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TALLIS GOMES
Fundador da Easy Taxi e
um dos nomes de maior sucesso
do empreendedorismo nacional

ON CARDOSO DE MELO
TRABALHO, DIVERSÃO E MORADIA:
O MIX TÁ ON.
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Criamos moradias que melhoram a qualidade de vida das pessoas,
gerando mobilidade e mais tempo. Contribuímos para a reinvenção
da vida das pessoas na cidade.
Quem mora num Vitacon está perto dos principais pontos da cidade,
de estações de metrô e conta com áreas comuns compartilhadas
e infraestrutura para facilidades no dia a dia.
A Vitacon é expert em rentabilidade. A nossa história, os nossos números
e os nossos projetos solidificam isso. A gente transforma a moradia
inteligente em um investimento que rende ótimos frutos. Quem investe
tem rentabilidade acima da média e alta valorização do imóvel.
Acreditamos que ninguém faz nada sozinho. Contamos com os líderes
e equipes da nossa empresa que batalham diariamente para viabilizar
soluções inovadoras e transformações necessárias para tangibilizar
nossos sonhos.
Nossa atuação é orientada não apenas por um modelo de negócio
de sucesso, mas principalmente por valores, pessoas e propósitos.
Hoje são mais de 70 prédios, mais de 25 mil clientes e investidores
em mais de 350 cidades e 30 países. Temos orgulho da nossa história
e entusiasmo pelo futuro.
Obrigado por participar da nossa jornada! Seja bem-vindo.
Ariel Frankel – CEO Vitacon
Alexandre Frankel – Presidente do Conselho Vitacon e CEO Housi
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Vivemos tempos desafiadores. Nunca tivemos que nos adaptar tão
rapidamente às mudanças e aos obstáculos da vida. Reaprendemos
a viver em sociedade com mais distância e encontramos, no virtual,
respostas para encurtar caminhos. Nunca trabalhamos tanto, é
verdade, mas também nunca trabalhamos dessa forma – longe uns
dos outros, criando de dentro das nossas casas. Os conceitos de
espaço de trabalho e espaço doméstico, aliás, se fundiram - e a linha
que os separa está mais borrada do que nunca. Home office? Uma
casa adaptada para reuniões ao longo do dia? Sala de estar que,
agora, é também de trabalhar? Boas-vindas a uma nova realidade –
que, ao que tudo indica, veio para ficar.
Nós, que estamos sempre de olho no que há de mais moderno quando
o assunto é morar, apresentamos para vocês o ON Cardoso, novo
empreendimento no coração da Vila Olímpia, bairro que possui tantas
coisas boas que, uma vez nele, você não precisa escolher. Próxima
a bons restaurantes, boas opções de compra e de algumas das
melhores faculdades do país, a Vila Olímpia está logo ao lado de dois
importantes centros de negócios: as avenidas Faria Lima e Luís Carlos
Berrini. Algumas das maiores e mais disruptivas empresas têm seus
escritórios ali. Por falar em negócios e tecnologia, nosso entrevistado
da edição tem muito a dizer sobre isso. Tallis Gomes é o nome por trás
da Easy Taxi – aplicativo de transporte que se expandiu para mais de
35 países, com 420 escritórios no mundo, em 4 continentes – e da
Singu, que revolucionou o mercado de beleza. Agora, ele se dedica
à Gestão 4.0, uma escola de gestão com base de ensino eutagógica,
não pedagógica, focada em donos e executivos. Quem melhor do que
Tallis para dizer o que vem por aí? Acompanhe-nos em direção ao
futuro nas próximas páginas e boa leitura.
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Uma seleção de lugares para comer,
visitar, comprar e se divertir

Rentabilidade is ON

Fundador da Easy Taxi
e um dos nomes de
maior sucesso do
empreendedorismo
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Mais facilidade, mais confiança, menos dor de cabeça
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* PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO E PARCERIAS EM NEGOCIAÇÃO,
PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.
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OUSADIA
HUMILDADE
Fundador da Easy Taxi e um
dos nomes de maior sucesso do
empreendedorismo nacional fala
à OnMag sobre sua trajetória,
percalços, conselhos e futuro

POR
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LUCAS BARANYI
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Easy Taxi, Singu, Gestão 4.0. Em comum, duas
coisas: a primeira é que são empresas de imenso
sucesso, que ajudaram a mudar o jogo do
empreendedorismo no Brasil. A segunda é que
todas têm, como grande nome por trás, o mineiro
Tallis Gomes. À primeira vista, um dos gigantes
dos negócios no país, que tem um faro apurado
para lucrar, fazer empresas crescerem e fecharem
negócios incríveis. Mas basta alguns minutos de
conversa para entender que Tallis vai muito além:
combinando ousadia com humildade, o ainda jovem
homem de negócios esbanja planos, traça metas e é
feril em suas respostas, sem deixar de lado a ótima
educação. Confira a conversa com a OnMag, abaixo.

