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Apresentação
Presentation

“Fundei a Mozak em 1994 e, ao longo desses anos, eu e minha

“I founded Mozak in 1994 and, over the years, me and my team

equipe nos desafiamos, nos entregamos e aprendemos lado a lado.

challenged and surrendered ourselves and learned side by side.

Sempre busquei os mais qualificados profissionais do mercado

I always looked for the most qualified professionals in the market

para que pudéssemos ultrapassar a expectativa de clientes e

so that we could exceed the expectation of our customers and

superar nossos próprios anseios. Foram muitos desafios e planos.

overcome our own longings.

Juntos, buscamos o novo, reinventamos e recriamos nosso trabalho

There were many challenges and plans. Together, we sought the

todas as vezes que foram necessárias, sempre trabalhando com

new, reinvent and recreated our work every time it felt needed,

alto grau de comprometimento.

always working with a high degree of commitment.

Escolhemos o Rio de Janeiro como a nossa casa, começando na

We chose Rio de Janeiro as our home, starting at Barra da Tijuca

Barra da Tijuca e Recreio, mas com o passar dos anos a Zona Sul

and Recreio, but over the years the South Zone became our focus

consolidou-se como nossa área foco de atuação. Hoje, temos a

area. Today we have the area as inspiration for each new launch.

região como inspiração para cada novo lançamento.

Mozak has already more than 50 launches and our real estate

A Mozak já realizou mais de 50 entregas e nossos empreendi-

projects reflect our high standard of the work and of any process

mentos refletem o alto padrão das obras e de todo processo que

that a high value-added construction involves.

uma construção de alto valor agregado envolve. Comprar um

To buy a Mozak’s product is to be sure to be performing a great

produto da Mozak é ter a certeza de estar realizando um ótimo

investment. For us, living is synonymous of welcoming, well-being

investimento. Para nós, morar é sinônimo de acolhimento, bem-

and sophistication.”

-estar e sofisticação.”
Isaac J. Elehep – Presidente da Mozak

“Hoje vejo que aquela empresa
que um dia idealizei construir
tornou-se realidade. Dedicação,
força de vontade e desejo de se
superar sempre foram as nossas
palavras de ordem.
E continuarão sendo.”
“Today I see that the company that I once
dreamed of creating became reality.
Dedication, strength of will and desire to
always overcome were our slogans.And they
will continue to be.”

Isaac J. Elehep – President of Mozak
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O melhor da arquitetura e sofisticação,
na cidade mais fascinante do Brasil.
The best of architecture and sophistication
in Brazil’s most fascinating city

Missão

Visão

Valores

Mission

Vision

Values

Realizar negócios imobiliários de altíssimo valor agregado,

Ser reconhecida como objeto de desejo no mercado imobiliário,

Compromisso com a ética

Superação das expectativas dos nossos clientes

com excelência, gerando resultados sustentáveis para todas

pela excelência e valor agregado, nas regiões de atuação.

Commitment to ethics

Exceeding our customers’ expectations

Excelência e inovação nos processos

Desenvolvimento e reconhecimento da nossa equipe

To be recognized as an object of desire in the real estate market,

Excellence and innovation in processes

Development and recognition of our team

for excellence and added value, in the regions where it operates.

Foco em resultados

Responsabilidade social

Focus on results

Social responsability

Transparência

Preservação da vida

Transparency

Preservation of life

as partes interessadas.
Carrying out real estate deals of high added value, with excellence, generating sustainable results for all interested parties.
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Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Reconhecida como uma das cidades mais bonitas do mundo, o

Recognized as one of the most beautiful cities in the world, Rio

Rio de Janeiro consegue aliar qualidade de vida urbana a uma

de Janeiro manages to combine the quality of urban life with an

natureza exuberante.

exuberant nature.

Paisagens como o Pão de Açúcar, o Corcovado, Jardim Botânico,

Landscapes such as the Sugar Loaf, Corcovado, Botanical Garden,

as praias de Copacabana e Ipanema e tantos outros detalhes

the beaches of Copacabana and Ipanema and many other unfor-

inesquecíveis colaboraram para que nossa Cidade Maravilhosa

gettable details contributed to making our wonderful city in 2016

fosse, em 2016, a primeira paisagem cultural urbana declarada

the first urban cultural landscape declared a UNESCO World

Patrimônio Mundial da UNESCO.

Heritage Site.

Sede de grandes eventos internacionais, como a Copa do Mundo,

Venue of major international events such as the World Cup, Pan

Jogos Panamericanos e Olimpíadas, o Rio de Janeiro atraiu os

American Games and Olympics, Rio de Janeiro attracted the

olhares de todo o mundo e investiu significativamente em infraes-

attention of the whole world and invested significantly in transport

trutura de transportes, tornando-se uma cidade mais integrada

infrastructure, becoming a more integrated and organized city.

e organizada.

