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Dedicatória
Quando nos demos conta, os 25 anos bateram à nossa porta e com eles o desejo de
parar para refletir sobre de onde viemos e celebrar – por tudo e por todos – o que
nos trouxe até aqui.
Em uma viagem dinâmica no tempo e espaço, entre lembranças e cenas,
compartilhamos nossa história, que tem importantes marcos, mas não tem fim. Que
esta obra, carinhosamente produzida pela Biografias & Profecias, seja tão perene
como as que ainda iremos construir.
Este livro é dedicado a cada cliente, colaborador e parceiro. Em especial, aos
nossos filhos Thomás e Bruna. Em 25 anos, construímos amizades. Nossos sinceros
agradecimentos a todos, inclusive aos que vão chegar.
Marília e Sérgio Teixeira Pinto

Prefácio
A chave e seus segredos
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Olhada de relance, a chave é apenas um utensílio de

gente. Das aptidões dessas pessoas para lidar com

segredos que vão além dos conhecimentos e das

uma comunidade de trabalho sustentada por valo-

metal que se introduz na fechadura para abrir uma

isso tudo. Preste atenção e será capaz de enxergar,

habilidades, da técnica e da estética. Ao recebê-la,

res éticos e humanos. E vão além, acrescentando

porta. A porta, por sua vez, escancara a alegria do

no brilho da chave, o tanto de cabos e ferros que

saiba que ela contém muito trabalho, mas não o tra-

os valores espirituais, devotos que são de Nossa

sonho transformado em realidade. Enfim, o novo

ela comporta. Também cimentos, vigas e madeiras.

dicional, feito de suor e de lágrimas, e sim o trabalho

Senhora Aparecida, cujas bênçãos se estendem por

espaço – seja para o negócio ou para o lar - aberto

Baldes e argamassas. E todas essas coisas seriam

com significado. Na Teixeira Pinto, cada colaborador

vinte e cinco anos nessa história feita de tantas e

para o abrigo do trabalho, do convívio, do aconche-

inertes, não fossem os pedreiros, os carpinteiros, os

sabe o porquê e para quem está construindo a obra.

tantas chaves que trouxeram alegrias para muitas

go, do afeto, do amor e do testemunho de tantos

mestres e os engenheiros. E eles nada fariam com

encontros, conversas e divertimentos.

elas à sua frente, não fossem seus conhecimentos

O outro segredo é que a chave contém valores vir-

e habilidades, o que garante o técnico, o lógico e o

tuosos, como o respeito, a união e a integridade.

Existem muitos outros segredos, e esta obra que

A chave simboliza o êxito! É preciso examiná-la com

útil. Examine a chave com cuidado, pois ela guarda

Não se trata, portanto, de uma chave qualquer. E

está em suas mãos vai revelá-los, um a um, nesta

carinho, tocá-la, sentir sua textura com os dedos,

também o estético, o lúdico e o belo. Os trabalha-

tem mais! O terceiro segredo da Teixeira Pinto está

inspiradora sequência de páginas. Então... comece

valorizá-la pelo que representa. E o que ela repre-

dores são, portanto, artesãos das matérias e das

nas virtudes dos seus empreendedores e líderes, o

senta? Uma história de vidas!

ideias, da ciência e da arte, da pá e do pincel.

Sergio e a Marília. Eles sabem que uma empresa é

a folhear, ver e sentir.

Sim, pois é resultado de muitos fatores e de muita

Na Teixeira Pinto, no entanto, a chave guarda outros

outras pessoas.

Roberto Adami Tranjan
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O delírio do
empreendedor
Da cobertura do prédio, o engenheiro preenche de

Já em terra, enxerga o ponto de partida na planta

sonho todo o espaço que o cerca. Mistura-se com

quadriculada. Em torno de si, ângulos incertos e,

nuvens, com a pressa e com as preces. Busca a me-

dentro, uma certeza. Apenas sua determinação e

lhor vista. Contempla e se deixa contemplar. Pode

os pés no chão o sustentam. O homem olha para

até ouvir os sons e anseios de quem ali habitará.

cima, e já não há mais nada a ser visto, apenas sua
capacidade de enxergar o que está por vir.

Sua obra é visível àqueles que, assim como ele, também sonham. Isso se torna claro quando, confiante

É seu delírio que ilumina a visão, prestes a ser cons-

no que está projetado, o homem lê cuidadosamente

truída. Para chegar ao alto novamente, é preciso

seu papel. Depois, enrola-o e se levanta. Passa pela

subir, pouco a pouco. Então, ele se coloca em movi-

morada, abre a porta e entra na mágica caixa que

mento: para construir um prédio, é preciso construir

viaja vertical em direção ao térreo, seguindo num

encontros!

trajeto diferente: suas laterais translúcidas mostram cabos, ferros e cimento.
Num átimo de segundo, mais do que não se vê, revela-se como se fossem as veias e nervos do corpo
de um gigante. Tudo vai se resumindo a traços de
grafite.
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Embasar
Ao amanhecer, em Taubaté, o silêncio é quebrado. Num terreno, entram máquinas, ferramentas e peças
pesadas. O solo, liso e inerte, aguarda prontamente para ser perfurado. Em troca, levanta a poeira que
preenche o espaço, a vista e a respiração. É a resposta por ter sido despertada a grossa camada de chão
duro e adormecido. É preciso força para ganhar a luta que será travada superfície abaixo. Tudo começa
com o fim da mansidão.
Os engenheiros têm a atenção voltada aos veículos que chegam, parecidos com tratores. O sol bate forte
sobre os capacetes. Técnicos confirmam os dados colhidos na fase de estudos do solo. A partir de hoje,
este espaço será um cenário para a coletividade.
O primeiro dia de uma obra mostra o que todo prédio esconde. Com um comando, a escavadeira começa a
girar e perfurar o chão, no local exato onde se erguerão os blocos de concreto que darão origem aos pilares
de duas torres de edifícios. O buraco poderá chegar a cerca de 20 metros de profundidade, onde o solo
encontra a terra nas melhores condições para amparar o prédio. O espaço circular abrigará os elementos
de sustentação do edifício.
Quando a profundidade pretendida é alcançada, a espiral é recolhida. Uma longa mangueira derrama o
concreto que se junta às armações, fechando a cavidade que acabou de ser feita. A terra e o barro retirados
exigirão dezenas de viagens. Em dias, a argila expulsa do terreno dará lugar a centenas de estacas.
Ainda são necessários pedreiros e carpinteiros. Após a concretagem, hastes de ferros compõem as longas
estruturas. Depois de secas, na altura do solo, servirão de bases para as colunas que atingirão as alturas.
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Capítulo 1

Os pés ao chão

dos Campos, vestir o jaleco não estava em seus

estagiários. Agora, ele era requerido para fazer vis-

planos. A faculdade de direito tampouco lhe inte-

torias em campo, preenchendo relatórios, testes de

ressava. Escolheu cursar engenharia na Escola de

concreto. Ainda era pouco trabalho prático, mas o

Engenharia de Taubaté.

jovem adorava aquele mundo real, palpável e visível!

