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o in estem em piscinas com ondas para sur stas e praia de um quil metro
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O empreendimento foi reali ado pela KSM, que tem por tr s Oscar Segall, um dos fundadores
da construtora Klabin Segall, endida em 2009
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Um condom nio residencial em tupe a, munic pio no interior de S o Paulo
que se tornou reduto de milion rios na pandemia, recebeu uma praia
arti cial, capa de produ ir diferentes tipos de ondas, com a promessa de
dei ar satisfeito at mesmo um sur sta pro ssional. O empreendimento foi
reali ado pela KSM, que tem por tr s Oscar Segall, um dos fundadores da
construtora Klabin Segall, endida em 2009.
Como o in estimento
muito ele ado, a decis o foi de construir em um
empreendimento que j esta a de p e operando. Com um bom espa o para
e pans o, o local foi o condom nio Fa enda da Grama, a 80 quil metros de
S o Paulo. A praia arti cial tem cerca de um quil metro de orla e 28 mil
metros quadrados de espelho d gua, que forma o mar . O in estimento foi
de R$ 160 milh es, o que inclui o custo da tecnologia, dos equipamentos
para a constru o e a praia arti cial.

Com a co id-19, a mentalidade das pessoas sobre a ida mudou. A procura
foi muito acima da m dia , di Oscar Segall. Antes da pandemia, foram feitas
67 endas de lotes. J em 2020 e este ano, na fase 3 de e pans o do
loteamento, foram mais 130, alcan ando um Valor Geral de Vendas (VGV) de
R$ 220 milh es. Para a fase 4, que ainda ser endida, o alor projetado est
na casa de R$ 450 milh es. O e ecuti o conta que o sucesso do
empreendimento tem feito com que outros condom nios residenciais
analisem o in estimento nesse tipo de praia, como o da Fa enda Boa Vista.

C
O desa o do projeto, segundo Segall, foi ajustar o pre o do metro quadrado
de forma a tornar o empreendimento rent el. Na poca, o alor do metro
quadrado endido era de R$ 300 a R$ 400. Para tornar a praia arti cial i el,
era necess rio um pre o muito mais alto, de R$ 800. A solu o encontrada
foi de criar t tulos da Praia da Grama, que foram dados aos propriet rios que
j tinham terrenos. J os no os donos adquiriram os t tulos naquele
momento por R$ 800 mil. A partir da fase 3 do empreendimento, o t tulo j
est incorporado ao alor do im el. O pre o do metro quadrado, que
come ou nos R$ 800, j
negociado hoje pr imo de R$ 2 mil.
Com a maior procura, o e ecuti o di que analisa instalar praias arti ciais em
outras locali a es, como Belo Hori onte e No a Lima, em Minas Gerais. Est
nos planos o lan amento de parques ou at mesmo de empreendimentos de
multipropriedade (quando o comprador di ide a propriedade do im el com
outros donos).
Para construir a piscina com ondas, a KSM fe uma parceria com a empresa
espanhola Wa egarden, que tem quatro parques, abertos ao p blico, pelo
mundo com tecnologia igual da Praia da Grama. Eles est o em Melbourne,
na Austr lia; em Bristol, na nglaterra; na Coreia do Sul; e em Sion, nos Alpes
Su os. A Praia da Grama, no Brasil,
o primeiro em um comple o
residencial. Depois do sucesso do empreendimento, a KSM fechou contrato
para representar a marca espanhola no Brasil pelos pr imos 10 anos.
O presidente e fundador da Wa egarden, Josema Odrio ola, di que as
perspecti as s o positi as em rela o ao neg cio no Brasil, por causa do
clima e da tradi o do surfe no Pa s. O Brasil o nico Pa s em que temos
um acordo comercial. Seguramente o Brasil hoje um dos nossos mercados
mais importantes , di Odrio ola. Diante da e pectati a de crescimento, a
empresa analisa a possibilidade de produ o dos equipamentos para a
constru o da praia arti cial, algo que pode redu ir o alor do in estimento.
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As ondas arti ciais da Wa egarden n o s o as nicas do mundo. Uma das
concorrentes
a Kell Slater Wa e Compan , que tem por tr s um dos
nomes mais famosos do surfe mundial. O sur sta Kell Slater se uniu a
empresas para lan ar empreendimentos do tipo. A maior diferen a, segundo
Segall, da KSM, a quantidade de ondas. As piscinas de Slater t m uma onda
a cada 4 minutos. As da Wa egarden produ em uma onda a cada 8
segundos.
O especialista no setor imobili rio Alberto Aj ental di que os condom nios
residenciais de lu o t m buscado se diferenciar. Se antes a aposta era em
campos de golfe ou haras, agora pode ser em piscinas com ondas. O
empreendimento oferece algo e clusi o, o que tra identidade pr pria ,
a rma.
Os lan amentos imobili rios de m dio e alto padr o seguem crescendo,
segundo dados da Associa o Brasileira de ncorporadoras mobili rias
(Abrainc). No primeiro trimestre, foram lan adas 7.386 unidades, 65% mais
do que no mesmo per odo de 2020. As endas, contudo, ca ram 4% para
4.571.
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