Atualmente, aqui é possível
obter um dos melhores retornos sobre investimento do setor
imobiliário e a Mozak orgulha-se
de fazer parte dessa realidade.

Nowadays, it is possible to obtain one of the best
real estate investment returns here, and Mozak
is proud to be part of this reality.

8

9

BS”D

BS”D

Zona Sul
South Zone

A Zona Sul do Rio é o lugar onde o mundo inteiro gostaria de

The South Zone of Rio is the place where the whole world would like

estar. Paisagens inspiradoras e o melhor do lifestyle carioca estão

to be. Inspiring landscapes and the best of the Carioca lifestyle

localizados aqui.

are located here.

Não é por acaso que, ao longo de sua história, a Mozak especia-

It is not by chance that, throughout its history, Mozak specialized

lizou-se em lançamentos nessa área, assumindo o compromisso

in launchings in this area, assuming the commitment to build in

de construir nos melhores terrenos da região.

the best lands of the region.

Nossos empreendimentos procuram sempre valorizar ainda mais

Our endeavors always seek to value even more the neighborhoods

os bairros em que se localizam, trazendo, além dos conceitos de

in which they are located, bringing, in addition to the concepts

urbanismo e arquitetura, beleza, segurança e bem-estar para os

of urbanism and architecture, beauty, safety and well-being for

moradores e frequentadores do entorno.

residents and regulars.

Empreendimentos de alto
padrão em localizações privilegiadas compõem o portfólio
da Mozak, que se intitula uma
empresa genuinamente carioca.

10

High standard developments in privileged
locations make up Mozak’s portfolio, which is
known as a genuinely carioca company.
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Arquitetura
Architecture

Jacobsen Arquitetura

Miguel Pinto Guimarães Arquitetos Associados

A Mozak trabalha sempre com o que há de mais moderno em ter-

Mozak always works with the most modern in terms of architecture

Para os empreendimentos Pulse Offices e Guilhermina, trabalha-

Nos empreendimentos Recanto e Venâncio Flores, tivemos o

mos de arquitetura e engenharia pois sabemos que a escolha de

and engineering because we know that choosing our partners is

mos com a Jacobsen Arquitetura, referência no desenvolvimento

prazer de trabalhar com a Miguel Pinto Guimarães Arquitetos

nossos parceiros é fundamental para a qualidade do produto final.

fundamental to the quality of the final product.

de projetos em diálogo com a natureza, em favor do conceito de

Associados, que assina mais de 400 projetos em todo o país e no

verdadeira sustentabilidade. O escritório é reconhecido por traba-

exterior. Unidos por um ideal em comum, os arquitetos da MPG

Many of our projects are signed by award-winning architects

lhar com materiais naturais, fazendo amplo uso de luminosidade,

buscam constantemente em cada projeto a essência brasileira

and designers, who have the ability to unite authorial design with

transparência e fluidez dos espaços.

sempre dedicados à criação de uma arquitetura que mira o bem

comfort, functionality with concept and sustainability with opti-

For the Pulse Offices and Guilhermina projects, we worked with

viver de seus usuários, tanto na esfera individual quanto na coletiva.

mization of resources.

Jacobsen Arquitetura, a reference in the development of projects in

In the projects Recanto and Venâncio Flores, we had the pleasure

dialogue with nature, in favor of the concept of true sustainability.

of working with Miguel Pinto Guimarães Arquitetos Associados,

These professionals, meticulous in every detail, make every Mozak

Their office is recognized for working with natural materials, making

that signed more than 400 projects throughout the country and

São estes profissionais, minuciosos em todos os detalhes, que tor-

high-standard venture a reflection of the best architecture in Rio

extensive use of luminosity, transparency and fluidity of spaces.

abroad. United by a common ideal, the MPG architects constantly

nam cada empreendimento de alto padrão da Mozak um reflexo

de Janeiro. Over the years, we have had the honor of having pro-

do que existe de melhor em arquitetura no Rio de Janeiro.

fessionals, whom we admire, signing some of our most important

Ao longo dos anos, tivemos a honra de ter profissionais que admi-

projects.

