores da região, com destaque para o Terminal Intermodal da Barra 
Funda (metrô, trens e ônibus), a Marginal do Tietê e grandes avenidas 
como Sumaré, Pompeia, Marquês de São Vicente e Francisco Matarazzo. 
Além disso, com a inauguração da Linha 6 – Laranja do metrô (as obras 
devem começar em 2013, e a previsão é de término em 2017), a Barra Funda 
e os bairros vizinhos contarão com mais cinco estações.  

A região dispõe ainda de diversas opções de instituições de ensino. Entre 
elas, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Universidade Paulista (Unip), Universidade Nove 
de Julho (Uninove) e os colégios Rio Branco, Batista, Beit Yaacov e Vera Cruz. 

As alternativas de entretenimento e conveniência nas proximidades 
também são um diferencial. O Memorial da América Latina, a Oficina da 
Palavra, o Teatro São Pedro e o SESC Pompeia são alguns exemplos. Além 
disso, dois grandes shopping centers oferecem aos moradores da região 
acesso a diferentes opções de comércio, lazer e entretenimento. O Bourbon, 
localizado na Pompeia, e o West Plaza, na Água Branca/Perdizes, reúnem 
lojas, restaurantes, cinemas e teatros. 

Já os grandes galpões da Barra Funda vêm se transformando em endereços 
sofisticados em virtude da presença cada vez maior de galerias de arte e 
ateliês, que transformaram antigas instalações em “fábricas de arte”. 
Este vínculo da região com movimentos artísticos é antigo. No passado, 
concentrava ateliês de artistas e intelectuais como Anita Malfatti, Heitor 
Villa-Lobos, Tarsila do Amaral, Mario e Oswald de Andrade. O bairro é 
considerado, também, um dos berços do samba paulista. 

4. LOCALIZAÇÃO
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Projetos da prefeitura de São Paulo e do governo 
estadual propõem mudanças radicais para revitalizar a 

região da Barra Funda e proximidades, com grande 
impacto positivo para a qualidade de vida e valorização de 

bairros como Pompeia, Lapa, Pari e Brás. Essas transformações 
beneficiam diretamente o Jardim das Perdizes. 

Os projetos são representados pela operação consorciada Lapa-Brás, 
que trata do agrupamento de três operações urbanas já existentes e 

previstas pelo plano diretor estratégico: Água Branca, Diagonal Norte e 
parte da Diagonal Sul.

As principais propostas dessa operação urbana são:

• Tornar subterrânea toda a linha ferroviária da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos (CPTM) – que vai da Lapa até o Brás e que hoje divide o bairro ao meio. 

A proposta é construir um túnel de 12 quilômetros por onde passará a linha férrea entre as 
estações Lapa (zona oeste) e Brás (zona leste). No lugar da ferrovia será construída uma nova 

avenida, larga, arborizada, com ciclovias e áreas de lazer, que servirá de alternativa viária ao 
Minhocão, criando condições para a demolição desse viaduto.

• Transferir o terminal intermodal da Barra Funda para o Pátio de Trens da Lapa. A proposta prevê que 
o novo terminal seja subterrâneo. Será construído um parque linear entre o Memorial da América Latina 

e a Marginal Tietê. 
• Construir próximo à estação Palmeiras-Barra Funda do metrô/CPTM a futura estação do trem de alta 

velocidade (TAV), que fará a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, passando por Campinas (SP).

  5. OPORTUNIDADE
QUE DEU ORIGEM
            AO CASE

O objetivo de uma operação urbana é desenvolver uma região e ocupá-la de maneira organizada, definindo seu 
potencial e criando um bairro sustentável em termos de uso, com comércio e serviços nas proximidades, 

facilidade de locomoção e fatores que promovem qualidade de vida. O Jardim das Perdizes é o primeiro 
fruto de um novo polo na capital paulista. Unindo-se à operação urbana, TECNISA, PDG E BVEP 

apostam no bairro do futuro, localizado em uma região atualmente subaproveitada. 