Pode contar para nós de onde veio a ideia
da Easy Taxi?
Claro. Veio de uma necessidade antiga:
precisava chamar um táxi e não conseguia
via cooperativa, e o celular estava naquele
primeiro ano que ele tinha integrado
celular com GPS. Eu falei: pô, de repente
dá para criar, você aperta um botão e aí a
gente consegue chamar um táxi aqui, sem
ter que ligar para uma cooperativa. E aí
as coisas aconteceram assim, nasceu em
uma competição de empreendedorismo,
de um pivô, de uma ideia de fazer um
negócio parecido para ônibus.
Incrível. Que ano foi isso?
2011!
E quais foram os grandes desafios que
você passou? Foi o seu 1º empreendimento
ou você já tinha empreendido antes?
Não, eu comecei aos 14, foi o meu
4º empreendimento.
De onde veio essa verve de empreendedor,
você nasceu com isso no sangue? Conta
um pouco pra nós sobre sua trajetória
como empreendedor.
Veio de necessidade mesmo. Sou de uma
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família muito pobre do interior de Minas,
queria ter as coisas e tinha que trabalhar,
mas não conseguia achar nada que me
desse tanto valor a ponto de eu conseguir
comprar as coisas que eu precisava.
Comecei a empreender. A primeira coisa
era uma bateria com uma banda, da qual
eu era vocalista, e a gente ia fazer uma
turnê e não tinha, precisamos comprar
uma bateria para a turnê. Foi daí que
nasceu a ideia de tirar print screen de
oferta de telefone celular e começar a
vender fisicamente os celulares – cujos
estoques eu não tinha, mas tinha na
internet, no Mercado Livre. E deu uma
boa grana. Eu saí de casa, fui morar fora e
acabei no Rio de Janeiro.
Você fez muita coisa na vida, né? E a
trajetória com a Easy?
Eu fiz de tudo um pouco. Fui vallet, já fui
segurança de balada, fui panfleteiro...
Fazia grana para me virar, pagar aluguel,
para comer, essas coisas. E aí trabalhei
em alguns lugares para poder arrumar
uma grana, me reerguer, pagar minhas
dívidas que eu fiz quebrando. Montei um
outro negócio, uma startup de software,
mas a gente fazia uma construção

com o modelo que hoje todo mundo
trabalha, na pegada home office. A gente
criou um sistema de gestão à distância
lá em 2007, se eu não me engano. E deu
razoavelmente certo: fizemos alguns
bons projetos, consegui ganhar uma
grana para me manter. De repente,
estamos em 2011 e 4% da população
brasileira tinha smartphone, isso era um
negócio inimaginável para uma pessoa
como você, como eu, ter smartphone. Era
só gente muito, muito, muito rica

a maior do mundo na minha gestão.
Eu vendi a empresa, porque eu estava
diluído, estava com 4% da Easy Taxi só.
A gente levantou mais de 180 milhões
de dólares, que para a época era um
dinheiro inimaginável. Tentei renegociar
a minha participação, meus acionistas
não quiseram, então vendi a empresa no
auge em 2014.
E com isso veio o nascimento da Singu,
certo?

A NOSSA VIDA SEMPRE FOI MUITO
FEITA DE AUSÊNCIAS. POR TRABALHO,
POR VIAGEM, E AGORA VIVEMOS
TEMPOS MAIS INTROSPECTIVOS,
COM MENOS DISTRAÇÕES EXTERNAS,
E PUDE ME CONCENTRAR NO
NECESSÁRIO E NO IMPORTANTE PARA
TER UMA BOA QUALIDADE DE VIDA.
mesmo que tinha smartphone naquele
momento no Brasil, com internet. Eu fiz
um cálculo de CAGR – Compound Annual
Growth – e achei que smartphone ia
pegar super-rápido. E acabou que fui
muito feliz, dei sorte, acertei nesse
ponto e comecei antes desse boom de
mercado. E como a gente começou early,
a gente conseguiu crescer super-rápido
a Easy Taxi: em 18 meses, abrimos em
35 países, 420 escritórios no mundo,
em 4 continentes. Nos tornamos

Sim, e ela teve uma boa trajetória. Foi
vendida para a Natura ano passado, e
nesse meio caminho fiz negócios com
outras empresas, fui comprando empresa
de comunicação, fundo de investimento
e tal. E fundei agora o negócio que é até
então o mais bem-sucedido da minha
vida, que é o Gestão 4.0, uma escola de
gestão com base de ensino eutagógica,
não pedagógica. A gente trabalha em
ensino de adultos, focando em donos e
executivos. É o novo MBA – a gente pega
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o MBA que você de fato precisa, formações curtas, práticas, que você consegue aplicar
e ter resultado no negócio mais rápido. Saímos da parte muito teórica e vamos para a
parte prática, que de fato tem resultado em um curto prazo de tempo. Hoje, estou como
presidente do conselho do G4, e sento também no conselho de administração do Espaço
Laser, no conselho de administração da Transpass, que é a maior transportadora de
transportes especiais do país, e no conselho de administração da Hope, que é a líder
brasileira também de apparel, em underwear para mulheres.
Você sente que todo esse sucesso tem a ver com feeling?
Eu sou super data-driven, sabe? Então, não acredito muito em feeling, não. Mas,
obviamente, você ter um senso para onde vai, se o negócio vai mais para a esquerda
ou para a direita, isso faz uma grande diferença. Eu acho que isso é mais um efeito
colateral da quantidade de informação que eu consumo. Eu leio mais do que a maioria
das pessoas que eu conheço na minha vida, coisa de 200 páginas por dia, qualquer dia.
À noite, o pessoal vai dormir e faz o quê? Liga a Netflix. Eu vou ver vídeo no YouTube,
de um assunto que eu estou curioso. E faço isso por prazer mesmo, eu não faço porque
“ai, tenho que me informar”. Isso não é um obstáculo para mim, não é um problema. Eu
faço porque realmente eu gosto. Estou curioso sobre a efetividade – que é um negócio
que eu estava estudando ontem à noite, por exemplo – de um conselho multidisciplinar,
e se tem alguma correlação direta entre diversidade e performance no conselho.