No início, não passava de pequenos pés no chão das

os animais para a cidade. A casa dos Teixeira Pinto

ruas de Taubaté. Pouco se dava com os cômodos

ganhava ares de colônia de férias. O cavalo já vinha

No terceiro ano de faculdade, quis começar a traba-

Foi essa paixão pelo que é concreto, povoado e dinâ-

de sua casa. Diversão era sair para brincar lá fora,

preparado, e a casa de Serginho virava uma grande

lhar para valer. O cargo de gerente do Banco Novo

mico que o fez escolher a engenharia civil à elétrica

quando o vento, em forma de ar puro e liberdade,

balbúrdia, um ponto de encontro entre a molecada

Mundo trazia ao seu pai bons relacionamentos en-

ou mecânica. Afinal, numa obra não existe rotina.

encontrava seu rosto. Brincadeiras dentro de casa,

da escola e a da rua. A presença dos cavalos preen-

tre os conhecidos e desconhecidos. Walter sugeriu

Diferentes necessidades se mostram diariamente:

só quando não tinha opção, como num dia chuvoso.

cheria boa parte de sua história ao longo dos anos.

ao filho que fosse trabalhar no Departamento de

vão invadindo a improvisada e provisória sala de

Bloquinhos de madeira para construir cidadezinhas

Apesar de gostar tanto deles, nunca sonhou em ter

Trânsito da Prefeitura, pois defendia que uma posi-

madeira do engenheiro, pedindo soluções imedia-

talvez ficassem para este tipo de ocasião. Mas só

uma profissão relacionada a animais.

ção num órgão daqueles seria um começo perfeito

tas. Dificuldades vêm para serem domadas como

para uma boa carreira.

se fossem tropas de cavalos.

to algum. A verdade é que o rapaz cheio de energia

Para Sérgio, era o fim. Um trabalho perfeito para

O tempo passou, e seu desejo de atuar cada vez

Nascido em 1958, ele foi o caçula dos três filhos de

gostava do cavalo para poder sair pelas ruas e, ao

levá-lo à loucura. Ele, que mal suportava ficar pa-

mais cresceu. Como estagiário, percebeu que não

Dona Dinah e Seu Walter. O irmão mais velho, Val-

montá-lo, vivenciar a sensação de domar o animal

rado, viu-se dentro de uma sala de repartição para

haveria para ele muito mais desafios. Entre novas

ter Celso, carregava o mesmo nome do pai e já era

de porte.

resolver problemas de uma cidade que – naquela

procuras, um colega de classe pediu-lhe um favor...

a ideia de ficar parado causava-lhe arrepios. Causa
até hoje.

Veterinária ou atividades rurais não lhe faziam gos-

famoso pelos eventos festivos e o conhecimento

época - mal tinha trânsito. Ficar ali? Nunca! O em-

cultural. Sua irmã, Mariene, enchia a casa com sua

Serginho cresceu; chegara a hora de pensar numa

prego durou uma semana, como comprova sua car-

O rapaz veio de Portugal com a família, assim como

alegria e expansividade. Serginho, por sua vez, cres-

profissão. Nas décadas de 60 e 70, Taubaté refletia

teira de trabalho. Ao chegar em casa e anunciar o

tantas outras, após a Revolução Portuguesa - tam-

ceu de forma desimpedida; e foi com este espírito

os diferenciais que a tornaram reconhecida como a

seu pedido de demissão, foi a vez de seu pai ficar

bém conhecida como Revolução dos Cravos (1974)

livre que aprendeu a viver.

capital do Vale do Paraíba. Mas onde quer que fos-

louco da vida.

– fugindo da economia fragilizada do país.

se, as alternativas de cursos da época se resumiam
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Uma de suas atividades preferidas era andar a ca-

praticamente em medicina, direito ou engenharia.

Sérgio logo conseguiria um novo estágio na constru-

Já no Brasil, o gajo entrara na faculdade de enge-

valo com seu avô Mário Raymundo que, nos meses

Apesar do bom curso de medicina oferecido em

ção do galpão industrial de uma respeitável marca,

nharia, e, sabendo de uma vaga para estagiar numa

que a escola dava uma trégua às crianças, trazia

Taubaté e dos tradicionais sanatórios de São José

em Pindamonhangaba. Lá, havia também mais cinco

obra em Campos do Jordão - há pouco mais de 40

De Sonhos e Obras

Embasar

17

quilômetros de Taubaté -, pediu que Sérgio o acom-

le projeto – em estilo suíço - passariam por suas

panhasse. Apesar da semelhança das línguas, sen-

mãos: uma construção de três torres com quatro

tia-se mais seguro com a comunicação tendo um

andares cada. Ele seria o responsável por verificar

brasileiro amigo por perto.

e controlar todos os materiais encomendados. Encontrou o desafio que tanto procurava, entre gente,

Chegando ao local, o português insistiu para que

concreto e ferros. Muitas vezes precisaria trabalhar

Sérgio fosse entrevistado antes dele. Entrevistado?

aos sábados, dias em que alguns materiais eram en-

Sérgio não queria aquela vaga e resistiu. Acabou

tregues.

se candidatando sob pressão e, para sua surpresa, ouviu no ato que seria o escolhido. No mesmo

Ao perceber o entusiasmo e determinação de Sér-

momento, explicou sua situação e recomendou

gio, só restou a Walter trocar a moto do filho por um

que contratassem o verdadeiro interessado pelo

fusca. Ao menos ele estaria mais seguro na estrada.

trabalho. Não teve conversa: Sérgio começou a estagiar para a construtora paulistana Tecon, prestes

Atuar em campo, daquela forma, dava sentido aos

a erguer um prédio residencial na cidade turística.

cálculos e teorias das aulas de classe da engenharia
civil. Tudo começava a ficar mais atraente.

O engenheiro responsável pela obra, Gavril Fischer,
informou que sua tarefa seria ficar no canteiro to-

Sérgio tinha consciência que assim como toda obra

dos os dias. A remuneração se limitava a uma sim-

esta também teria um prazo para acabar. O mercado

bólica ajuda de custo, inclusive para as despesas

de construção civil em Taubaté ainda era moroso;

de viagem e um lanche. Como ainda estudava em

vide a dificuldade encontrada por ele e seus amigos

Taubaté, Sérgio aceitou.

por um lugar ao sol num canteiro. Quis empenharse e aprender o máximo que pudesse, pois um dia

Ao dar a notícia em casa, seu pai o chamou de louco

chegaria mesmo ao fim. E assim aconteceu, mas não

(seria um delírio?). Mas o maluco em questão, aos

exatamente como ele pensava. Quando os prédios

20 anos, não deixaria aquela chance passar pelos

ficaram prontos, Fischer lhe disse:

ventos do Vale. Os prédios residenciais daque-
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— Agora, quero que você venha para São Paulo com

E assim foi. A distância a percorrer diariamente, tal

a gente para fazer outra obra lá.