Muitos de nossos empreendimentos são assinados por premiados
arquitetos e designers, que possuem a habilidade de unir design
autoral com conforto, funcionalidade com conceito e sustentabilidade com otimização de recursos.

ramos assinando alguns de nossos mais importantes projetos.

seek in each project the essence of Brazil, always dedicated to the
“A gente traz para a Arquitetura elementos que não são muito

creation of an architecture that targets the well-being of its users,

usuais. Isso não só é uma questão de linha estética, você agrega

both in the individual and in the collective sphere.

a um prédio comercial o bem-estar que uma casa te proporciona.”
“We bring to the Architecture elements that are not very usual.

“Pretendo trazer toda a minha experiência na criação de um

This is not only a matter of aesthetics, you add to a commercial

lar, para que o usuário se sinta absolutamente acarinhado pelo

building the well-being that a home provides you. “

clima de sua própria residência.”

Paulo Jacobsen – Arquiteto / Architect

“I intend to bring all my experience in creating a home, so that
the owner feels absolutely cherished by the climate of his own
residence.”
Miguel Pinto Guimarães – Arquiteto / Architect
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André Piva

Antonio Bernardo

Zanini de Zanine

Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz (FGMF)

Com o intuito de continuar surpreendendo, trouxemos o arquiteto

O empreendimento Timóteo traz para o repertório da Mozak as

Assinando a concepção artística da fachada e das áreas comuns

Assinando o projeto do Villa Humaitá, está o escritório Forte,

André Piva para assinar a concepção da fachada e das áreas comuns

linhas e movimentos do designer Antonio Bernardo. Responsável

do Tríade, em Ipanema, temos o renomado designer carioca,

Gimenes & Marcondes Ferraz (FGMF). Renomados por sua arquite-

de um empreendimento mais que especial: o Centro Empresarial

pela concepção artística da fachada do empreendimento, cariocas

Zanini de Zanine, que já recebeu importantes prêmios de design

tura contemporânea, plural, heterogênea e dinâmica o escritório

Luiz Severiano Ribeiro. O edifício composto por salas comerciais e

e turistas poderão contemplar uma obra de arte a céu aberto do

do Brasil e do mundo. Seu processo criativo sofre forte influência

é o responsável pela concepção deste edifício charmoso, aos pés

lojas traz também a revitalização do Cinema Leblon, ícone do bairro.

artista, inédita em sua carreira de mais de 40 anos.

pela intensa vivência, desde a infância, com o trabalho de seu pai,

do Cristo Redentor.

With the intention of continuing to surprise, we brought the architect

The Timóteo enterprise brings to the repertoire of Mozak the lines

o arquiteto José Zanine Caldas.

Signing the Villa Humaitá project is Forte, Gimenes & Marcondes

André Piva to sign the design of the façade and common areas of

and movements of the designer Antonio Bernardo. Responsible

Signing the artistic conception of the façade and the common

Ferraz (FGMF) office. Renowned for its contemporary, plural, hete-

a more than special enterprise: the Luiz Severiano Ribeiro Business

for the artistic conception of the façade of the project, “Cariocas”

areas of the Tríade in Ipanema, we have the renowned carioca

rogeneous and dynamic architecture, the office is responsible for

Center. The building with commercial rooms and shops also brings

and tourists will be able to contemplate an open work of art by the

designer, Zanini de Zanine, who has already received important

designing this charming building at the foot of Christ the Redeemer.

the revitalization of Cinema Leblon, icon of the neighborhood.

artist, never seen in his career of more than 40 years.

design awards in Brazil and abroad. His creative process is strongly
influenced by the intense experience, from childhood, by working

“O desafio era criar um novo marco de arquitetura sobre um

“Este projeto me dá a oportunidade de impactar o dia a dia de

prédio tão reconhecido pelos moradores, sem diminuir sua

um lugar. Portanto, resolvi compartilhar algumas das minhas

importância e nem apagar sua história. Muito pelo contrário.

próprias experiências ao criar o design da fachada e das áreas

Quis ressaltá-la.”

sociais do prédio”.

“The challenge was to create a new architectural landmark on

“This project gives me the opportunity to impact the day-to-day

a building recognized by the residents, without diminishing its

life of a place. So I decided to share some of my own experiences

importance or erasing its history. Quite the opposite. I wanted

in designing the façade and social areas of the building. “

to highlight it.“

Antonio Bernardo – Designer / Designer

André Piva – Arquiteto / Architect

“Com charme de vila, arquitetura contemporânea e brasilidade

with his father, the architect José Zanine Caldas.

no conceito, criamos no projeto do Villa Humaitá.”
“With village charm, contemporary architecture and Brazilian

“Em nosso escritório tudo parte de uma escala menor de produto

concept, we created the Villa Humaitá project.”

e atingir a proporção de um projeto de uma dimensão como a

Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz – Arquitetos /Architects

do Tríade é um exercício muito gratificante.”
“In our office everything starts from a smaller scale of a product
and reaching this proportion for a project of a dimension such
as of the Tríade is a very rewarding exercise. “
Zanini de Zanine – Designer de Produto /Product Designer
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Equipe

Sede Mozak – Ipanema, Rio de Janeiro
Mozak headquarters- Ipanema, Rio de Janeiro

Team

Um de nossos compromissos
é a busca constante pelo alto
padrão de qualidade em todos
os nossos processos.