Vou estudar essas paradas, quero ler o
que tem de artigo sobre isso, quem já fez
esse estudo. Acho que o fato de eu ser
muito curioso me ajudou a fazer escolhas
melhores de para onde vai o negócio.
Esse é o ponto um. O ponto dois é que,
pô, parece que assim, tudo que eu faço
dá certo. Mas não: a maioria das coisas
que eu fiz deu errado, porém só aparece o
que deu certo. Então, o resultado do meu
presente hoje é, na verdade, um derivado
das escolhas que eu fiz no passado, e eu
fiz algumas escolhas que as pessoas não
querem fazer – estudar mais do que a
maioria, deixar de sair... Eu fui começar
a sair depois dos 30 anos. A primeira vez
que tirei férias na minha vida eu tinha 27,
e trabalho desde os 14.
Qual a pior decisão que você já tomou,
então?
A maior cagada que eu fiz foi querer
arrumar briga com controlador, que é o
que eu fiz lá na Easy Taxi, por causa de
coisas que eu acreditava. Não faz sentido
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porque quem perde é a empresa, e você
que é minoritário vai sempre se dar mal.
Você vai ficar arrumando briga com eles,
não adianta, por mais que você esteja
certo. A vida não é justa, essa é a verdade.
Isso aqui é selva. Você tem que aprender
a se virar aqui. Se eu sou uma hiena, vou
tentar morder um leão sozinho? Não dá,
só se eu estiver em grupo. Assim que
hiena ataca. As brigas que eu arrumava
com o meu controlador era porque eu
não concordava com as coisas que o cara
queria fazer, porque estava errado e ia
contra os meus princípios. E o que eu
podia fazer? Ou simplesmente não fazer,
mas arrumar briga? Aí é burrice demais. É
coisa que a maturidade vai te ensinando.
Então, o tempo te ajudou muito a sacar
quais os melhores caminhos para trilhar,
quais brigas comprar e quais brigas não
comprar?
Ainda ajuda. Eu faço bobagem demais na
vida. Mas pô, eu acabo aprendendo muito
rápido com essas bobagens. Isso é um

bom diferencial. Eu sou muito humilde
intelectualmente, entendeu? Todo mundo
pode me dar conselho que eu ouço.
Você entrou ali na Forbes Under 30 na 1a
edição do prêmio, com 25 anos. Chegou
cedo no big game, não é? E o aprendizado
deve contar muito.
Conta demais. As pessoas acabam
fazendo uma parada que eu acho muito
errada, que é tipo assim: “ah, se você
não tem o sucesso que eu tenho, você
não pode me dar conselho”. Eu discordo
demais, cara, porque eu acho que todo
mundo pode me dar conselho. Acho que
essa humildade intelectual
te ajuda a ir muito longe,
para todo mundo. Seja
empreendedor, jornalista,
seja você o que for. Ouvir
os outros é bom demais.

tinha. Então, isso foi legal, mas ao mesmo
tempo eu sinto muita falta de rua, não sou
caseiro, não. Eu gosto de ficar na rua,
para lá e para cá. Gosto da minha rotina,
o tempo inteiro reunião, tem coisa para
fazer o tempo inteiro, entendeu? Sinto
falta desse negócio.
E no mundo dos investimentos, você
se considera mais arrojado ou mais
moderado?
Eu sou extremamente arrojado. Tenho
100% do meu patrimônio líquido em renda
variável, e desses 100% eu diria que 80%
em ativos de altíssima volatilidade.

2020, conjuntamente - mais de 1 trilhão
de reais. Temos uma fatia relevantíssima
do PIB brasileiro que passou pelo nosso
processo de treinamento, com empresas
que chegaram a multiplicar 10x o
faturamento em um ano. E tem gente
super relevante: o presidente do Bank
of America no Brasil foi nosso aluno, o
vice-presidente da Ambev também. Tem
uma galera muito legal que passa pela
nossa metodologia, e que aplica a nossa
metodologia e vê que ela melhorou o
negócio, e começa a gerar mais emprego.
É nisso que eu acredito. E a única coisa
que a gente pode fazer de fato para
transformar o país é o
emprego, não tem outra
coisa para fazer. Se as
pessoas têm emprego
elas têm receita. Então
eu gosto do Gestão por
causa disso: o nosso
foco é gerar emprego.
Temos o objetivo de
ajudar os nossos alunos
a gerar um milhão
de novos empregos nos
próximos oito anos.
Hoje temos 11 programas,
uma holding com quatro
empresas embaixo, 120
pessoas trabalhando
diretamente para a
gente e tudo isso em
menos de dois anos.

A VIDA NÃO É JUSTA, ESSA É A
VERDADE. ISSO AQUI É SELVA.
VOCÊ TEM QUE APRENDER A SE
VIRAR AQUI. SE EU SOU UMA
HIENA, VOU TENTAR MORDER
UM LEÃO SOZINHO? NÃO DÁ, SÓ
SE EU ESTIVER EM GRUPO.