qual o desafio, dobrou. Em São Paulo, Sérgio toca-

seu Walter, que imaginava os filhos trabalhando em
cargos institucionais...

ria obras da Tecon e, posteriormente, de uma ou-

Lá, eles se instalaram na Praia do Futuro e, para se

— Mas isso não dá. Eu ainda estudo e tenho facul-

tra construtora. Esta última, chegou a enviá-lo para

manterem, seria preciso arrumar um emprego. A

Foi assim que Sérgio pediu as contas no banco em

dade toda noite. Não posso sair agora.

construir um shopping em Campos do Jordão. Tudo

cidade não mostrava sinais de que a engenharia civil

Fortaleza para tornar-se sócio de seu amigo no bar

bem, ele já estava acostumado com as estradas...

lhes abriria alguma oportunidade tão cedo. Depois

Virado pra Lua que, na verdade, ficava no centro da

de alguns meses, Luíz Flávio sentiu que era o mo-

cidade do litoral norte de São Paulo, num terreno

— Quanto a isso, tudo bem. Você viaja para São Paulo todos os dias, fica na obra até às cinco da tarde

Será que na capital o engenheiro ficaria satisfeito

mento de voltar, enquanto Sérgio ainda tinha planos

comprido, com três quiosques. Em finais de semana,

e depois volta para Taubaté.

por completo?

de ficar. Os amigos se despediram.

o lugar fervia de gente. Era quando vários amigos vinham para ajudar no trabalho puxado. Cinco meses

Outros horizontes
O mercado aquecido e a verticalização de São Paulo

nas décadas seguintes.

eram um palco perfeito para um engenheiro iniciar
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como algo em comum a uma viagem internacional.

Sem escolhas, a única alternativa que se apresentou

depois, a temporada e todo o seu auê chegaram ao

a Sérgio foi uma vaga no setor de investimentos de

fim. Foi quando resolveram que era o momento de

um banco. Durante o tempo em que viveu e traba-

voltar ao mundo real. Ninguém queria continuar em

lhou em Fortaleza, seu gerente investiu em seu fu-

Ubatuba quando o agito dava lugar à calmaria da

projetos de maior fôlego, como prédios mais altos

A saída que lhe coube foi trocar o destino da aven-

turo profissional. Ele era um bom candidato a fazer

baixa temporada. Como resultado, as experiências

e de maior orçamento. As jornadas diárias para

tura sonhada. Em 1980, resolveu que iria para For-

carreira por lá, afinal, a formação em engenharia era

em outras regiões e cidades do país acabaram por

Taubaté selaram os últimos meses para que o di-

taleza de carro, já que lá também representava um

valorizada pelas instituições bancárias na época.

construir mais bases sobre a vida, amizades e rea-

ploma fosse alçado. Depois de um tempo em São

mundo distante, que preencheria seu espírito ávido

Paulo porém, sentiu a urgência de concretizar um

por novas experiências. Combinou com seu amigo

Enquanto isso, Luíz Flávio havia descido o mapa

importante engenheiro na equipe da Teixeira Pinto

novo sonho: ter uma experiência fora do país, pas-

Luíz Flávio Silveira – com quem trabalhava desde a

e parado em Ubatuba. Estava fazendo aquilo que

anos depois.

sando alguns meses na Europa - fosse trabalhando

Tecon e compartilhava a mesma vontade. Além dis-

chegaram a planejar antes da viagem: empreender

ou estudando - como alguns privilegiados jovens

so, Luíz Flávio era alguém que inspirava confiança

um negócio. O recurso disponível e a oportunidade

De volta a São Paulo, Sérgio passou por mais uma

de sua idade faziam. Ao mesmo tempo em que não

para empreenderem uma ousadia daquelas. Para

surgida o fez abrir um quiosque na praia, vendendo

construtora, até que foi chamado para fazer um

tinha a previsão deste tipo de gasto, sua família

enfrentar uma viagem que cruzasse o país, nada

cerveja, coco e lanches. Já que ter uma construtora

hangar da Transbrasil no aeroporto de Cumbica,

também não o apoiou em sua empreitada. Sobre-

melhor que um amigo como aquele. Chegaram de-

representava algo distante e grande demais para

uma obra com um ano de duração. O amigo que o

voar o Atlântico rumo ao velho continente, naquela

pois de diversas paradas por cidades ao longo do

realizar, Sérgio topou entrar de sócio. Mais distante

convidou para assumir a vaga foi Michel Mizan, que

época, não parecia tão simples como passou a ser

caminho e viram que só a distância podia ser tida

estava dos conceitos e parâmetros profissionais de

havia conhecido no primeiro trabalho em São Paulo.
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Depois de concluí-la, em 1982, foi enviado a uma

futura construtora idealizada por ele, anos depois.

nova construção, na cidade de Belo Horizonte, agora

Contábeis na mesma faculdade. Ainda no primeiro

Suava para conseguir a fitinha amarela, o prêmio

ano, quando trabalhava em seu primeiro emprego,

para erguer um prédio de escritórios de uma insti-

Em Belo Horizonte, a residência de Sérgio também

que a professora dava ao aluno com as melhores

no Banco Nacional, prestou concurso de servidora

tuição financeira. Aquela seria sua primeira opor-

era um ponto de encontro mais do que especial.

notas. Também havia a azul, para o segundo coloca-

pública na prefeitura, onde também foi aprovada.

tunidade com tamanha autonomia (como sempre

Após passar uns meses num hotel pago pela empre-

do; a verde, para o terceiro; e a branca, para o quarto

sonhou!), além de que agora passaria a ser o re-

sa, sugeriu que aquele mesmo valor usado passasse

melhor aluno. Marília jamais (JA-MAIS!) colocaria

Adorava aquele trabalho. Aos 19 anos de idade, que-

presentante da construtora na capital mineira. Era

a ser gasto no aluguel de um apartamento. Dessa

uma fitinha verde em seu uniforme, mesmo quan-

ria mostrar aos secretários o quanto ela entendia,

uma grande prova da confiança dos diretores que

maneira, ele se livraria de viver num quarto e se ali-

do conquistava uma desta cor. A competição valia

que sabia fazer tudo. Foi conquistando novas áreas

ficavam em São Paulo, em seu trabalho.

mentar do mesmo cardápio. Equivalendo os gastos

para estar entre os primeiros lugares – o terceiro

como a de recursos humanos e de planejamento. A

determinados no contrato, foi possível alugar uma

já não era digno de ser assumido. Chegou a ganhar

sorte também veio ao seu encontro: no ano seguinte

Mas isso não era tudo. Foi nesta experiência que

cobertura num dos melhores bairros da cidade. O lu-

um concurso de poesia, entre todos os alunos do

ao que entrou, houve uma reforma administrativa

encontrou integrantes como mestres e pedreiros de

gar acabou se tornando tanto um ponto de encontro

Estado, para recitá-la ao governador, mas não teve

e Marília foi promovida ao seu primeiro cargo de

importância especial em sua vida. A responsabilida-

para festas quanto um destino para hospedagem

permissão dos pais para viajar os 115 quilômetros

chefia, chegando anos depois a auditora geral do

de de liderar uma equipe daquelas foi bem trabalha-

para seus amigos e familiares de Taubaté.