One of our commitments is the constant search
for the high quality standard in all our processes.
From conception to delivery, we are known for the excellence and
commitment of our team.
Mozak works with multidisciplinary teams that complement each
other’s work, so we always choose highly qualified professionals

Da concepção à entrega, somos conhecidos pela excelência e

with solid knowledge in their areas of expertise.

comprometimento de nossa equipe.

Focusing on the quality of our products and services, we often

A Mozak trabalha com times multidisciplinares, que comple-

invest in the training and technical improvement of our team to

mentam o trabalho uns dos outros, por isso, escolhemos sempre

become, more and more, a company recognized for excellence in

profissionais altamente qualificados, com sólidos conhecimentos

service, with quality and results.

em suas áreas de atuação.
Com foco na qualidade de nossos produtos e serviços, investimos frequentemente na formação e aprimoramento técnico de
nossa equipe para nos tornarmos, cada vez mais, uma empresa
reconhecida pela excelência no atendimento, com qualidade
e resultados.

16
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Atendimento personalizado
Personalized service

BS”D

Para a Mozak, a parceria com o
cliente vai muito além da compra e venda. O relacionamento
estreito e transparente é um de
nossos principais diferenciais.

For Mozak, the partnership with the customer
goes far beyond buying and selling. A close
and transparent relationship is one of our main
differentials.
Through it, we deliver much more than real estate. We deliver the
tranquility and security of having made the best choice.
For our clients, it is safe to count on the support of a specialized
team, able to guide and make appropriate suggestions to meet

Através dele, entregamos muito mais que um imóvel. Entregamos

the personal needs of each buyer.

a tranquilidade e a segurança de ter feito a melhor escolha.

Safety is to know that Mozak, through the Guarantee of Work, will

Para nossos clientes, tranquilidade é poder contar com o apoio

provide technical assistance to its unit, being responsible for any

de uma equipe especializada, capacitada para orientar e fazer

technical guidance that is necessary, respecting the conditions

sugestões adequadas para atender às necessidades pessoais

and the deadlines of established guarantees.

de cada comprador.

In order to stay close and accessible and, in this way, to build

Segurança é saber que a Mozak, por meio da Garantia de Obra,

partnership relationships, Mozak has developed a relationship

prestará assistência técnica à sua unidade, sendo responsá-

program divided into several stages ranging from the purchase

vel por quaisquer orientações de caráter técnico que se façam

of the property to the delivery of the keys. It presents all the infor-

necessárias, respeitadas as condições e os prazos de garantias

mation regarding the acquired property in an efficient and clear

estabelecidos.

way, without complications.

Visando manter-se próxima e acessível e, dessa forma, construir

We believe that lasting and healthy relationships are made from

relações de parceria, a Mozak desenvolveu um programa de

exchanges. Therefore, we are always available in person, by e-mail

relacionamento dividido em várias etapas que vão desde a com-

or telephone, through the CS – Customized Service of Mozak.

pra do imóvel até a entrega das chaves. Ele apresenta todas as
informações referentes ao imóvel adquirido de forma eficiente e
clara, sem complicações.
Acreditamos que relacionamentos duradouros e saudáveis são
feitos de trocas. Por isso, estamos sempre à disposição pessoalmente, por e-mail ou telefone, através do SAP – Serviço de
Atendimento Personalizado da Mozak.
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Obra por administração
Work by administration
Há mais de 26 anos, a Mozak trabalha com o modelo de negócios

A Mozak orienta seus clientes para que todo processo de presta-

interest and the figure of the developer, generating a substantial

denominado obra por administração.

ção de contas seja acompanhado por uma empresa de auditoria

optimization of the investment. Another attractive factor for inves-

Esse sistema, também conhecido como “obra a preço de custo”,

externa, no sentido de garantir transparência e transmitir segu-

tors and buyers is that the ITBI – Tax of Transmission of Assets and

é bastante disseminado entre empreendimentos imobiliários de

rança a todos.