Ao optar por fazer parte dessa iniciativa, a WINDSOR, Sociedade de Propósito Específico 
(SPE), teve que lotear a gleba. Doou 45% da área do loteamento ao município de 

São Paulo na forma de parque, praças e ruas, além de uma área institucional, 
cuja utilidade pública será definida pela prefeitura. A ideia de participar da 

criação de um novo bairro, partindo do zero, atendia muito mais aos 
interesses da cidade do que um condomínio fechado. 

Pela complexidade da implantação de um novo bairro 
planejado no coração da cidade, o projeto ficou em 

análise pelos órgãos públicos competentes pelo 
período de cinco anos. Esse foi um período 

dedicado também ao desenvolvimento e 
detalhamento do projeto, para que 

fosse criado o bairro planejado 
mais moderno de São Paulo. 



Com um planejamento que partiu do zero, as sócias 
(TECNISA, PDG E BVEP), em parceria com a Terra 

Urbanismo, optaram por desenhar o sonho, o ideal. 
A intenção, desde o início, era oferecer tudo o que houvesse 

de melhor em termos tecnológicos e sustentáveis, criando um 
bairro do futuro. Os projetos urbanístico, de arquitetura e de 

paisagismo aproveitaram todo o potencial do terreno e utilizaram 
as mais modernas técnicas construtivas. 

O Jardim das Perdizes é um dos bairros menos adensados de São 
Paulo, ou seja, com menos edifícios por extensão territorial. Esse indicador 

é sinônimo de qualidade de vida: com menos prédios, há mais espaços 
abertos e maiores extensões de áreas verdes, características que reduzem 

ilhas de calor, ampliam horizontes e proporcionam maior sensação de liberdade, 
algo extremamente valioso em uma cidade como São Paulo. Na comparação com 

outros bairros, o empreendimento tem uma larga vantagem, uma vez que será composto 
por 28 torres em 250 mil m2. O mais próximo dessa configuração é encontrado na Vila 

Leopoldina, com 51 torres – entre residenciais e comerciais – em espaço equivalente.    
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Completo e exclusivo, o novo bairro contará com 25 torres residenciais divididas 
em condomínios independentes com estrutura de lazer própria, uma torre 
comercial (com salas para escritórios), uma torre corporativa (com grandes 
lajes), um hotel e um strip mall (mix de lojas como supermercados, 
farmácias, lavanderias, restaurantes, além de outras atividades de 
conveniência). Desse modo, o morador do Jardim das Perdizes terá a 
opção de residir e trabalhar no mesmo bairro e, com um mall à 
disposição ao lado de casa, poderá resolver as demandas do 
cotidiano sem que seja necessário utilizar um meio de transporte. 
Tais facilidades proporcionam maior qualidade de vida, 
uma vez que transformam as horas eventualmente perdidas 
no trânsito em tempo para ficar com a família, praticar 
esportes e aproveitar as áreas de lazer dos condomínios.  

6. SOLUÇÕES E
 DIFERENCIAIS
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O projeto foi pensado para atender às 
necessidades dos usuários finais: pessoas que 

buscam amplos espaços, extensas áreas verdes e 
unidades que se adaptem ao seu estilo de vida, 

com facilidade de acesso às demais regiões de São Paulo.



O grande diferencial do Jardim das Perdizes é o parque central de aproximadamente 44 mil m2, que representa o 
dobro da área da Praça Buenos Aires, em Higienópolis, e o equivalente ao Parque Trianon, na Avenida Paulista. 
O espaço foi doado ao município e será de uso público. Além do parque, o bairro terá mais três praças menores e 
calçadas com grama ao redor, o que torna a área verde total ainda maior (cerca de 50 mil m2). 