que separavam Belo Horizonte de Mariana. Até hoje

Município, pela Câmara Municipal.

se lamenta...

da e rendeu frutos que passaram do simples tempo

Durante o tempo na prefeitura, ainda fez uma pós-

de duração de uma obra. Trabalhou com seu Mário,

Com este trabalho em Minas, vivenciava mais uma

seu João, Mauri e alguns dos mineiros que seriam

satisfação da engenharia. Mas algo ainda mais es-

Mesmo quando se mudou para o Colégio Marconi,

graduação em Administração pública num importan-

os profissionais a levantar os primeiros tijolos da

pecial o aguardava.

um municipal de alta qualidade, Marília continu-

te curso na Fundação João Pinheiro, promovido pelo

ava nas competições. Representava sua escola

governo do Estado, onde chegou a ter aulas com

nos jogos, o que era uma ótima oportunidade para

nomes como Delfim Neto e, como paraninfo, Tan-

conhecer pessoas e entrar em contato com novos

credo Neves. Como se não bastasse, naquele ano

mundos.

de 1984, seu irmão, Fernando, engenheiro, resolveu

A garota morena
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Na escola, queria ser o exemplo de melhor aluna.

A menina levada tinha seus momentos de glória in-

campainha da avó Bertha. Reclamavam que Marí-

fantil quando cruzava a rua e entrava nas casas vizi-

lia, filha caçula de João e Neia, e irmã de Fernando e

nhas. Especialmente onde morava o casal de cegos.

Márcia, aprontara mais uma das suas. No endereço

Com tanta aplicação, ao prestar o vestibular de

bular de Filosofia na Universidade Federal de Minas

Marília mexia nas coisas, fazia traquinagens como

da frente, por ser uma fábrica de doces, era preciso

Administração de Empresas na Pontifícia Uni-

Gerais. Pediu à Marília que fosse com ele fazer a

trocar o conteúdo do pote de sal com o de açúcar.

cultivar as amizades. E lá estava Marília, atenta a

versidade Católica, passou em primeiro lugar. Ao

inscrição. A menina que não resistia a uma prova,

Horas depois, lá estavam os vizinhos tocando a

tudo e futricando com todos.

mesmo tempo, matriculou-se no curso de Ciências

não deixaria a oportunidade passar em branco.
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fazer uma segunda faculdade. Queria prestar vesti-
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Ao chegarem lá, decidiu que também faria a inscri-

des. Trancou suas aulas por alguns anos até que, em

ção, só que para o curso de direito. E então, passara

1985, quando já havia se graduado na PUC, iniciou

em mais uma faculdade – mas esta, por hora, era

na UFMG.

impossível de cursar, devido ao excesso de ativida-

Um encontro em Três Pontas
O bloco do carnaval de 1986 estava sendo orga-

rena, fique aqui que vou apresentá-la ao meu filho!

nizado por uma das estagiárias da obra do banco,

Você vai ser a minha nora”. A festa se desenrolava

que convidou Sérgio para fazer uma viagem para a

tanto pela rua quanto pelo salão e toda a moçada

cidade de Três Pontas. O engenheiro topou e convi-

estava desfilando no mesmo bloco, com fantasias

dou mais uns 30 amigos de São Paulo, além de sua

iguais (ou que deveriam ser iguais!). Marília já havia

família, pois seria a oportunidade de passar a data

se irritado com aquele bando de estranhos que che-

com todos reunidos. Juntando as turmas de Belo

gou com fantasias feitas de forma diferente. Tudo

Horizonte, São Paulo e Taubaté, foi preciso reservar

errado! Enquanto isso, Walter procurava o filho.

um hotel inteiro.
Só o encontrou no terceiro dia. Estavam todos num
Ao chegar lá, Marília se deparou com um monte de

bar e lá estava Sérgio. O clima ficou sem graça. O tal

gente de São Paulo. Sabia que, entre aquele bando,

pretendente usava bigode, coisa que ela desapro-

estava o tal menino que uma de suas amigas, prima

vava. Credo! Nada passou de um telefone anotado

da estagiária, havia encontrado na reunião de fan-

num guardanapo, escrito por Sérgio sob a influência

tasia meses antes. Tinha ouvido sobre o tal Sérgio,

do pai.

mas Marília não queria saber de nenhum cacho.
Nas semanas seguintes, as turmas em Belo Horizon-

24

Contudo, durante o baile de carnaval, seu Walter

te voltaram a se encontrar, e o casal teve a chance

avistou-a na pista e, sem saber quem era, aproxi-

de se conhecer. As saídas entre os amigos eram

mou-se e profetizou em tom de brincadeira: “Mo-

muito boas e, para o namoro começar, de fato, bas-
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o engenheiro tinha vendido seu carro e aplicado o

cionamento. Mas, logo depois da virada do ano, em

havia apenas Sérgio e uma secretária, Dulce. Con-

dinheiro na Bolsa de Valores. Marília o aguardou cui-

fevereiro, Sérgio foi a Belo Horizonte e lhe contou

tinuou voltando para BH, durante um ano, para a

Naquele ano, Marília não se dedicaria quase nada

dando até dos peixes que ficaram no apartamento.

o que estava acontecendo. Ao ouvir a notícia, ela

transição do serviço que prestava à Câmara.

aos estudos. Pudera! Depois de um mês de namoro,

Na volta de Sérgio, os aquários estavam em ordem,

ficou ainda mais certa de que o compromisso não

Sérgio disse que ia viajar para a Copa do Mundo do

mas o dinheiro da Bolsa havia virado cinzas. Sérgio

teria futuro. Se ele estava voltando a Taubaté, nun-

Transição concluída, Marília passou a ficar direto

México, aproveitando que a obra do prédio do banco

anunciou que teria que voltar a São Paulo, por con-

ca voltaria a morar em Minas Gerais, e a distância

em Taubaté. Era a sua vez de sonhar com o próprio

terminara. Para Marília, isso era um plano maluco,

ta do trabalho. A situação ficou incerta. Trocariam

entre os dois continuaria.

negócio e, ao lado da cunhada Maria Sílvia, em 1989,

de gente que não era séria. Mas em junho, lá estava

cartas.

taram exatamente os quarenta dias da quaresma.

seu namorado embarcando no avião. Além disso,

Donos de si

Ela pensou em desmanchar o namoro várias vezes,

tada, presenteada com um projeto do arquiteto Ro-

até que em março, no aniversário do engenheiro,

berto Migotto, com doces deliciosos. Por maior que

foi visitá-lo. Faltou-lhe coragem para terminar o

tenha sido o investimento e por mais que gostasse

relacionamento e preferiu se aquietar por alguns

daquele trabalho, alguns meses depois, as sócias

Sérgio ligou para Michel Mizan, contando-lhe que

ordenador para quem ele deveria responder, e uma

meses. Em junho, foi Sérgio quem pegou o carro até

enjoaram de fazer receitas e mais receitas. Reza-

estava voltando para trabalhar na cidade. Michel

aborrecida hierarquia havia se instalado.