Rights – is charged only on the value of the fraction of the land

pequeno e médio porte, por ser considerada uma modalidade

Os proprietários são informados mensalmente sobre o andamento

and not the unit, as it happens in a classic incorporation model.

justa e transparente.

das obras por meio de relatórios, onde a construtora informa a

The whole period of relationship between the client and Mozak is

Na obra por administração, os proprietários das unidades são os

evolução da construção e detalha questões financeiras.

marked by assemblies, in which qualified professionals exchange

donos do negócio, ou seja, cada um adquire uma fração de terreno,

Alcançar rentabilidade maior do que os investimentos mais pro-

information about the progress of the work and budget matters

proporcional à sua unidade, onde será erguido o empreendimento.

curados no mercado financeiro é um fator estimulante para o

with the buyers. At the first meeting, the group elects the repre-

Cabe à construtora administrar e executar a obra. A partir da

cliente Mozak.

sentatives committee, which has the autonomy to follow up and

estimativa de custo da construção, é aplicada uma taxa de admi-

Até hoje, todos os empreendimentos entregues pela Mozak foram

decide various issues of the work together with the team of the

nistração, que é paga à empresa.

por meio do modelo de obra por administração.

construction company.

Diferente das obras realizadas por incorporação, neste sistema

Mozak advises its clients that every accountability process is

há menos intermediários no negócio, eliminando os juros de finan-

For more than 26 years, Mozak has been working with the business

accompanied by an external audit firm, in order to guarantee

ciamento bancário e a figura do incorporador, gerando uma

model called work by administration.

transparency and convey security to all.

otimização substancial do investimento. Outro fator atraente para

This system, also known as “work at cost”, is widely disseminated

The owners are informed monthly about the progress of the work

investidores e compradores é que o ITBI – Imposto de Transmissão

among small and medium-sized real estate projects, as it is con-

through reports, where the builder informs the evolution of the

de Bens e Direitos – é cobrado apenas sobre o valor da fração

sidered a fair and transparent modality.

construction and details financial issues.

do terreno e não da unidade, como acontece em um modelo de

In the work by administration, the owners of the units are the

Achieving greater profitability than the most sought after invest-

incorporação clássico.

owners of the business, that means, each one acquires a fraction

ments in the financial market is a stimulating factor for the Mozak

Todo o período de relacionamento entre o cliente e a Mozak é mar-

of the land, proportional to its unit, where the enterprise will be

customer.

cado por assembleias, nas quais profissionais qualificados trocam

constructed. It is up to the construction company to manage and

To this day, all the developments delivered by Mozak have been

informações sobre o andamento das obras e questões orçamentárias

execute the work. From the construction cost estimate, a mana-

through the work-by-management model.

com os compradores. Na primeira reunião, o grupo elege a comissão

gement fee is applied, which is paid to the company.

de representantes, que tem autonomia para acompanhar e decidir

Unlike the work carried out by incorporation, in this system there

questões diversas da obra junto com a equipe da construtora.

are fewer intermediaries in the business, eliminating bank financing

20
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O investidor

O proprietário

The investor

The owner

Investir em imóveis é uma prática comum entre empreendedo-

Quem preza pelo conforto proporcionado por um imóvel de alto

res bem-sucedidos. Investidores buscam segurança e a certeza

padrão, é exigente em suas escolhas. Beleza, espaço e boa loca-

de que a sua aplicação será convertida em lucro. Nesses mais

lização são pré-requisitos de extrema importância. A Mozak

de 26 anos de existência, a Mozak entendeu que não há melhor

orgulha-se de reunir em seus empreendimentos todas estas carac-

publicidade que um investidor satisfeito. Por isso, realiza apenas

terísticas, unindo qualidade de vida a uma oportunidade de bons

empreendimentos de alto valor agregado: imóveis de luxo, com

negócios no futuro.

arquitetura moderna, localizados em bairros nobres da Zona Sul
do Rio de Janeiro.

Who values the comfort provided by a property of high standard,
is also demanding in its choices. Beauty, space and good location

Investing in real estate is a common practice among successful

are prerequisites of extreme importance. Mozak is proud to bring

entrepreneurs. Investors are looking for security and the certainty

together all of these features in its endeavors, combining quality

that their application will be converted into profit. In these more

of life with a good business opportunity in the future.

than 26 years of existence, Mozak understood that there is no
better advertisement than a satisfied investor. Therefore, it only
realizes projects of high added value: luxury real estate, with
modern architecture, located in noble areas of the South Zone of
Rio de Janeiro.
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Exclusivity Business Center
Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria Empreendimento
Comercial de Pequeno Porte.

Prêmios

ADEMI Master Real Estate Prize in the category Small Business
Development.