Você falou duas coisas
que se destacaram
bastante: humildade
intelectual e saber quais
brigas comprar. Se você
tivesse que juntar mais um
conselho para quem está
querendo ganhar na vida,
qual seria?
Disciplina. Disciplina é
a p o n t e qu e v a i t e
ligar àquilo que você
sonha daquilo que você
conquista. Se não tiver
disciplina e consistência,
não vai. Eu trabalho há 20
anos, tenho 34 hoje. Estou
há 20 anos trabalhando. Eu conquistei
algumas coisas na minha vida, mas eu
demorei 9 anos para conquistar alguma
coisa grande de verdade. 9 anos de
trabalho duro. A gente tem que ser um
pouco mais insistente nas coisas. A
nossa geração desiste muito rápido, a
gente é muito imediatista. E as coisas não
funcionam assim.
Como é a sua relação com a sua casa?
Muita gente teve que se adaptar
na pandemia. Você se aproximou mais
do seu lar?
Fiquei um pouco mais em casa, porque
eu ficava o dia inteiro na rua, tive que
me adaptar para poder trabalhar remoto.
Mas eu sempre tive um bom escritório,
porque eu trabalho de fim de semana
em casa, mas nunca tinha ficado o dia
inteiro. Com as academias fechadas,
comecei a treinar mais em casa também.
Descobri cantos que eu nem sabia que

Esse é o seu jogo.
Esse é o meu jogo, eu vou para o zero ou
para o tudo. É porque como eu sou muito
novo, e eu tenho – graças a Deus – muita
entrada de caixa, eu não preciso ficar
fazendo segurança de patrimônio, sabe?
Eu não estou nem aí, se eu perdesse tudo
hoje, estou com 34. Se eu perder tudo
em um ano, eu reconstruo tudo em 10. E
tem se pagado, né? Quando você toma
um risco, você tem um aval grande, mas é
aquela máxima: só perde quem vende. Eu
não vendo, então não muda nada para mim.

Qual é o sonho que você
não realizou ainda?
Já passei da época
de ligar para sonhos materiais. O meu
negócio é mais construir um sonho de
realização mesmo, de impacto. Quero
ajudar os nossos alunos a gerar mais de
1 milhão de empregos, quero conseguir
ter, eventualmente, algum impacto direto
e grande em políticas públicas do meu
país, e participar, eventualmente, de
alguma coisa que eu vejo que realmente
transformou alguma área sensível do
país, ter alguma coisa para educação
básica - que é o que eu acredito... Tem
muita coisa ainda, cara. Eu acho que eu
estou em 10% da caminhada só.

Você falou que o Gestão 4.0 é seu maior
sucesso. O que tem de tão especial que te
faz brilhar o olho dessa maneira?
A gente está realmente transformando
o Brasil com esse negócio. Já
formamos mais de 30 mil pessoas, que
conjuntamente empregam mais de 350
mil pessoas diretamente, que faturam
conjuntamente - faturaram, no ano de
23

WHAT’S
CARDOSO DE MELO

WHAT’S
ON
AQUI VOCÊ ENCONTRA O QUE QUISER.
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WHAT’S
CARDOSO DE MELO

O QUE VOCÊ QUISER, A SEU DISPOR.
Escolher um bairro para morar – ou investir
– não é tarefa simples. É preciso encontrar
o mix perfeito entre serviços essenciais de
boa qualidade, opções de lazer alinhadas
com os seus gostos e atributos-chave como
segurança, mobilidade e acessibilidade.
A boa notícia é que, na Vila Olímpia, você
se sente seguro enquanto caminha pelo
bairro ou desfruta as diversas opções
de lazer que a região oferece.

AVENIDA
FARIA LIMA

Uma das avenidas mais importantes da cidade
de São Paulo fica próxima ao nosso lançamento
e está ao seu dispor, para facilitar seu dia a dia
e conectar você ao que precisar. A Faria Lima
reúne algumas das principais empresas de
tecnologia, como Google e Facebook, além de
ter uma ciclovia que corre paralela a toda sua
extensão, ajudando na mobilidade por todo o
bairro. Ou seja: tanto para ir e voltar do trabalho
como para passear durante o fim de semana,
você pode fazer isso de maneira saudável e
sem impacto no entorno. Outro ponto a favor
da mobilidade na Faria Lima são as estações de
metrô da Linha 4 - Amarela e as diversas linhas
de ônibus que passam por lá, conectando você
a pontos importantes da cidade.

Selecionamos aqui alguns highlights
do bairro para te convencer que, por aqui,
você encontra o que precisar.
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WHAT’S
CARDOSO DE MELO

COMPRAS

Precisa renovar o guarda-roupa, comprar um
presente de última hora ou garantir um móvel
novo para sua casa? Aqui na região não faltam
boas opções de lojas e shoppings para resolver o
seu problema. Do shopping JK Iguatemi, um dos
mais luxuosos da cidade, onde você encontra
grifes como Prada e Chanel, além de espaços com
produtos charmosos para a casa como a SouQ; ao
shopping Vila Olímpia, com opções de alimentação
para todos os bolsos – da rede de hambúrgueres
Bullguer ao restaurante conceito do Coco Bambu
–, e marcas que seguem a mesma lógica. Difícil vai
ser escolher em qual deles passear...