Belo Horizonte, pronto para uma conversa séria.

vam para não ter mais encomendas, que chegavam

Disse-lhe que aquela situação de namoro à distân-

sem parar.

estava procurando uma casa para morar com a namorada e só encontrava imóveis muito grandes. A

Os fatos mostravam que chegara o momento do jo-

cia e poucos encontros estava muito complicada.

notícia de Sérgio calhou bem, e o paulistano propôs

vem retornar à sua cidade e construir seus próprios

Deveriam terminar de vez ou...

que fossem para uma casa no bairro do Brooklin,

prédios, levando para Taubaté todo o aprendizado

com mais um amigo que também queria dividir des-

e experiência que tivera na engenharia de projetos

Casaram-se no ano seguinte, em Belo Horizonte,

Sílvia também engravidou, de Mariana. Diante disso,

pesas.

arrojados, privilegiando a arquitetura. Conversou

quando Marília já estava no terceiro ano da facul-

o melhor seria passar o ponto.

com Mizan, que também tinha planos convergentes,

dade de direito. Precisou trancar o curso mais uma

Ao final de 1986, o engenheiro de Taubaté não

e ambos se organizaram para montar uma socieda-

vez, além de pedir demissão na Câmara.

aguentava mais morar em São Paulo. Seu trabalho

de. Em 1987, num Brasil de economia inflacionada,

na construtora tinha se tornado insuportável. An-

mercado restrito, reformas monetárias e congela-

Ninguém acreditava que ela largaria tudo. De Au-

a obra do primeiro prédio da construtora, o Solar

tes de sua viagem para Belo Horizonte, Sérgio tinha

mento de preços e salários, nascia a Teixeira Mizan.

ditora Geral do Município de Belo Horizonte, ela

dos Ipês, já tinha quase um ano de andamento. O

mudou-se para o Vale do Paraíba sem muito rumo.

edifício de 10 andares, num terreno de seu Walter,

Em Taubaté, deparou-se com a Teixeira Mizan, onde

era bem localizado. Os amplos apartamentos de

livre acesso ao diretor da empresa. Na sua volta,
muitas coisas tinham mudado. Havia um novo co-

26

abriu uma loja de doces, a Divina Gula, toda requin-

Enquanto isso, Marília se desanimava com o rela-

De Sonhos e Obras

A cegonha as libertou. Marília descobriu que estava
grávida, esperando Thomás. Logo em seguida, Maria

Enquanto isso, as coisas andavam bem na Teixeira
Mizan. Desde 1987, na Avenida Juscelino Kubitschek,
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Sérgio e Marília em comemoração dos 20 anos da construtora.

três dormitórios estavam todos vendidos. O projeto de arquitetura, arrojado para a época, fora assinado por um amigo de Sérgio e Michel, o arquiteto
Marco Donini. Para executar a construção, a estratégia foi lançá-lo a preço de
custo, ou seja, reunindo os compradores para aprovar o orçamento de parte
por parte do prédio. As etapas eram cumpridas na medida em que as mensalidades eram pagas, já que naquela época – quando não existia a facilidade
do financiamento como hoje – a maioria das obras era feita dessa forma.
Assim começou a aproximação com cada um dos clientes. Apesar de continuar a ser chamado de Serginho por muitos, assumiu com hombridade a
missão de construir lares, importando-se com o respeito àqueles que haviam
confiado na idoneidade de seus pais, pois na cidade não eram poucos que
tomavam o engenheiro por aventureiro.
Uma obra a preço de custo pode se tornar uma dor de cabeça aos compradores. Atrasos podem ocorrer, o orçamento ficar acima do esperado e, com
isso, as parcelas se estenderem. Isso não aconteceu: com o prazo cumprido,
os clientes receberam seus apartamentos em ordem – com suas varandas,
salas amplas, piscina, sauna e churrasqueira – e habitaram a primeira obra
da nova construtora.

28
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Novos rumos
Desde o início da Teixeira Mizan, os amigos haviam
decidido seus papéis na sociedade. Como Michel
não tinha planos de sair de São Paulo – onde também trabalhava com o pai, numa loja do bairro Santa
Efigênia – seria o responsável pelas finanças. Enquanto isso, em Taubaté, Sérgio cuidaria da execução em si. Como não havia condições de contratar
mestres, encarregados e outros engenheiros, acabou assumindo todas essas funções.
Depois de quase dois anos, ambos sentiram que não
seria mais viável manter aquele esquema. O modo
em que estavam atuando tornara-se muito puxado
para Sérgio. Os planos para o futuro eram de lançarem novos empreendimentos e, para isso, a presença contínua de Michel era exigida: ele deveria se
mudar para Taubaté, mas a mudança estava fora das
possibilidades para o paulistano. A decisão, neste
caso, seria encerrar a sociedade. Sérgio passaria a
tocar a construtora sozinho. Assim, Teixeira e Mizan
se separaram.
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Depois da doceria, do nascimento do filho Thomás
e da filha Bruna, em 1991, Marília soube de um concurso na Câmara de Taubaté. Fez a prova uma semana depois de a caçula nascer e, no mês seguinte,
já estava nas funções de seu novo cargo público.
Então, a morena de Belo Horizonte reencontrara seu
lugar. Dois anos depois, Sérgio a convidou a largar a
carreira pública em prol de uma sociedade privada.
Era 1992 e o Solar dos Colibris acabara de ser lançado, com uma novidade: aquela seria a volta de

Solar dos Colibris

um empreendimento realizado através do SFH –
Sistema Financeiro de Habitação – em Taubaté. O
antigo Banespa entrou como o banco investidor.
Os diferentes trâmites financeiros e burocráticos
exigiam alguém bem preparado. Marília disse um
importante “sim” ao marido, pela segunda vez, tornando-se sua sócia.

Sérgio, 1989
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O Primeiro
Morador
Ele é conhecido e reconhecido por sua atenção e dedicação ao ter sido presidente
de comissão de obras e, um ano
depois da entrega do
edifício, eleger-se
síndico. Decidiu morar nas alturas por se
sentir mais seguro. Conhece o condomínio como ninguém. Relembra de como era,
naquele começo da década de 90,
quando os vizinhos viviam se confraternizando nos churrascos. Seus filhos
cresceram ali, sob o colorido do pôr-do-sol
que invade a varanda ao encontrar-se com as
curvas da serra no horizonte.