Prizes

L’Exclusif Residencial
Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria Empreendimento
Residencial de Pequeno Porte.
ADEMI Master Real Estate Prize in the category Small Residential

Faz parte da rotina de nossos profissionais a busca pela qualidade

Development.

em todos os detalhes que constituem nossos projetos, materiais
e mão de obra.

Exclusivity Business Center

Os diversos prêmios conquistados pela Mozak ao longo dos anos

Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria Empreendimento

são um reflexo direto disso.

Comercial.
ADEMI’s Master Real Estate Prize in the Commercial Development

It is part of the routine of our professionals the quest for quality in

category.

all the details that constitute our projects, materials and manpower.
The various prizes won by Mozak over the years are a direct reflec-

Residencial Mario Cesar Campanella

tion of this.

• Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria
Empreendimento Residencial de Pequeno Porte.
• ADEMI’s Master Real Estate Prize in the Small-sized Residential
Development category.
• Prêmio Top Of Quality em reconhecimento da preocupação
constante com a qualidade profissional e de seus produtos
e serviços.
• Top Of Quality Award in recognition of the constant concern
with professional quality and its products and services.
• Medalha e diploma do Prêmio Mérito Empresarial no grau
Cavalheiresco de Comendador. Dado aos empresários que

24
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contribuíram para uma sociedade melhor e procuram inovar

Winner of the Latin American Quality Awards promoted by LAQI –

com tecnologia, cultuando e divulgando os valores morais e

Latin American Quality Institute, the largest institution of standards

intelectuais do país.

development and quality standards in Latin America.

• Medal and diploma of the Business Merit Award in the

Exclusivité Leblon

Cavalheiresco de Comendador degree. Given entrepreneurs

• Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria Projeto de

who have contributed to a better society and seek to innovate
with technology, worshiping and spreading the moral and

Prédio Residencial de Pequeno Porte.

intellectual values of the country.

• ADEMI Master Real Estate Prize in the Small Porte Residential

• Prêmio Top Of Business na categoria Prestação dos Serviços,

Building Project category.
• Prêmio Vitae Rio pelo reconhecimento das boas práticas na

no segmento de Engenharia.
• Top Of Business Award in the Service Rendering category, in

gestão de saúde e segurança no trabalho.

the Engineering segment.

• Vitae Rio Award for the recognition of good practices in health

• Prêmio Qualidade Rio de Janeiro pela excelência dos ser-

and safety management at work.

viços prestados.

Residencial Francisco Pascual

• Quality Award Rio de Janeiro for excellence in services rendered.
• Ganhadora da medalha e diploma Dom Pedro I no grau de

• Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria

Cavalheiresco de Comendador. Dado pela Academia Brasileira

Empreendimento Residencial de Pequeno Porte.

de Arte, Cultura e História aos empresários que integram seus

• ADEMI’s Master Real Estate Prize in the Small-sized Residential

negócios à sociedade.

Development category.
• Prêmio Vitae Rio pelo reconhecimento das boas práticas na

• Winner of the medal and diploma Dom Pedro I in the degree of
Cavalheiresco de Comendador. Given by the Brazilian Academy

gestão de saúde e segurança no trabalho.

of Art, Culture and History to the entrepreneurs who integrate

• Vitae Rio Award for the recognition of good practices in health

their businesses to the society.

and safety management at work.

• Ganhadora do Prêmio Top Empreendedor pela revista Top

Residencial Golden Plaza

Of Business.

Prêmio Master Imobiliário da ADEMI na categoria Projeto

• Winner of the Top Entrepreneur Award by Top Of Business
magazine.

Residencial de Médio Porte.

• Ganhadora do Latin American Quality Awards promovido pela

ADEMI Master Real Estate Prize in the Medium-Residential

LAQI – Latin American Quality Institute, a maior instituição

Residential Project category.

de desenvolvimentos de normas e padrões de qualidade da
América latina.
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Conheça alguns capítulos dessa história.
/ Know some chapters of this story
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Nossos empreendimentos

BS”D

T I M ÓT EO
Rua Timóteo da Costa , 89 – Leblon

Our real estate developments
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C EN T R O
EM P R ES A R I A L
LU IZ
S E V ER I A N O
R I B EI R O
Av Ataulfo de Paiva , 391 – Leblon
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TRÍADE
Rua Barão da Torre, 624 – Ipanema
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Vista do Villa Humaitá
View from Villa Humaitá
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G U I L H ER M I N A
Av Ataulfo de Paiva, 1120 – Leblon
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P U LS E O F F I C ES
Rua Jardim Botânico, 663 – Jardim Botânico
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R ECA N TO
Rua Visconde de Silva, 85
– Humaitá
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Vista do Pulse Offices
View from Pulse Offices

