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O  sucesso alcançado ano a ano pela Base 
é combustível para novas conquistas. Se 
em 2009 a empresa continuou com seu 

plano de expansão e conseguiu implementar todos 
os projetos e objetivos que tinha, o que está nos 
planos para 2010 é ainda maior. Para o ano que 
segue, o objetivo da Base é lançar quatro novos 
empreendimentos com conceitos diferenciados no 
mercado.
“Serão salas, flats, clínicas, consultórios e apar-
tamentos de dois, três e quatro quartos”, conta o 
diretor comercial Roberto Botelho. “Em 2009, con-
firmamos que Brasília cresceu e está preparada 
para receber empreendimentos de grande porte. 
Temos certeza que os clientes desejam que esses 
empreendimentos tenham conceitos inovadores e 
diferenciados. A Base está pronta para atender a 
essas necessidades”, garante, para, em seguida, 
acrescentar: “Estamos preparados para acompa-
nhar o crescimento da cidade”. 
Alguns dos planos da Base se materializam na for-
ma de desafios, encarados como etapas de cresci-
mento por toda a equipe que compõe a empresa. 
O diretor Fabiano Farah conta que reestruturar a 
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área de engenharia, de forma a alcançar as metas 
de excelência indicadas pela diretoria da empresa, 
é uma prioridade. “Essa reestruturação envolve 
todo o processo construtivo, desde a concepção 
até a entrega do empreendimento”, afirma. Outro 
desafio, aponta Fabiano Farah, é manter o ritmo de 
crescimento. 
Segredo do sucesso

A Base sabe que os planos só se realizarão e os desafios 

serão superados se os objetivos forem encampados por 

toda a equipe. Por isso, para garantir qualidade as suas 

realizações, a Base investe alto no seu pessoal. 

Da equipe que trabalha na limpeza, passando pela a 

administração, engenharia, concepção de produtos até 

a ponta, que são os corretores, sempre se valoriza ao 

máximo o esforço e dedicação à empresa. “Certamente, 

esse é um dos ingredientes que garante ótimos resul-

tados a tudo que a Base se propõe a fazer”, afirma o 

diretor Roberto Botelho.
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Investimento no presente

E m 2009, a construtora Base aderiu ao 
Programa Menor Aprendiz e, desde en-
tão, 22 jovens de famílias de baixa renda 

já adquiriram conhecimento técnico, aprende-
ram sobre o funcionamento da construtora e es-
tão podendo construir uma história de vida com 
mais perspectiva e dignidade. 
Criado por meio de uma lei federal, o Programa 
Menor/Jovem Aprendiz prevê o treinamento pro-
fissional de jovens de 14 a 24 anos, contribuindo 
com o desenvolvimento de rapazes e moças em 
sua primeira experiência profissional. Além de 
se qualificar, os jovens recebem vales transporte 
e alimentação, além do salário hora.
Antes da experiência prática junto à empresa, o 
jovem participante do programa passa por um 
treinamento teórico que o capacita para as ativi-
dades práticas que serão desenvolvidas no dia 
a dia de trabalho. São 1.024 horas de aulas de 
administração, informática e auxiliar de escritó-
rio.
Após esse momento fundamental, os jovens 
seguem para a Base, onde podem permanecer 
por até dois anos, sempre revezando o turno de 
aprendizagem prática com as aulas na escola. 
Eles trabalham, durante quatro horas diárias, au-
xiliando no arquivo de documentos, fazem servi-
ço de digitação, de apoio ao setor de Recursos 
Humanos e ajudam na confecção de contratos. 

Segundo Alessandro Miranda, do RH da Base, 
a expectativa é que, até o final de 2010, 30 jo-
vens estejam participando do Menor Aprendiz 
na Base. “A empresa enxerga esse jovens como 
potenciais funcionários. A intenção é prepará-
los para a contratação”, afirma Miranda. 