Foram adquiridas e plantadas aproximadamente 2.200 árvores de mais de 40 espécies, dentre elas cerca de 1.000 
exemplares ornamentais, como quaresmeiras e ipês roxos, amarelos e brancos. Adicionalmente, diversas espécies 
contribuirão para o desenvolvimento da avifauna local. Intencionalmente, foram plantadas espécies arbóreas 
ameaçadas de extinção em São Paulo e no Brasil, como o cedro e o jequitibá, além de 40 exemplares de pau-brasil, 
símbolo do bairro.
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7. ÁREA VERDE



O interesse de TECNISA, PDG e BVEP como empreendedores era que todas as torres 
residenciais e comerciais fossem implantadas de forma que o máximo de unidades 
pudesse contemplar a área verde, adotando um conceito de panopticidade. Foram 
previstos diversos portões de acesso ao parque, facilitando o ingresso a todos os moradores. 

Além disso, o Parque Jardim das Perdizes criará uma interligação entre o futuro parque linear 
(que deve ser criado no lugar dos trilhos do trem) e o parque que ocupará os terrenos onde hoje 
estão os centros de treinamento do São Paulo Futebol Clube e da Sociedade Esportiva Palmeiras. 
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Entre os destaques de infraestrutura do parque do Jardim das Perdizes estão:

• 900 metros de pista de cooper com piso intertravado drenante.
• 900 metros de ciclovia com piso intertravado drenante.

• Wi-fi para condôminos.
• Pisos podotáteis nas rampas de acesso para orientação de deficientes visuais.

• Plantas acessíveis para cadeirantes.
• Playground para crianças.

• Aparelhos de ginástica com planos de exercício de nível iniciante a avançado.
• Aparelhos de ginástica para portadores de deficiência física e necessidades 

especiais.
• Bancos para descanso e leitura.

• Área para a melhor idade, com opções de entretenimento como 
mesas de jogo de xadrez.

• Pavimentação com 100% de permeabilidade, que tem o objetivo 
de evitar a formação de poças e garantir a drenagem natural, 

dentro do próprio terreno.
• Bebedouro para animais de estimação. 



Em um trabalho conjunto entre empreendedor, 
urbanista e órgãos públicos, foi criado um novo 

sistema viário na região do Jardim das Perdizes, buscando 
a melhoria do tráfego local e criando um grande acesso 

coletor ao bairro. Serão nove ruas que dividirão os quarteirões 
e garantirão o acesso dos moradores. Cerca de 10 mil m3 de 

resíduos gerados na demolição de prédios da Telefônica (presentes 
na gleba) foram utilizados na base viária do empreendimento. Com esse 

aproveitamento, mais de 1.000 caminhões deixaram de circular na cidade. 

O movimento de terra inicial para a execução da infraestrutura do bairro com 
o bota-fora zero também evitou a circulação de milhares de caminhões, com 

impacto positivo no trânsito e na qualidade do ar da região. Esse projeto teve 
como premissa a compensação dos volumes de terra nas operações de corte e 

aterro dentro do próprio terreno. O movimento de terra elevou o nível do parque e das 
ruas do loteamento em relação à região, de forma que o ponto mais alto do parque está 

a sete metros da Avenida Marquês de São Vicente. Tal iniciativa evitará que o Jardim das 
Perdizes enfrente problemas com enchentes, comuns nos entornos do bairro. 

Já as calçadas dos condomínios foram projetadas para ser amplas e espaçosas, adotando o 
conceito de Gentileza Urbana, que incluirá, ainda, uma faixa de grama ao longo de todo o seu perímetro. 

Todo condomínio que for se instalar no loteamento deverá respeitar essa medida. As faixas de Gentileza 
Urbana são do condomínio, mas estão disponibilizadas para o bairro.
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       8. DIFERENCIAIS
TECNOLÓGICOS E
   SUSTENTÁVEIS
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O sistema de drenagem do empreendimento, já 
executado, é outro diferencial inovador. Foram projetados 
e implantados aproximadamente três quilômetros de 
instalações subterrâneas sob as calçadas do bairro para 
que toda a água das chuvas seja absorvida pelo próprio terreno, 
infiltrando-se naturalmente no lençol freático. Isso evita 
sobrecarga nos córregos e galerias públicas, contribuindo para o 
não alagamento das ruas. A água dos próprios prédios também será 
captada por esse sistema, evitando a sobrecarga das galerias municipais. 