Erguer
Hastes de ferro saem de uma grande placa de concreto que as envolve num caminho de dezenas de metros
abaixo do solo. Acima do terreno, estes metais escuros se unem num formato retangular que parece uma
gaiola, indicando as colunas que acompanharão o prédio até o topo.
O alinhamento é fundamental. Poucos centímetros de diferença entre uma estrutura e outra fariam com
que todas as lajes se desencontrassem ao longo do prédio. Na melhor das hipóteses, os pavimentos teriam
pisos desnivelados; na pior, um prédio insustentável.
Ao longo dos próximos meses, as colunas serão levantadas pelos cálculos, pelo trabalho e pela fé de uma
equipe que prenuncia que este terreno não será mais o mesmo, modificado em seu espaço a partir de sua
própria história e da história daqueles que erguem os arranha-céus.
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Capítulo 2

A história de onze nações
Além dos filhos pequenos – Bruna ainda com nove

Sylvio mostrou que a ideia só poderia dar certo.

meses – nem carro mais Sérgio e Marília tinham. O
bem fora vendido a fim de comprar um terreno para

Aquela região era um descampado fora de qualquer

construir um outro edifício. Marília resolvia a vida

direção. Difícil acreditar que o bairro Barranco se

de contrastes a pé. Moravam num bairro chique,

tornaria uma das áreas mais valorizadas da cidade.

mas viviam numa edícula construída num grande

Sérgio arriscou, permutando uma área de 28 mil me-

terreno. Edícula que seu João, pai de Marília, numa

tros quadrados, com a família Rechdan, por aparta-

das idas a Taubaté, carinhosamente apelidou de

mentos. Ergueria torre por torre de um condomínio

“barracão”.

ousado que, logo no início, já chamava a atenção. O
projeto contava com uma extensa área de lazer e

Sérgio queria continuar fazendo prédios que cati-

jardins, incomum na época.

vassem pessoas, que fizessem a diferença. Queria
que a cara urbana da cidade viesse acompanhada de

Não tardou para gerar movimento. Pessoas procu-

beleza, preocupando-se sempre com a estética. Se

ravam por Marília, Sérgio e até mesmo pelos pais

ainda tinha alguma dúvida sobre isso, tirou a prova

do engenheiro. No entanto, não eram exatamente

ao lançar o Parque das Nações, em 1993.

clientes. Uma batalha começara antes mesmo de
surgirem os países.

A ideia de reunir onze torres num único empreendi-
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mento, com 220 apartamentos, viera de Sylvio de

Parentes, amigos, colegas de construtoras e donos

Paula, um parceiro de negócios que, depois de morar

de imobiliárias ligavam dizendo o quanto Sérgio es-

16 anos em São José dos Campos, estava de volta a

tava louco com tamanha ousadia. Temiam que ele

Taubaté com novas percepções de mercado. Ao unir

estivesse fora da razão, que afetasse o mercado

seu amplo conhecimento a cálculos e estratégias,

imobiliário da cidade.
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Sylvio de Paula, Sérgio e Paulo Franco.
Grandes parceiros em grandes momentos
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Certo dia, um agente imobiliário, próximo do casal,

va adiante. Com o choro engolido, a esposa e sócia

pediu que Marília fosse vê-lo. Ela ouviu palpites

questionou em tom mais sereno se conseguiriam

repreensivos de que aquela obra estava fadada ao

concluir e se as coisas dariam certo. Ele apenas per-

fracasso. De fato, o risco era grande. Marília saiu an-

guntou: “Você não tem fé?”. A resposta a fez aquie-

gustiada daquela conversa. Andava pela rua quando

tar-se e voltar a fazer o que precisava ser feito.

encontrou um amigo advogado que – percebendo
sua aflição – perguntou-lhe o que estava aconte-

Enquanto isso, as primeiras torres do Parque das

cendo. Ela contou sobre todas as especulações e

Nações mostravam seus sinais no meio do mato.

comentários a respeito do tal lançamento. Então,

Na frente do terreno, sob um guarda-sol, sentado

ele deu seu parecer:

a uma mesa de plástico, Sylvio de Paula aguardava
os clientes para vender as unidades. Com a recusa

— Marília, vou te dizer duas coisas: A primeira é

de várias imobiliárias em representar o empreendi-

que não há poeira que não abaixe em sete dias; a

mento, aquele ponto era um dos únicos meios de se

segunda é que ninguém chuta cachorro morto. Se

obter informação sobre os apartamentos.

as pessoas estão fazendo tudo isso, é porque se
incomodam com o sucesso que este empreendi-

Além de fé, era preciso ter braços firmes e bons

mento pode ter.

cálculos. Diante de um empreendimento daquele
tamanho, as coisas tinham que dar certo. Foi aí que

Ela enxugou as lágrimas, voltou para casa, e nunca

se estreitaram os laços entre a Teixeira Pinto e João

mais se esqueceria daquelas duas frases. É claro

Batista Veiga Salles Filho, um fiel parceiro nos pla-

que o risco também incomodava Sérgio, mas ele

nejamentos de obras.

mantinha suas questões em silêncio, calado, e toca-

Questão de estratégia
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Se tudo começa com um terreno, é preciso, antes de

comporta um prédio com dois, três, quatro apar-

qualquer decisão, estudar sua viabilidade. Será que

tamentos por andar? Quem são os clientes – eles
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Parque das Nações

buscam quantos quartos e quais diferenciais? E o

a preço de custo. Passou um tempo fora do país e

espaço? Quanto será que eles estariam dispostos a

ao retornar se inteirou do andamento da constru-

pagar por um apartamento? Esta é a hora de fazer

ção. Percebeu que as coisas iam mal. A obra estava

muitas perguntas, se não todas.

atrasada, e isso representava um risco do empreendimento não seguir adiante, principalmente devido

A partir deste perfil, é montado um cenário: verifica-

aos galopes da inflação.

se o valor do terreno, calculam-se quantos apartamentos cabem ali. Pondera-se se a construtora ban-

Entre encontros com os engenheiros e as reuniões

cará os funcionários, se será feito um financiamento

piratas dos clientes que, aflitos, tentavam decidir o

bancário etc. Então, decide-se pela melhor opção.

que fazer, um segundo de insensatez fez João Batis-

Conhecidos os custos e montado o plano, agora é

ta se manifestar como voluntário para um conselho

hora de checar a viabilidade. Quando este dinheiro

de obras. Coordenaria o andamento, desde que ar-

será recuperado e qual será o lucro obtido?

ranjassem também um engenheiro para fiscalizar. O
alívio de todos foi tanto que ninguém lhe perguntou

João Batista fica numa sala reservada do escritório

se ele tinha experiência. Tornou-se um “salvador” da

da Teixeira Pinto e sabe de tudo isso antes da pri-

obra, propondo-se a administrá-la, assinar cheques

meira negociação de um edifício. Nunca imaginou

e documentos. Acabou se aproximando muito do

que um dia acabaria fazendo parte da inteligência

setor da construção civil. Fez cursos sobre o assun-

de uma construtora. Doutor em física pela Univer-

to e assim acabou conhecendo Sérgio, para quem

sidade de São Paulo, foi parar na construção civil

passou a prestar consultorias já nas primeiras obras

por conta das circunstâncias.

da Teixeira Pinto, entre elas, o Solar dos Juritis.