EDUCAÇÃO
Para quem pensa que a região é conhecida apenas por
ser um polo de negócios, vale lembrar que educação
também é um dos pontos fortes por aqui. Além do
Insper, uma das instituições mais renomadas do
país em administração e economia, ideal para quem
procura graduação ou pós-graduação nessas áreas,
a Vila Olímpia também conta com uma unidade do
grupo Anhembi Morumbi, onde é possível fazer desde
cursos tradicionais, como Jornalismo e Arquitetura,
a carreiras mais criativas, como produção musical,
gastronomia e design.

JERONIMO

Uma rede de fast food, mas com mais qualidade,
ingredientes frescos e excelência em fazer
hambúrgueres. Não, essa descrição não é um
sonho, mas exatamente o que o Jeronimo entrega.
Do grupo Madero, conhecido no país todo por suas
carnes de qualidade, o Jeronimo é uma opção
deliciosa do bairro para degustar bons x-burguers
e batatinhas crocantes naqueles dias que pedem
uma indulgência. Ah, quando for a essa lanchonete,
não deixe de experimentar a maionese artesanal
– que, mesmo sendo de uma rede, parece sempre
caseira por ser feita com a receita da avó do
fundador, Junior Durski.
jeronimo.com.br
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WHAT’S
CARDOSO DE MELO

FRUTARIA
SÃO PAULO

Se o seu estilo de vida é saudável e inclui se exercitar
e se alimentar de forma leve, fazer um pitstop na
Frutaria é a pedida ideal para finalizar a próxima
corrida ou pedalada. Instalada próxima ao Parque
Ibirapuera desde 2014. Lá, um espaço arejado e
arborizado, é um lugar agradável para almoçar ou
jantar as opções leves desse extenso cardápio, que
vão de saladas caprichadas e grelhados a omeletes
de clara, hambúrgueres – vegetarianos

POBRE JUAN
Famoso por seus cortes de carne premium, esse
restaurante é a perdição para quem não dispensa
carne vermelha no cardápio. Inspirado nas típicas
casas argentinas, o Pobre Juan ficou famoso por
sua parrilla (grelha argentina) premium, onde
são assados cortes especialmente selecionados.
A primeira unidade é a da Vila Olímpia, mas hoje
a rede já está em 13 cidades nas regiões Sudeste,
Sul e Centro-Oeste. Em todas elas, excelência
é assunto sério: a qualidade das carnes é
monitorada desde a alimentação dos animais. Para
acompanhar seu prato, a casa oferece deliciosos
acompanhamentos, uma celebrada carta de vinhos
e até um ofurô de cerveja.
pobrejuan.com.br
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FITNESS

Manter o físico em dia é fácil aqui na região – o que não
faltam são opções para manter o corpo em movimento.
Se você for do time do Crossfit, são vários os boxes, de
diferentes bandeiras, espalhados pelo bairro. Para quem
gosta de spinning, basta procurar a unidade de Spin
and Soul, pertinho do nosso lançamento. Agora, se o
seu negócio é musculação e as academias tradicionais,
bem-vindo ao paraíso. Você poderá escolher entre Body
Tech, Bio Ritmo, Reebok ou, então, as mais low cost,
como a Smart Fit. Adeptos da ioga e do pilates também
não precisam se preocupar: algumas das academias
citadas acima oferecem esses serviços e, na região,
não faltam estúdios especializados.

AEROPORTO DE
CONGONHAS

40 pousos e decolagens por hora. Conexão com mais
de 100 destinos no nosso país, além das internacionais.
O Aeroporto de Congonhas é uma das principais vias de
entrada e saída da capital paulista e estar pertinho dessa
região é a combinação perfeita para quem viaja muito a
trabalho ou precisa estar em São Paulo algumas – ou várias
– vezes no mês. Além da viagem em si, se você precisar
esperar um pouco a sua conexão ou chegar adiantado
para ir até o próximo destino, vale passear pelas lojinhas
ou apostar em um dos vários – e deliciosos – restaurantes
que estão ali. Do fast food às opções mais naturais,
você escolhe!
aeroportodecongonhas.net

BERRINI

Essa avenida é o coração de um dos maiores
centros financeiros do nosso país. Batizada
em homenagem ao engenheiro Luís Carlos
Berrini, ela reúne altíssimas torres comerciais
que abrigam uma variedade ímpar de negócios,
das startups e empresas de tecnologia
aos tradicionais escritórios de advocacia e
engenharia. Por aqui, também não faltam
opções de barzinhos para o happy hour
e restaurantes gostosos para almoçar ou
emendar um jantar com os amigos quando
termina o expediente. Para chegar até a
Berrini, é possível utilizar uma de suas linhas
de ônibus, descer na estação Berrini (da Linha
9 - Esmeralda da CPTM) ou, então, chegar nela
depois de passar pela Ponte Estaiada, um dos
cartões-postais de São Paulo.

