
Conceitos de gestão responsável garantem prêmio a Alphaville Urbanismo 
 
 
Uma gestão moderna, aliando valores de responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e 
respeito a fornecedores, público interno e clientes. Todos esses fatores somados levaram a 
Alphaville Urbanismo, empresa que administra condomínios de luxo em nove cidades brasileiras, a 
conquistar o prêmio “Top Social 2003”, concedido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e 
Marketing do Brasil. O troféu foi fruto da apresentação do caso “E a cidade fez o entorno 
florescer”, referente às ações ambientais e sociais realizadas na implantação do condomínio 
Alphaville Graciosa, em Curitiba/PR.  
 
Desde 2000, a Fundação AlphaVille é a responsável pela geração de projetos de preservação 
ambiental, socioeducativos e profissionalizantes. Mas, há quatro meses, ela recebeu nova força 
com a definição de um staff próprio, dedicado exclusivamente a essas questões, que antes eram 
de responsabilidade da diretoria.  
 
A questão ambiental é um ponto central no planejamento dos novos empreendimentos. A 
legislação é rigorosamente obedecida com a realização do Estudo de Impacto Ambiental e do 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) antes do início de cada obra. O procedimento é 
obrigatório por lei, já que as construções do AlphaVille ocorrem em sua maioria em locais com 
grandes áreas de vegetação, que buscam garantir uma melhor qualidade de vida para os novos 
moradores.  
 
O condomínio de AlphaVille Graciosa, inaugurado em 2000, abriga 306,6 mil m2 de matas 
nativas, com nascentes e córregos, formando uma grande reserva de araucárias em área urbana. 
Como é uma área de manancial, além do EIA-RIMA também foi contratada uma empresa 
especializada em gestão ambiental para elaborar um plano de manejo dos remanescentes 
florestais.  
 
No local, foram colocados alambrados para proteção das matas e criadas zonas de recuperação de 
áreas ciliares. Antigas trilhas foram recuperadas e entregues à comunidade. Ao todo, são três 
parques, sendo que um é dedicado a pesquisas e os outros dois utilizados para passeios 
monitorados e educação ambiental.  
 
A preocupação com o meio ambiente também é transferida para os seus clientes, os condôminos. 
Quando são assinados os contratos, eles assumem a responsabilidade pela preservação ambiental 
do empreendimento e sua manutenção. A proposta, segundo a coordenadora executiva da 
Fundação, Mônica Picavea, é que os clientes se sensibilizem e trabalhem para a melhoria interna e 
das comunidades do entorno, como no caso do programa Alpha Solidário, no condomínio de 
Campinas. Nesse empreendimento, fechou-se uma parceria com a Associação Mata Ciliar para a 
realização de um programa de Educação Ambiental com as escolas próximas.  
 
Valores norteiam relação entre empresa e funcionários, clientes e fornecedores  
 
No caso dos fornecedores, pontos-chave são analisados antes que as contratações sejam 
efetivadas. Não são aceitas empresas que promovam distinção de raça ou credo ou que utilizem 
mão-de-obra infantil. Além disso, a AlphaVille solicita comprovantes dos pagamentos feitos pelos 
fornecedores aos seus funcionários.  
 
“Também tentamos sensibilizá-los a fazer trabalhos voluntários, como auxiliar nos trâmites legais 
na criação de cooperativas que apoiamos nas comunidades onde trabalhamos”, exemplifica 
Mônica.  
 
Com o público interno, a empresa busca fazer com que os funcionários se sintam fundamentais no 
processo através da disseminação dos valores da empresa. Todas as críticas são analisadas e a 



diretoria está aberta a novas sugestões. O voluntariado interno é incentivado, inclusive para a 
realização de serviços à comunidade durante o horário de trabalho.  
 
As ações voluntárias contam pontos na carreira. “Num critério de desempate para uma nova vaga, 
por exemplo, levamos em conta aqueles que tem atuação nessa área”, explica Mônica. Em 
Barueri/SP, os funcionários são convidados a ajudar a Cooperativa de Catadores de Papel, 
separando o lixo e encaminhando para que a entidade o recicle.  
 
Melhoria da comunidade faz parte do planejamento da AlphaVille  
 
Um dos focos de atuação assumidos pela AlphaVille é o desenvolvimento das comunidades onde 
estão seus empreendimentos e o fomento e disseminação de práticas de urbanismo. Para 
melhorar o acesso aos seus condomínios, a AlphaVille assume algumas obras, como a construção 
de um viaduto, em parceria com a prefeitura, em Goiás, ou a duplicação e pavimentação das vias, 
com arborização, paisagismo e uma nova ponte sobre o rio Palmital, em Curitiba.  
 
As comunidades são beneficiadas com projetos de educação e geração de renda, por meio do 
“Programa Comunidade Sustentável”. O AlphaVille Graciosa foi o primeiro a contar, desde junho 
de 2000, com o Centro de Convivência e Aprendizado da Graciosa, em convênio com a prefeitura 
de Colombo. Uma pesquisa foi realizada para conhecer o perfil dos moradores e suas 
necessidades e, a partir daí, definir parcerias e projetos.  
 
O centro conta com campo de futebol, quadras poliesportivas e playground. Oferece, ainda, 
oficinas de informática, costura e cursos profissionalizantes de marceneiro, jardineiro, porteiro, 
corte e costura e artesanato, além de escolinha de futebol para crianças e atividades físicas para a 
terceira idade.  
 
No ano passado, o Centro de Convivência formou mais de 800 alunos e ajudou a diminuir a 
evasão escolar. Há dois meses, o espaço conta com a Associação de Empreendedores Zumbi dos 
Palmares, cooperativa que produz artigos artesanais. Para Divair Paganardi, coordenadora da 
organização, o apoio da Fundação deu mais espaço a seus produtos no mercado.  
 
“Antes não tínhamos onde trabalhar e vender o produto. Agora recebemos encomendas até de 
Cuiabá. É uma ótima oportunidade, porque se as pessoas não têm apoio, ficam sem ter o que 
esperar da vida”, ressalta Paganardi.  
 
Até 2005, todos os empreendimentos da empresa deverão apoiar projetos em suas comunidades. 
Para este ano, o planejamento é investir R$ 1 milhão. O valor ainda é pequeno frente aos grandes 
investimentos dos condomínios do AlphaVille. Mas, segundo Mônica, essa verba deverá ser 
ampliada quando o programa atingir outras localidades.  
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