42

43

BS”D

BS”D

I GA R A PAVA 5 3

C EN Á R I O

Rua Igarapava, 53 – Leblon

Rua Muniz Barreto, 701 – Botafogo
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R ES I D EN C I A L M A D ER
Av. Epitácio Pessoa, 4404 – Lagoa

R ES I D EN C I A L A LV I R S O U TO
Rua Fonte da Saudade, 281 – Lagoa
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E XC LU S I V I T Y
B U S I N ES S
C EN T ER
Rua Visconde de Pirajá, 470 – Ipanema

E XC LU S I V I T É L EB LO N
Av. Delfim Moreira, 1064 – Leblon
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Vista do Exclusivité Leblon
View from Exclusivité Leblon
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L’ E XC LU S I F

U P R I S E B U S I N ES S

R ES I D EN C I A L

C EN T ER

Rua Rodolfo Albino, 35 – Leblon

Av. das Américas, 18.500 – Recreio dos Bandeirantes

52

53

BS”D

BS”D

P ER F E T TO
R ES I D ENZI A L E
Av. Afrânio de Melo Franco, 131 – Leblon

S O H O V I L L AG E
Rua Gorceix, 24/28 – Ipanema
54
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V I L L A H U M A I TÁ
Rua David Campista, 143 – Humaitá

P R EM I ER L AG OA
Rua Baronesa de Poconé, 66 – Lagoa
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Vista do Residencial Mader
View from Residencial Mader
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JA R D I N S
Rua J. Carlos, 101
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O P T I O N F U L L S ER V I C E R ES I D EN C ES
Av. das Américas, 19020 – Recreio dos Bandeirantes
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Lazer do empreendimento L’Exclusif Residencial
Recreation area from L’Exclusif Residencial
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R E T R ATO
Av. Epitácio Pessoa, 1484 - Lagoa
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Vista do empreendimento Retrato
View from Retrato building
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V EN Â N C I O F LO R ES
Av. Visconde de Albuquerque, 862 - Leblon
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B A R TÔ
Av. Bartolomeu Mitre, 144 - Leblon
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ÍNDIGO
Av. Epitácio Pessoa, 944 - Lagoa
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BRISA
Av. Visconde de Albuquerque, 237 - Leblon
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DOM
Av. Borges de Medeiros, 67 - Leblon
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ES S ÊN C I A
Rua Juquiá, 61 - Leblon
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TROPÍ
Av. General San Martin, 156 - Leblon
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ATO B Á
Rua João Lira, 101 - Leblon
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V ER D Ê
Rua Jardim Botânico, 221 - Jardim Botânico
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F LO R A
Rua Jardim Botânico, 548 - Jardim Botânico
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Varanda do Flora
Flora’s balcony
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Empreendimentos

