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Com quase 2,4 milhões de habitantes, Bra-

sília é hoje um grande mercado consumi-

dor de bens e serviços de todos os tipos. 

Detentores da maior renda per capita do país, os  

moradores da capital da República têm um forte 

interesse pelo mercado imobiliário. Planejada por 

Lucio Costa para ter 500 mil habitantes no ano 

2000, a cidade foi inicialmente criada com as asas 

Norte e Sul, as casas próximas ao Lago Paranoá e 

poucas cidades satélites. 

Aos poucos, no entanto, a velocidade de cres-

cimento da população foi ampliada e houve um 

significativo aumento na pressão por novas áreas 

para moradia. No estudo Brasília Revisitada, Lu-

cio Costa planejou novas expansões para o Pla-

no Piloto, como é o caso dos setores Sudoeste e 

Noroeste. 

Seguindo esse planejamento, o GDF lançou o Se-

tor Noroeste, área com localização privilegiada, 

situada entre a Asa Norte e a EPIA, ao lado do 

Parque Nacional de Brasília, onde se encontram 

as famosas piscinas naturais da Água Mineral. Por 

lá serão erguidos prédios de variados tamanhos. 

A Base, obviamente, não poderia ficar de fora e 

adquiriu, na primeira licitação da Terracap, o terre-

no para a construção do bloco D na Super Qua-

dra 310. “A ideia é começar devagar e, à medida 

que o bairro for se expandindo, vamos ampliando 

nossos investimentos”, revela Fabiano Farah, di-

retor técnico da Base. “A Base acredita no bairro 

e pretende, em um futuro próximo, adquirir mais 

projeções”, completa Roberto Botelho, diretor co-

mercial da Base.

Segundo o governo do Distrito Federal, o Noroes-

te foi planejado para garantir a preservação am-

biental. “Trata-se de um bairro planejado seguindo 

princípios ecológicos e de sustentabilidade que já 

nasce com um parque pronto, o Burle Marx”, afir-

ma Roberto.

A Base está pronta para fazer parte do mais novo bairro de Brasília e adquiriu um terreno na primeira licitação

Base desembarca no Noroeste
de olho no crescimento do setor
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Cuidado e atenção na
hora de ir às compras

Dedicação, força e satisfação
profissional

Há quase sete anos à frente de impor-
tantes empreendimentos da Base, a 
engenheira Patrícia Gontijo está pres-

tes a completar mais uma missão na empresa. 
Neste semestre ela inicia a entrega do Bellágio, 
um complexo com 458 unidades. “O final de um 
grande desafio”, descreve. 
A mais recente construção de Patrícia na Base 
foi, como ela classifica, uma tarefa instigante. 
“Foram 37 mil metros quadrados de obra”, con-
ta Patrícia, feliz com a conquista. E para levantar 
um empreendimento desse porte a engenheira 
não precisou apenas dos conhecimentos técni-
cos aprendidos na faculdade e aperfeiçoados 
no dia-a-dia da profissão, ela buscou, principal-

mente, tato. Isso porque gerenciar uma equipe 
de funcionários que começou com 30 pessoas 
e chegou a 475 não é nada simples. 
“Lidar com as pessoas não é tão complicado, 
mas às vezes é difícil me fazer entender, expli-
car aos outros profissionais o que necessita ser 
feito e levá-los a acreditar naquilo”, detalha. O 
bom é que essas dificuldades encontradas na 
rotina do trabalho não atrapalham Patrícia, uma 
profissional que adora o que faz. “Devo muito 
a essa empresa, um local onde temos espaço 
para crescer”, confessa. E, pela trajetória dese-
nhada por essa engenheira na Base – ela cons-
truiu também o San Pietro e o San Regis – sua 
capacidade de gestão tem mesmo um excelen-
te futuro com a Base. 

A qualidade dos empreendimentos da Base 
está relacionada ao cuidado dos profissionais 
em executar o trabalho, mas, também, aos 
bons materiais usados nas obras. Essa maté-
ria-prima é um diferencial da empresa, como 
muitos clientes já declararam ao Base News. 
O que poucos sabem é que esses materiais 
especiais usados nos prédios construídos pela 
Base são responsabilidade de duas mulheres: 
Nelma Germino e Edysa Lopes.

As duas cuidam de todos os detalhes que 
precisam ser adquiridos durante as obras. 

Compram de capacetes e botinas exigidos 
para a segurança dos funcionários a cerâmi-
cas. “Nosso objetivo é ver a satisfação do clien-
te ao comprar um imóvel e saber que adquiriu 
um produto de qualidade”, diz Nelma.

A engenheira Patrícia Gontijo coordenou a obra do Bellágio e chegou a gerenciar 475 funcionários
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Imóveis inovadores e silenciosos

         

  

A Base está sempre de olho em novas 
opções de investimento e de amplia-
ção de seus negócios. Antenada, a 

empresa busca sempre oferecer a seus clien-
tes excelentes oportunidades de valorização 
do capital. Por isso, a Base se prepara para 
lançar um empreendimento completamente 
diferente do que todos os moradores do Pla-
no Piloto já viram. 
É um empreendimento extremamente com-
pleto”, garante o diretor técnico da Base, 
Fabiano Farah. Os clientes vão perceber isso 
quando conhecerem o projeto. Algo total-
mente distinto. “As famílias vão criar um novo 
conceito de morar”, afirma Fabiano. 