32

33

POR QUE INVESTIR
EM APARTAMENTOS
NA VILA OLÍMPIA?
A Vila Olímpia é um bairro de alto padrão e um dos principais
centros financeiros da cidade, considerada o vale do Silício de SP.
Com grandes empresas nacionais e multinacionais, como Google,
Facebook, Amazon, Yahoo, Motorola, Microsoft, FOX, Discovery
e McKinsey & Company. Tornou-se um dos lugares mais estratégicos
e rentáveis para o investimento imobiliário.
O perfil empresarial do bairro gera alta demanda por moradia.
Atualmente, o número de trabalhadores formais na região é três
vezes maior que o de residentes. A área conta com uma ampla rede de
comércios e serviços, escolas e faculdades, além de uma das noites
mais agitadas da cidade, com muitas baladas e bares.

10.790
DE 320 MIL
R$ 8.581 MIL
63%
50%
DE

empresas na região

trabalhadores formais

de renda média entre moradores

são solteiros

têm entre 20 e 49 anos

Fonte: Congnatis/Geosampa
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Imagens ilustrativas.
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A estação Vila Olímpia da CPTM liga o bairro ao
Brooklin, Pinheiros e Morumbi. Os corredores
de ônibus facilitam o acesso à toda a região
metropolitana de São Paulo. Soma-se a isso
uma extensa rede cicloviária, a sofisticação dos
Shoppings JK Iguatemi e Vila Olímpia e a rica
variedade gastronômica do lugar.
O bairro oferece muitas opções de lazer e bemestar aos moradores, está perto dos parques
Ibirapuera, do Povo e das Bicicletas. Está próximo
do aeroporto de Congonhas e de algumas das vias
mais importantes da cidade, entre elas: Marginal
Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Faria Lima,
Nações Unidas e Santo Amaro.

SHOPPING VILA OLÍMPIA

+ de 8 milhões de visitas por ano
90% do público pertence às classes A e B
Fonte: MULTIPLAN

SHOPPING JK

7 milhões de pessoas por ano
Fonte: Grupo Iguatemi

PARQUE IBIRAPUERA

+ de 14 milhões de visitas
Fonte: PIC

INSPER

PERTO DA
VILA OLÍMPIA
ESTAÇÃO VILA OLÍMPIA
A Linha 9 – Esmeralda tem 32,8 km de extensão
613 mil passageiros por dia
Fonte: CPTM

AEROPORTO DE CONGONHAS
21 milhões de passageiros em 2019
e 40 pousos/decolagens por hora
Fonte: Observatório do Turismo

+ de 11.800 mil alunos
+ de 590 eventos acadêmicos por ano
Fonte: Insper

HOSPITAL ALVORADA

144 mil pacientes por ano
Fonte: Hospital Alvorada

HOSPITAL SANTA PAULA

100 mil pacientes por ano
Fonte: Hospital Santa Paula

WALKING DISTANCE DE BIKE E A PÉ
EM MINUTOS:
17

5

SHOPPING JK IGUATEMI

10

3

SHOPPING VILA OLÍMPIA

4,6 km de extensão

8

4

ANHEMBI MORUMBI

+ de 1,7 milhões de ciclistas em 2019
Fonte: CET-SP

10

3

INSPER

AVENIDA FARIA LIMA E CICLOVIA FARIA LIMA

Imagem ilustrativa.
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Aluguel na sua
conta todo o mês
e zero preocupação
Housi é a solução completa para valorizar seu
imóvel e manter a alta taxa de ocupação

Tenha rentabilidade
na palma da mão
82% dos jovens preferem alugar
Mais de 150 mil clientes ativos
Alta demanda com 60 mil
clientes na waiting list

@housioficial
housi.com

SUA CASA
POR ASSINATURA

REINVENTE
SUA RENTABILIDADE.
INVISTA COM
QUEM É EXPERT.
GESTÃO TOTAL
DA SUA LOCAÇÃO

• Decoração e mobília,
melhor custo-benefício.
• Locação via plataforma digital.
• Gestão e administração do imóvel
sem burocracia.
• Receba na sua conta todo mês,
sem dor de cabeça.

TAXA DE OCUPAÇÃO
estimada de

*Exceto nas unidades destinadas ao HIS.
**Rentabilidade projetada através de dados e tecnologia.

UNIDADES DESTINADAS A INVESTIDORES, NÃO SE ENQUADRAM COMO HIS.
*ESTUDO BASEADO EM ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DE MERCADO NO PERÍODO DE NOV/20, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES E NÃO CONFIGURA GARANTIA DE RENTABILIDADE.
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85 %

**

Imagem Ilustrativa
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SÓ A VITACON TEM
SEU INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIONA TELA
DO SEU CELULAR.
Gestão completa
do imóvel na palma da mão.

UNIDADES DESTINADAS A INVESTIDORES,
NÃO SE ENQUADRAM COMO HIS.
FONTE: DATA HOUSI. ESTUDO ESTÁ BASEADO EM
ANÁLISES ESTATÍSTICAS E DE MERCADO NO PERÍODO
DE NOV/20, PODENDO SOFRER ALTERAÇÕES E NÃO
CONFIGURA GARANTIA DE RENTABILIDADE.

Imagem ilustrativa.

Imagens ilustrativas.