Endereço

Empreendimentos

Endereço

Real estate development

Address

Real estate development

Address

Edifício Alexandrina

Rua Professor Hermes de Lima, 351 – Recreio

Residencial Mario Cesar Campanella

Rua Humberto de Campos, 646 – Leblon

Edifício Carolina do Sul

Rua Professor Hermes de Lima, 510 – Recreio

Soleil Barra Residence

Rua Francisco de Paula, 600 – Barra

Residencial Porto dos Cabritos

Rua Engenheiro César Grillo, 370 – Barra

Exclusivité Leblon

Av. Delfim Moreira, 1064 – Leblon

Edifício Sayom

Av. João Carlos Machado, 240 – Barra

Exclusivity Business Center

Rua Visconde de Pirajá, 470 – Ipanema

Edifício Ibiza

Av. Gilberto Amado, 901 – Barra

L’Exclusif Residencial

Rua Rodolfo Albino, 35 – Leblon

Edifício Flamboyant

Rua Sambaíba, 526 – Leblon

Soho Village

Rua Gorceix, 24/28 – Ipanema

Edifício Bouganville

Rua Sambaíba, 506 – Leblon

Lord Nelson

Rua Sambaíba, 580 – Leblon

Edifício Coral Springs

Av. Gilberto Amado, 970 – Barra

Bella Vista Botafogo Residence

Rua São Manuel, 21 – Botafogo

Edifício Montserrat

Av. Alda Garrido, 123 – Barra

Flex Tower

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3330 – Barra

Edifício Geneve

Av. Alda Garrido, 85 – Barra

Premier Lagoa

Rua Baronesa de Poconé, 66/82 – Lagoa

Edifício Vermont

Rua General Lobato Filho, 196 – Barra

Rodrigues de Freitas

Rua General Urquiza, 156 – Leblon

Edifício Floriano Peçanha dos Santos

Rua Armando Coelho de Freitas, 112 – Barra

Vittorio Residence

Rua Assis Bueno, 35/37 – Botafogo

Edifício Gold Coast

Av. Monsenhor Ascâneo, 98 – Barra

Perfetto Residenziale

Av. Afrânio de Melo Franco, 131 – Leblon

Edifício Gabriel

Av. Comandante Julio de Moura, 870 – Barra

Residencial Alvir Souto

Rua Fonte da Saudade, 281 – Lagoa

Edifício Leonor Bassères

Rua Rodolfo de Amoedo, 257 – Barra

Option Full Service Residences

Av. das Américas, 19.020 – Recreio

Edifício Salt Lake

Rua General Ivan Raposo, 236 – Barra

Residencial Mader

Av. Epitácio Pessoa, 4404 – Lagoa

Marisa Star

Av. do Pepê, 980 – Barra

Uprise Business Center

Av. das Américas, 18.500 – Recreio

Residencial Saint Barth

Rua Coronel João Olintho, 900 – Recreio

Villa Humaitá

Rua David Campista, 143 – Humaitá

Mar del Plata

Rua Ten. Ayrton Pereira, 53 – Barra

Cenário

Rua Muniz Barreto, 701 – Botafogo

Ocean View Residence

Av. do Pepê, 1070 – Barra

Igarapava 53

Rua Igarapava, 53 – Leblon

Edifício Jardim Imperial

Av. General Guedes da Fontoura, 80 – Barra

Pulse Offices

Rua Jardim Botânico, 663 – Jardim Botânico

Residencial Quintela

Rua Arnaldo Quintela, 86 – Botafogo

Recanto

Rua Visconde de Silva, 85 – Humaitá

Residencial Taunay

Rua Afonso de Taunay, 570/600 – Barra

Guilhermina

Av. Ataulfo de Paiva, 1120 – Leblon

Residencial Valladares

Rua Paulo Mazzuchelli, 145 – Barra

Timóteo

Rua Timóteo da Costa, 89 – Leblon

Relais D’or

Rua Redentor, 214 – Ipanema

Centro Empresarial Luiz Severiano Ribeiro

Av. Ataulfo de Paiva, 391 – Leblon

Residencial Clássico Atlântico

Av. Rodolfo de Amoedo, 105 – Barra

Tríade

Rua Barão da Torre, 624 – Ipanema

Residencial Francisco Pascual

Av. Rodolfo de Amoedo, 10 – Barra

Retrato

Av. Epitácio Pessoa, 1484 - Lagoa

Grand Maison

Rua Joaquim Pinheiro, 434 – Jacarepaguá

Dom

Av. Borges de Medeiros, 67 - Leblon

Venâncio Flores

Av. Visconde de Albuquerque, 862 - Leblon

Essência

Rua Juquiá, 61 - Leblon

Bartô

Av. Bartolomeu Mitre, 144 - Leblon

Tropí

Av. General San Martin, 156 - Leblon

Índigo

Av. Epitácio Pessoa, 944 - Lagoa

Atobá

Rua João Lira, 101 - Leblon

Brisa

Av. Visconde de Albuquerque, 237 - Leblon

92

Verdê

Rua Jardim Botânico, 221 - Jardim Botânico

Jardins

Rua J. Carlos, 101 - Jardim Botânico

Flora

Rua Jardim Botânico, 548 - Jardim Botânico
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Para nós, o sucesso está nos caminhos que escolhemos.
For us, success lies in the paths we choose.
E, há mais de 26 anos, escolhemos o Rio para construir nossos caminhos.
And, over 26 years ago, we chose Rio to build our paths.
A cidade que criou a Bossa Nova, o Samba, o Carnaval e é abraçada pelo Cristo Redentor.
The city that created the Bossa Nova, the Samba, the Carnival and is embraced by Christ the Redeemer.
Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa.
Rio de Janeiro, the Marvelous City.
O lugar de tudo e de todos.
The place of everything and everyone.
Da corrida matinal na Lagoa, do mergulho no mar após um dia de trabalho.
From the morning race on the Lagoon, from diving into the sea after a day’s work.
Dos finais de semana ensolarados e cheios de vida.
From sunny and full of life weekends.
Do Pão de Açúcar, da Garota de Ipanema e do pôr do sol do Arpoador.
From Sugar Loaf Mountain, Ipanema Girl and Arpoador Sunset.
A cidade escolhida pela Mozak.
The city chosen by Mozak.
Dentro de nós, temos o seu charme, o azul das suas praias e suas belezas naturais.
Within us, we have its charm, the blue of its beaches and its natural beauties.
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