Na Base, Renan também aprende a lidar melhor com as 
pessoas

Um dos adolescentes que trabalha na cons-
trutora Base é Renan Ericson Sousa Lima. Com 
15 anos, o morador da Estrutural, uma das regi-
ões mais carentes do DF, conta que o Programa 
Menor Aprendiz mudou sua vida: “Antes, ficava 
em casa quando não estava na escola, só ouvin-
do música e assistindo à televisão”, conta o jovem 
que começou a dividir seu tempo entre a escola e 
o treinamento profissional em abril de 2009. 

“Acho que o primeiro emprego abre muitas 
portas por conta da experiência. Com esse apoio 
da Base, será mais fácil conseguir trabalho”, con-
fia. 

Renan está no primeiro ano e já tem um di-
ferencial no seu currículo. Além das disciplinas 
básicas, com o treinamento teórico do programa, 
se aprofundou nos conhecimentos na área de in-
formática e administração. 

O melhor é que as tarefas no arquivo da em-
presa acrescentaram predicados pessoais ao ra-
paz. “Aprendi muito com os funcionários da Base, 

me desenvolvi como pessoa. Agora sei como 
lidar com os outros, estou menos tímido e mais 
conversador”, brinca. 

Depois de tantas descobertas, o jovem faz 
planos para uma vida melhor. “Quero fazer fa-
culdade de engenharia civil e ser contratado na 
Base”, finaliza. 

Vida nova para Renan

Jovens do Programa Menor Aprendiz dão os primeiros pas-
sos rumo a uma profissão
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Recentemente, o Conselho de Corretores 

de Imóveis do DF (Creci-DF) anunciou que o 
mercado imobiliário do Distrito Federal se con-
solidou como segundo do país, ultrapassando 
o do Rio de Janeiro (dados referentes a 2009). 
Certamente, uma das áreas mais interessantes 
desse valioso mercado é Águas Claras, que 
atrai investidores de todos os tipo.  

O vice-presidente do Creci-DF, Getúlio Ro-
mão Campos, conta que o bairro nasceu há 
mais de dez anos e hoje apresenta atrativos 
relevantes: “Águas Claras tem um bom metrô 
e é muito próxima do Plano”, diz. 

Portanto, na avaliação do especialista, é 
uma excelente oportunidade de investimento. 
“Os imóveis dão retorno para o pequeno inves-
tidor, aquela pessoa que compra apenas um 
apartamento, e também para os que podem 

fazer grandes compras”, garante. 
Aos proprietários e moradores de aparta-

mentos e aos donos de lojas, Romão Campos 
indica um futuro ainda mais promissor para o 
bairro. “As grandes obras estão chegando ao 
fim. Daqui a um ano ou dois, Águas Claras terá 
tudo a que tem direito”, observa. 

Águas Claras mais completa e
charmosa

Uma cidade pronta para os
investidores

O  novo empreendimento da Base em 
Águas Claras vai deixar o bairro, que 
é uma das principais opções da clas-

se média do Distrito Federal, ainda mais inte-
ressante. O One Mall Business & Residence 
marca a chegada em Águas Claras de um 
conceito vitorioso no resto do mundo: residên-
cia, trabalho e compras em um só lugar. “Pro-
curamos aproveitar o espaço que existia na 
cidade. Fomos bem sucedidos, afinal vende-
mos 70 lojas do Mall em menos de 24 horas.”, 
comenta o diretor comercial, Roberto Botelho. 
Lojistas, profissionais liberais, casais novos e 
solteiros encontram no empreendimento dois 
espaços diferentes. Um é a torre residencial 
chamada One Park Residence, que conta com 
158 apartamentos com ambientes para quar-
to, sala, copa e banheiro. Há também unida-
des duplex e com dois quartos, sendo uma 
suíte. Já o One Park Business, a 
segunda torre, é o melhor pon-
to empresarial de Águas Claras. 
Tem 88 salas comerciais e diver-
sas opções de espaços.
A localização do One Mall Busi-
ness & Residence é privilegiada. 