S T U D I O S DE
16 M 2 A 40 M 2
U M D O S P R I N C I PA I S C E N T R O S
FINANCEIROS E CONSIDERADA
O VA L E D O S I L Í C I O D E S P

A 8 0 0 M D A AV. F A R I A L I M A
R U A A LV O R A D A , 1 0 3 4 - V I L A O L Í M P I A

Persp. Fachada ON CARDOSO DE MELO
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WORK

WELLNESS

FUN

PISCINA

ON CARDOSO
DE MELO
TUDO PARA GERAR
EXPERIÊNCIA PARA
QUEM VAI MORAR
E ALTA DEMANDA
PARA QUEM
VAI INVESTIR.

Imagens ilustrativas
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PRATICIDADE
E CONFORTO
PARA QUEM MORA.
RENTABILIDADE
PARA QUEM INVESTE.
COWORKING PRO
EQUIPADO

SOMOS UMA
COMUNIDADE

Iluminação e sonorização,
auditório, controle de acesso e Wi-Fi.

Experiências exclusivas para conectar
investidores e moradores.

BEM-ESTAR

ECONOMIA
COMPARTILHADA

Academia com equipamentos
profissionais.
Aulas à distância em parceria
com a BTFIT**
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Espaços comuns compartilhados
como extensões da casa.

*SERVIÇOS OPCIONAIS A SEREM CONTRATADOS PAY-PER-USE, CONFORME DISPONIBILIDADE
DO PARCEIRO FORNECEDOR NA OCASIÃO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.

SERVIÇOS PLUGADOS
DENTRO DO PRÉDIO
Prédio preparado para receber
todos os serviços de Apps*.

HOUSI HUB
Com o Housi Hub o morador escolhe 3 serviços
entre os melhores aplicativos do mercado.

HOUSI PLUS
‘Em parceria com grandes marcas,
disponibilizamos aos nossos assinantes,
através da plataforma e do App da Housi,
um verdadeiro ecossistema de vantagens
e serviços exclusivos.
É realmente um plus, não apenas
na assinatura, mas na vida dos usuários.
Housi Plus é diversidade
de serviços na palma da mão.

** SERVIÇOS OPCIONAIS CONTRATADOS PAY-PER-USE.
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APARTAMENTOS
O ACABAMENTO INTERNO DO ON CARDOSO DE MELO
TEM ESTRUTURA E FEATURES QUE PRIORIZAM A
ECONOMIA E A SEGURANÇA PARA MORAR OU ALUGAR.
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•
•
•
•
•
•

PORTAS DE ENTRADA COM FECHADURA INTELIGENTE
SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL DE ÁGUA NO CHUVEIRO E TORNEIRA DO BANHEIRO
ENTREGUE COM INFRA PARA AR-CONDICIONADO*
ENTREGUE COM TOMADAS USB DUPLA
PONTO DE MÁQUINA DE LAVAR 3KG SOB BANCADA DA AP
ENTREGUE COM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO**

ENTREGUE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO*
COM DRENO E PONTO DE ENERGIA**

*CARGA, DRENO PARA AS UNIDADES COM TERRAÇO ATÉ O PONTO DAS UNIDADES NAS UNIDADES SEM TERRAÇO.
**A COMPRA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ A CARGO DO PROPRIETÁRIO.
PARA AS UNIDADES COM TERRAÇO:
SERÁ ENTREGUE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, COM DRENO E PONTO DE ENERGIA, SEM FRIGORÍGENA.
PARA AS UNIDADES SEM TERRAÇO:
SERÁ ENTREGUE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO TIPO CENTRAL, COM REDE FRIGORIGENA ATÉ O PONTO DO EQUIPAMENTO.

PREVISÃO PARA
AUTOMAÇÃO*

ENTREGUE
COM TOMADA
USB DUPLA

Imagens meramente ilustrativas**

ENTREGUE COM PISOS
NIVELADOS ENTRE
TERRAÇO E ESTAR
PORTAS DE ENTRADA COM
FECHADURA INTELIGENTE
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ÁREAS COMUNS
ENTENDEMOS AS ÁREAS COMUNS COMO
EXTENSÕES DA CASA, POR ISSO, A ECONOMIA
COMPARTILHADA É TÃO ESSENCIAL
COMO ECONOMIA DE USO E NÃO DE POSSE.
DA GESTÃO MAIS EFICAZ DE RECURSOS,
DO ACESSO À MAIS QUALIDADE DE VIDA.
56
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LOBBY
LOBBY SOCIAL, COM ÁREA
DE DELIVERY TOTALMENTE SEPARADA,
SEM CRUZAMENTO DE FLUXO.

Persp. ilustrativa Lobby Social
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

59

LOUNGE
ÁREA SOCIAL COM POSSIBILIDADE DE
INTEGRAÇÃO COM COKITCHEN E BAR.
VOCÊ PODE FAZER UM ENCONTRO
MAIS INTIMISTA E ATÉ MESMO
GRANDES EVENTOS.

Persp. ilustrativa Lounge integrado com Cokitchen e Bar
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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GOURMET
ENTREGUE EQUIPADO E MOBILIADO,
COM INFRAESTRUTURA PARA
RECEBIMENTO DE CHEF DE COZINHA.

Persp. ilustrativa Gourmet
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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WELLNESS
ACADEMIA PROFISSIONAL COMPLETA, COM
ÁREA PARA YOGA, MUSCULAÇÃO E FUNCIONAL.