Uma das melhores qualidades desse empre-
endimento é a localização: uma extensão da 
Asa Sul, bem perto de importantes colégios, 
hospitais e de excelentes shoppings da ci-
dade. O terreno está ao lado do Casa Park, 
do Carrefour e do Park Shopping, um local 
estratégico para quem estiver em busca de 
lazer e compras. Vale a pena aguardar essa 
surpresa da Base para você. 
“Sempre que vamos adquirir novos terrenos, 
o primeiro ponto que olhamos é a localização. 
No caso do Park Sul ela é sensacional”, diz 
Roberto Botelho, diretor comercial da Base.

Park Sul: essa é a localização do novo empreendimento que a Base vai lançar para você

Está cada vez mais comum ouvir a con-
versa, as brincadeiras das crianças e os 
programas de TV dos vizinhos. Para evi-
tar esse desconforto, a Base busca iso-
lar o som entre os apartamentos que ela 
constrói. “Colocamos blocos cerâmicos 
de diversas dimensões em paredes inter-
nas e externas. Isso nos ajuda a resolver o 
problema dos ruídos indesejáveis”, explica 
Valsuir Galvão, diretor de obras da Base. 
Solucionado o problema do som que pas-

sa pelas paredes, sobra ainda o barulho 
que chega aos apartamentos pelos dutos 
de ventilação, espaços comuns para vários 
imóveis em um mesmo prédio. “Estamos 
sempre estudando formas de minimizar 
essa questão. Atualmente usamos placas 
com isolante acústico e propagadores de 
ruídos para impedir a entrada do som” re-
vela Galvão.
. 

Prepare-se para uma surpresa muito 
bem localizada
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Liberdade
para criar 
empreendimentos
de sucesso

Por trás das obras da Base há sempre pro-
fissionais de sucesso, gente que usa sua 
criatividade para desenvolver um empre-

endimento bonito e confortável. Uma dessas 
pessoas de talento é o arquiteto Júlio Crossa-
ra. Mineiro de Uberlândia, ele atua nesse ramo 
há sete anos sendo cinco deles em Brasília e 
quatro como parceiro da Base. Dono de um 
escritório que leva seu nome, ele gerencia 
uma equipe de 17 profissionais em projetos de 
todos os tipos. Em entrevista ao Base News, 
Júlio fala da arquitetura e dos trabalhos de-
senvolvidos por ele na Base.

nho certeza que nossos clientes vão adorar. 
Como é atuar como arquiteto na Base? 
Projetar para a Base é diferente. Além da liber-
dade de criação que empresa proporciona, a 
diretoria contribui muito com sugestões. Tudo 
isso ajuda a criar empreendimentos de suces-
so. 
Em um projeto, quais características 
são fundamentais para atender as exi-
gências do público? 
São várias, mas tentamos sempre unir funcio-
nalidade, estética, inovação e espaço de acor-
do com a proposta do empreendimento.

Ter um imóvel próprio é o sonho de muitas 
pessoas. No entanto, é preciso cuidar para 
que esse sonho não vire um pesadelo. O ma-

nual entregue junto com o apartamento da Base 
traz uma série de informações importantes para a 
conservação de sua propriedade. Além do manual, 
a equipe técnica da Base ajuda os clientes a lem-
brarem da manutenção de determinados pontos do 
apartamento ou sala. “Neste ano, iniciamos um pro-
jeto de prevenção para detectar o problema antes 
mesmo que ele apareça”, afirma Rosângela Vieira, 
responsável pela assistência técnica da empresa. 
Veja alguns exemplos de assistência técnica pre-
ventiva que a Base faz antes do imóvel completar 
seis meses:  circuito de vídeo/televisão, interfone e
antena coletiva.
  

Cuide de seu
imóvel

São muitos
feriados! 

Quais projetos você já fez para a Base? 
O primeiro trabalho foi o Bellágio, um grande 
desafio. Depois vieram vários outros como 
Centro Clínico Julio Adnet, Next, San Martin e 
Premier. 
Qual o seu projeto mais recente? 
Ainda não posso revelar. Mas garanto que 
será algo diferente do que Brasília já viu. Te-

São os votos
 da Equipe Base.

M uitos feriados já passaram neste ano. 
Entre eles, a Páscoa. Nesses momen-
tos, muitas famílias conseguem tempo 

para se encontrar e renovar seus laços de amor 
e compreensão. Nós, da equipe da Base, espe-
ramos que nossos clientes tenham curtido es-
ses dias de feriado com as pessoas que amam. 
Torcemos para que os próximos feriados deste 
ano sejam muito especiais e para 
que as comemorações possam ser 
feitas com muita alegria nos imóveis 
da Base.