Em meados dos anos 80, mudou-se para São José
dos Campos, após passar num concurso do INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Como
forma de investimento, comprou uma sala comercial de uma construtora daquela cidade, numa obra
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Ao receber uma licença do INPE, João Batista decidiu abrir
sua própria empresa de gerenciamento de construções, atendendo a várias construtoras. Acabou pedindo exoneração do
cargo quando recebeu um convite de Sérgio para trabalhar
exclusivamente com ele. Com o Parque das Nações, era preciso
um profissional de competência e confiança. João Batista e a
Teixeira Pinto passaram a ser parceiros nos empreendimentos.
Ao lado de Sylvio de Paula, nas vendas, e João Batista, nos planejamentos, a construtora se fortalecia e garantia o sucesso
de comercialização do Parque das Nações, cujas torres foram
levantadas ao longo de seis anos e, por fim, abraçadas pela
cidade que cresceu naquela direção.
Em seu trabalho, João Batista ganhou o reforço de valiosos
colaboradores que traduzem planilhas na prática, como José
Soares de Oliveira Neto - o Neto, que acompanha criteriosamente a execução do que está previsto, passo a passo - e ainda
da dupla nissei Fumio Haga e Yukio Miazaki - que garantem a
compra de materiais, item a item.
João Batista

Neto e Fumio
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A obra em siglas
Longe da obra, dentro do escritório, o início de um
prédio não provoca muito barulho, mas pode gerar
uma grande dor de cabeça logo na primeira checagem de números, requerimentos, dados fiscais e
certidões municipais.
A mesa organizada de LS (Luciana dos Santos) no
piso superior da TP (Teixeira Pinto) esconde todo o
barulho que pode ser inaudível, mas ecoa como badaladas das responsabilidades administrativas. Ela
toma conta das documentações das obras prestes
a começar, das que estão em andamento e até das
que já foram entregues e continuam sob a administração da TPS (Teixeira Pinto Serviços), inclusive
dos prédios cujas unidades estão à venda no ETP
(Espaço Teixeira Pinto). Especialista em separar
prédios por pastas, papéis com cópias em cartório
em vias autenticadas e firmas reconhecidas, uma
das funcionárias mais antigas da casa trabalha entre siglas. Tem para todos os gostos: SPE, ISS, INSS,
CNPJ, GPS...
Para entender como toda essa papelada funciona,
pouco adianta abrir os arquivos repletos de dados
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oficiais e ler o que significa cada um desses nomes

propostas para efetivação de tais transações,

Quando a obra se encerra, é preciso legalizá-la pe-

reduzidos a três ou quatro letras garrafais. Não

coordenando e levando a termo a incorpora-

rante todos os órgãos governamentais. Luciana

dá para saber que, quando um prédio é iniciado, a

ção e responsabilizando-se, conforme o caso,

conta com o apoio de Wagner de Carvalho. Wagner

primeira coisa a ser feita é – dentre tantas outras

pela entrega, em certo prazo, a preço e em

chegou em 1998, com 16 anos de idade, vindo da

- seguir inúmeros trâmites legais. Isso faz com que

determinadas condições, das obras conclu-

Guarda Mirim de Taubaté. Auxiliava nos serviços

a obra funcione como uma empresa com seus pró-

ídas.

externos e financeiros até que foi efetivado. O tra-

prios encargos.

balho na prática o fez escolher a faculdade de RH
Estende-se a condição de incorporador aos

(Recursos Humanos) para cursar. O tempo mostrou

A abertura da empresa leva de 20 a 30 dias corridos.

proprietários e titulares de direitos aquisiti-

que as escolhas foram acertadas!

Depois disso, começam os documentos para tornar

vos que contratem a construção de edifícios

a obra uma incorporação, ou seja, a unificação de

que se destinem a constituição em condo-

Alguém também tem que cuidar de todo o fluxo de

diversas propriedades autônomas (apartamentos;

mínio, sempre que iniciarem as alienações

captação de recursos, contas a pagar e receber, alí-

frações) em um único terreno. Para fazê-la, deve-se

antes da conclusão das obras. (Lei nº 4.591,

quotas e valores, bancos e boletos, adimplência e

tirar certidões da Prefeitura Municipal, do Estado,

de 16 de dezembro de 1964, arts. 29 e 30)

tudo mais que envolve a circulação da riqueza eco-

do INSS (Imposto Nacional de Seguridade Social),
da PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional),

nômica pela empresa, que também é importante
Está claro? Socorro, Luciana!

pilar de sustentação. É aí que entram Lívia Coelho,

da RF (Receita Federal) e as CND (Certidões Negativas da Justiça Federal).

Carmen Lúcia Monteiro, Camila Gabrielle, Alexander
Erros não podem passar. Percebidas depois de um

Toledo, capitaneados por Rita Pereira.

mês, irregularidades trarão problemas nas certiConsidera-se incorporador a pessoa física ou

dões futuras, e as complicações só se acumularão.

jurídica, comerciante ou não, que, embora
não efetuando a construção, compromisse ou

Depois de aberta, como qualquer outra empresa, é

efetive a venda de frações ideais de terreno

preciso continuar tudo de acordo com a lei. Folhas

objetivando a vinculação de tais frações a

de pagamento, impostos e encargos fiscais, que in-

unidades autônomas, em edificações a se-

cluem tanto a mão de obra própria quanto terceiri-

rem construídas ou em construção sob regi-

zada, são administrados constantemente.

me condominial, ou que meramente aceite
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Dentro da organização
Em 1991, o escritório da Teixeira Pinto era um so-

Visconde do Rio Branco, Sérgio pediu que ela tam-

brado na Rua Voluntário Pena Ramos. Com uma

bém ajudasse na recepção. Era preciso se desdobrar

equipe ainda pequena, de apenas quatro pessoas,

para cuidar dos funcionários e atender telefones e

entre elas um ex-inspetor de escola, aposentado,

clientes. Luciana manteve este ritmo por cerca de

responsável pelos papéis dos funcionários. Em uma

dois anos, quando ficou pronto o prédio Viña del

das semanas de pagamento, o velho senhor faleceu.

Mar, em 1994, na Avenida Walter Thaumaturgo.

As folhas dos 80 trabalhadores ficariam por fazer,

Parte dele era alugada para outros estabelecimen-

caso não encontrassem uma nova pessoa imedia-

tos comerciais, enquanto a construtora ocupava o

tamente.

andar de cima, ainda com poucas pessoas.

Com a notícia de que a pequena construtora procu-

Se na política econômica um plano introduzia a

rava alguém, Luciana subiu as escadas da sobrelo-

nova moeda, o Real, e a esperança da estabilização

ja para uma entrevista com Sérgio. A garota de 19

e controle da inflação, o novo escritório – embora

anos, que dividia seus estudos com o trabalho em

amplo e bonito – gerava instabilidade pelo seu en-

uma empresa contábil, começou na Teixeira Pinto

torno. Os funcionários comentavam que era longe

no dia seguinte. Logo viu que, apesar do escritório

demais! Das duas pistas da avenida, separadas por

pequeno, tinha muito a ser feito por lá.

uma valeta de água, apenas uma era pavimentada.