As torres foram construídas, pode-se dizer, 
dentro de um parque e estão entre as duas 
artérias principais de Águas Claras – as aveni-
das Castanheiras e Araucárias. 
“Acreditamos que, tanto para o uso como 
para renda de aluguel, o One será imbatível. 
Ele congrega beleza arquitetônica, excelente 
localização e proposta inovadora. Esse con-
junto de características é fundamental para 
torná-lo um empreendimento bem sucedido e 
dar bons frutos a seus proprietários”, aposta o 
diretor Roberto Botelho. 
As lojas (30 a 870m²), salas e apartamentos 
(ambos variam entre 28,60 e 60,60m²) do One 

serão entregues no fim do 
primeiro semestre deste 

ano. Embora a procura 
dos clientes tenha sido 
grande, a Base reser-
vou algumas unidades 
para venda durante o 
período de entrega do 
empreendimento.

One Mall Business & Resi-
dence apresenta conceito    
inovador

Vista aérea de Águas Claras
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A Base cada vez melhor

U  m ano de conquistas, desafios vencidos 
e aprendizado precisa ser celebrado. E 
foi isso que fizeram funcionários, direto-

res e parceiros da Construtora Base, no dia 4 

Confraternizar é 
fundamental

C omo é tradição, no fim do ano, os fun-
cionários da Construtora Base se en-
volveram em uma tarefa mais do que 

especial. Os 60 trabalhadores da administração 
central da empresa doaram alimentos, roupas, 
material de limpeza e de higiene para as mais 
de 50 crianças da Creche Renascer. Prepararam 
também uma animada festa, farta em gulosei-
mas e diversão. 
A entidade funciona na Vila Estrutural, sob o co-
mando, carinho e perseverança da professora 
Sônia Maria Macedo. Os meninos e meninas 
que frequentam gratuitamente a creche têm en-
tre 2 e 10 anos e são filhos dos catadores do 
lixão da Estrutural. 
O apoio à  Renascer não se reduziu a uma ação 
pontual. A especialidade e o conhecimento téc-

C om o objetivo de melhorar a eficiência 
técnica e econômica de seus proces-
sos, a Base está implantando o Sistema 

de Gestão de Qualidade ISO e Programa Bra-
sileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat 
(PBQP-H). Fundamentadas na norma ISO 9001, 
as duas metodologias fazem com que a empre-
sa tenha foco na satisfação dos clientes e se 
preocupe com a melhoria contínua de produtos 
e serviços. “A Base já tinha muitos dos proce-
dimentos implantados, mas com a certificação, 
estamos consolidando o sistema dentro da em-
presa”, observa a supervisora de qualidade,  

Ação social da Base beneficia 
creche Renascer

Rosângela Vieira.
As mudanças na Base já começaram. Alguns 
procedimentos já estão sendo seguidos nas 
obras e a previsão é que, até junho deste ano, a 
implantação esteja completa. As melhorias dos 
processos consistem na qualificação de mão de 
obra, na aquisição de produtos de boa qualida-
de e de controle na aplicação desses produtos.
“O objetivo da Base não é apenas receber cer-
tificação, o que buscamos é qualidade no de-
senvolvimento dos projetos e a satisfação dos 
nossos clientes na entrega do produto final”, re-
força Rosângela.  

nico da Base serão bem aproveitados na refor-
ma que será realizada na creche, com patrocí-
nio da empresa. Assim, com adequação aos 
padrões da Secretaria de Educação, a entidade 
poderá conseguir ajuda financeira do governo e 
garantir o atendimento às crianças. 

Quer ajudar a creche Renascer?
Entre em contato pelo telefone (61) 3465-4957 

de dezembro de 2009. Na oportunidade foram 
feitos agradecimentos pelo ano de trabalho e 
empenho e falou-se das expectativas para 2010. 
As comemorações se iniciaram às 12h, com 
um delicioso almoço natalino. Boa música, um 
bingo com premiação principal de uma TV LCD, 
futebol de sabão, brindes, amigo oculto, show e 
brincadeiras com os covers de Fredy Mercury e 
Amauri Dumbo também estiveram no cardápio. 

Dia de alegria na creche Renascer

Celebração de fim de ano da Base