Persp. ilustrativa Wellness - academia equipada com equipamentos profissionais
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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BIKE SHARING

Persp. ilustrativa Bike Sharing
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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COWORKING

Persp. ilustrativa Coworking
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ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
MÓVEIS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, EQUIPAMENTOS, LOUÇAS, METAIS, REVESTIMENTOS DE PAREDE
E PISO SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER
PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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Perspectiva ilustrativa do Studio com sugestão de decoração.
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Perspectiva ilustrativa do Studio com sugestão de decoração.
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IMPLANTAÇÃO
TÉRREO

1º PAVIMENTO
3º PAVIMENTO

9

4
4

1

LOBBY

1

ELEVADORES NÃO RESIDENCIAIS

2

ON DELIVERY

2

ELEVADORES RESIDENCIAIS

3

ELEVADORES RESIDENCIAIS

3

FRESH UP ROOM

4

ELEVADORES NÃO RESIDENCIAIS

4

COWORKING

5

LOJA

5

ÁREA TÉCNICA

6

BIKE SHARING

6

TERRAÇO DESCOBERTO

7

ÁREAS TÉCNICAS

VESTIÁRIOS
9 VAGAS DESCOBERTAS
10 COWORKING

1
1

8

8
1

7

6

5
2

6

3
2

10

3

4
2

3
5

Persp. ilustrativa implantação piso térreo

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS E REVESTIMENTOS DE PISO E
PAREDE SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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Persp. ilustrativa implantação 1º pavimento

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS E REVESTIMENTOS DE PISO E
PAREDE SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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IMPLANTAÇÃO
18º PAVIMENTO • LAZER

1

19º PAVIMENTO • LAZER

1

TERRAÇO DESCOBERTO

1

LAVANDERIA

2

MEGA LOUNGE

2

ACADEMIA

3

COKITCHEN

3

UNIDADES RESIDENCIAIS

4

PISCINA

4

ELEVADORES RESIDENCIAIS

5

UNIDADES RESIDENCIAIS

6

ELEVADORES RESIDENCIAIS

1

5

3

2
4

6

2
3

4

4

Persp. ilustrativa implantação 18º pavimento

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS E REVESTIMENTOS DE PISO E
PAREDE SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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Persp. ilustrativa implantação 19º pavimentor

ÁREAS COMUNS ENTREGUES DECORADAS E EQUIPADAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, OBJETOS DE DECORAÇÃO, LOUÇAS, METAIS E REVESTIMENTOS DE PISO E
PAREDE SUJEITOS À ALTERAÇÃO. PROJETO EXECUTIVO EM DESENVOLVIMENTO, PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAÇÕES POR COMPATIBILIDADES TÉCNICAS. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
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ENDEREÇO: RUA ALVORADA, 1034 - VILA OLÍMPIA
ARQUITETURA E INTERIORES: GAAZ ARQUITETURA
ÁREA DO TERRENO: 1.245,00 M2
1 TORRE RESIDENCIAL + 221 R + 30 NR + 1 LOJA
TÉRREO
VAGAS | BIKE SHARING | BICICLETÁRIO
1 LOJA | VN FERRAMENTAS | GRAB & GO | LOBBY
RESIDENCIAL E NR | COWORKING | ON DELIVERY
1º PAVIMENTO
SUP LOJA | COWORKING | FRESH UP ROOM
2º AO 4º PAVIMENTOS
30 UNIDADES NR, ENTRE 16 M2 E 24 M2
5º AO 19º PAVIMENTOS
18 UNIDADES R, ENTRE 16 E 36 M2²
203 UNIDADES R, ENTRE 24 M2 E 40 M2
LAZER
6º PAVTO: SALA DE ESTUDO | MEDITAÇÃO
7º PAVTO: ALONGAMENTO | 8º PAVTO: SALA DE ESTUDO
9º PAVTO: BOXE | 10º PAVTO: SALA DE ESTUDO
11º PAVTO: TECIDO | 12º PAVTO: ESTAR
13º PAVTO: JOGOS | 14º PAVTO: SALA DE LEITURA
15º PAVTO: ESCALADA | 16º PAVTO: JOGOS ELETRÔNICOS
17º PAVTO: SALA DE FILME | 18º PAVTO: COKITCHEN,
MEGA LOUNGE E PISCINA | 19º PAVTO: LAUNDRY E FITNESS

Persp. Fachada ON Cardoso de Melo
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AS UNIDADES ENQUADRADAS COMO HIS, ESTÃO CONDICIONADAS AO ATENDIMENTO DE REQUISITOS
ESPECÍFICOS PARA AQUISIÇÃO CONFORME PREVISTO EM DECRETO MUNICIPAL Nº 59.885 DE 04/11/2020.

Persp. Acesso ON Cardoso de Melo
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11 3588.4101
11 97534.6551

VITACON.COM.BR

INCORPORAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO:

@vitaconoficial

As unidades enquadradas como HIS, estão condicionadas
ao atendimento de requisitos específicos para aquisição,
conforme previsto em decreto municipal nº 59.885
de 04/11/2020. Incorporação registrada sob R.03
na matrícula 201.752 em 15/03/22 no 4º Registro de
Imóveis de São Paulo. Imagens meramente ilustrativas e
informações preliminares, sujeitos a alterações sem aviso
prévio. Intermediações: Rio Prateado Desenvolvimento
Imobiliário Ltda. – Rua Haddock Lobo, 3 47 –
2º andar – Jardins, São Paulo/SP, CRECI SP 30064J.
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