O bairro também conta com tubulações subterrâneas que proporcionam 
segurança e confiabilidade às redes que envolvem iluminação pública, sistema 
de vigilância e concessionárias de energia elétrica, telefonia e TV a cabo. A ausência 
de fiações aéreas promove uma significativa valorização estética do bairro e reforça 
a linguagem arquitetônica contemporânea, uma vez que elimina a poluição visual, 
além de garantir a segurança dos moradores e usuários do bairro. 

As fachadas e piscinas dos condomínios serão iluminadas com lâmpadas LED (Light Emitting 
Diodes, ou diodos emissores de luz). Comparadas às lâmpadas convencionais, a economia 
energética chega a 50% e o descarte também é reduzido, visto que as lâmpadas LED têm vida útil 
três vezes maior do que as incandescentes. As fachadas iluminadas dos prédios são um grande 
diferencial e dão identidade ao novo bairro, agregando um fator de sofisticação. Todas as ruas e áreas 
verdes serão iluminadas por aproximadamente 200 luminárias LED, que, além de proporcionar mais 
segurança, valorizam a paisagem urbana. Com design moderno e minimalista, as luminárias emitem uma 
luminosidade de melhor qualidade e são mais seguras, uma vez que a liberação de calor é mínima.

O bairro contará ainda com um sistema de segurança integrada. Trata-se de 
um modelo que envolve recursos tecnológicos, humanos e organizacionais 

para prevenir e diminuir riscos às pessoas e ao patrimônio. Esse é um 
processo desenvolvido sob a coordenação dos maiores especialistas 

de segurança existentes no mercado, que prevê a integração do 
sistema privado e público. Dispositivos de filmagem poderão 

identificar eventos não rotineiros que possam afetar o bem-estar 
dos moradores do condomínio e monitorar constantemente 

áreas comuns e de grande circulação, garantindo um 
ambiente mais seguro. 



Para dar continuidade às iniciativas modernas, 
inovadoras e sustentáveis propostas no projeto do 

bairro planejado, foi fundada a Associação de Moradores 
do Jardim das Perdizes (AMO). A AMO atuará em parceria 

com diversos órgãos do poder público, e será responsável 
pelas seguintes áreas:

• Zeladoria urbana: iluminação pública, calçadas, pavimentação das 
ruas e coleta de lixo.

• Áreas verdes: conservação, podas e campanhas de educação ambiental. 
• Mobilidade urbana: sinalização horizontal, vertical e semafórica.

• Segurança pública: segurança patrimonial, sistema de monitoramento com 
câmeras, integração com sistema de segurança dos condomínios e ronda 

motorizada, a pé e de bicicleta.
 

A receita da Associação virá da contribuição dos associados, representados por cada 
condomínio residencial e comercial do bairro. 
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  9. AMO JARDIM
DAS PERDIZES 
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6. RESULTADOS 
O grande sucesso demonstrado pela rápida comercialização 

das quatro primeiras torres do Jardim das Perdizes comprova que 
a população de São Paulo valoriza viver em áreas que ofereçam 

planejamento, segurança, conforto e modernidade. O pacote de 
soluções urbanísticas, ambientais e tecnológicas conquistou pessoas de 

diferentes bairros da capital paulista que buscam mais qualidade de vida. 

Desde o início do processo de captação de clientes, em dezembro de 2012, 
mais de 12 mil pessoas passaram pelo novo bairro para conhecer os empreendi-

mentos. Esse interesse foi rapidamente traduzido em vendas: nas primeiras 48 
horas foram comercializadas 367 unidades, o que corresponde a 86% do total 

lançado. Até o encerramento da primeira fase, realizada entre março e abril de 2013, 
foram vendidas 92% das unidades.

O sucesso de vendas resulta do esforço da TECNISA, PDG e BVEP em criar o bairro planejado 
mais moderno de São Paulo. O projeto tem Valor Geral de Venda total superior a R$ 5 bilhões. 

Um empreendimento desse porte não é realizado no centro expandido de São Paulo há mais de 
quatro décadas.





Participação e Intermediação:

Incorporação, Construção e Intermediação:
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