Bia, Val e Ismael. Abaixo, Rita, Camila, Alex e Josi

Os terrenos ao redor eram vazios, sem o mínimo
Providenciou a papelada e tudo mais em tempo, an-

sinal de mudança. Mas Sérgio justificava que, em

tes da data de recebimento dos funcionários; até

pouco tempo, aquela região seria parte do centro

hoje não sabe como (pura modéstia). Daí em diante,

de Taubaté; como acabou acontecendo de fato.

passou a ser responsável por manter a organização
da área administrativa.

Com a ampliação da equipe, Luciana começou a cuidar da área fiscal, toda voltada às obras. O Solar

No ano seguinte, quando se mudaram para a Rua
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encarregada de organizar os papéis trabalhistas e

pegos de surpresa por outro tipo de incidente.

de custos, alinhando-os aos fiscais.
A caminho de uma obra, a jovem e o estagiário de
Papéis, papéis, papéis. A garota das burocracias

engenharia Lauro Almeida, que dirigia o carro, pe-

começou a ter as primeiras noções de como fun-

garam uma forte chuva. A avenida onde estavam co-

ciona este fluxo dentro de uma construtora. Em

meçou a se encher de água, assim como o Fusca, que

torno dela, havia caixas e mais caixas – uma para

era repleto de furos. Enquanto a água subia por suas

cada documentação: haja final de semana para co-

pernas, o engenheiro, desenganado, disse que o di-

locar tudo em ordem. E tudo isso sem computador!

nheiro todo seria encharcado e perdido lá mesmo,

Naquele tempo, havia apenas uma máquina dessas

no meio do rio que se formava. Apavorada, Luciana

na Teixeira Pinto, envolta de todos os cuidados que

manteve a mochila sobre a cabeça, numa defesa he-

demandam as tecnologias de ponta.

roica do valioso conteúdo. Chegaram ensopados,
portando envelopes sequinhos. Aquela seria uma

A geringonça vinha desde o último escritório e era

das lembranças mais engraçadas desta dupla, que

mantida numa sala separada, a Sala do Computa-

está entre os mais antigos colaboradores da casa.

dor – a única munida de ar-condicionado, para que o
calor não maculasse seu frágil corpo. Lá, só entrava

A marca de Lauro, que logo passou a ser o enge-

quem entendia do assunto.

nheiro de diversas construções, é a constante
disponibilidade, energia e boa vontade. Depois de

Muitos dos trâmites tinham que ser feitos ainda nos

anos, Sérgio percebeu que ele seria o perfeito anjo

canteiros, pessoalmente, incluindo os ordenados. A

da guarda de uma obra, entregando-lhe a função de

tecnologia que sobrava era, no máximo, um Fusca

engenheiro de segurança, além de apoiar no sistema

verde improvisado que Sérgio destinara às visitas

de trabalho da Teixeira Pinto.

a obras. Em dia de pagamento, Luciana enchia uma
mochila com envelopes cheios de dinheiro, prontos
a serem entregues para cada funcionário. Atentos
ao risco de possíveis assaltos, certo dia acabaram
Luciana e Wagner
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Lauro

Tudo também passou a fluir melhor com o empenho
de Mário Calheiros que, logo quando chegou, assumiu a Carteira de Clientes da empresa. Com sua capacidade de relacionar-se e o espírito amistoso, fez
a Teixeira Pinto despertar para as oportunidades de
negócio que um estreito e autêntico relacionamento com clientes enseja.
A partir de 1995, vieram novas contratações, já
que outros blocos do Parque das Nações estavam
a caminho, junto com um novo projeto – o Solar Florence – e as primeiras obras industriais. Além dos
engenheiros, agora havia estagiários e funcionários
administrativos. Com isso, era preciso ter uma equipe afiada com todo o controle contábil. O balanço
é algo fundamental para fornecedores, instituições
financeiras, clientes e investidores, para os quais é
imprescindível a transparência dos números.
Foi assim que a Nunes Soluções em Contabilidade
começou a fazer parte da história da Teixeira Pinto,
através de Ana Nunes, que se tornou uma grande
parceira e companheira de todos os momentos da
construtora. Mesmo com a facilidade dos sistemas
atualmente, o trabalho ainda requer muita atenção.
Sola Florence
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Mergulho
Os gêmeos se lembram da primeira
vez que entraram no apartamento, quando não
havia nem janelas!
Ajudaram a escolher
cores para as paredes e
vibraram com o projeto de
seus quartos. Apaixonados
pelo verão, foram os primeiros a
pular nas águas da enorme piscina,
antes mesmo de se mudarem. Alegria,
chinelos, toalhas e roupas de banho vieram na frente dos móveis, pertences, e da
casinha da cachorra que dorme na varanda.

Ser
Uma moto para em frente ao Espaço Teixeira Pinto, feito especialmente para acolher clientes e interessados
nos apartamentos disponíveis. A moça que desce do veículo entra e se dirige à atendente. Após receber
uma chave, sai apressada e segue para um dos prédios, onde encontrará um futuro morador. Em seguida,
uma nova corretora surge.
Vindas de diferentes imobiliárias da cidade, elas são apenas duas de dezenas de corretores parceiros da
construtora. O telefone toca entusiasmado: é alguém de Lorena contando que já são duas negociações
fechadas, uma em andamento e um pedido de reserva de apartamento.
Num entra e sai contínuo, essas pessoas ajudam investidores a realizarem bons negócios e famílias a
encontrarem espaços para lá de especiais para instalar seus lares.
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Capítulo 3

Espaço que acolhe
O espaço amplo, iluminado pela presença de janelas

técnico dos produtos.

de vidro, foi criado em 2010, com o intuito de fazer
as pessoas sentirem-se em casa, de ser um ponto

Walther nunca havia vendido um prego em sua vida,

de encontro e um local onde pudessem perceber e

mas era comunicativo e não só vivenciava claramen-

até vivenciar a experiência de ser um cliente Tei-

te os valores virtuosos da empresa, como participa-

xeira Pinto.

ra de todo o processo. Mesmo assim, o engenheiro
que lidaria com clientes, corretores e negociações

Uma equipe tão especial quanto o lugar deveria es-

ficou preocupado. Chegou a se reunir com Sérgio al-

tar integrada com as diversas frentes de atuação,

gumas vezes, tentando convencê-lo de que não era

unindo o conhecimento técnico da obra ao talento

uma boa ideia. Não vou conseguir, dizia Walther. Vai

de um negociador. Também deveria suprir as neces-

sim, respondia Sérgio. Caso não conseguisse ou não

sidades dos clientes que procuram saber sobre no-

se adaptasse, poderia voltar às obras. O importante

vos empreendimentos; quando a família cresce, por

é que ele abraçasse a oportunidade.

exemplo. Mais do que isso, seria preciso atender de
forma diferenciada os próprios corretores, a fim de

Walther entrou na Teixeira Pinto quando ainda era

que eles ficassem cada vez mais alinhados ao jeito

um estudante de engenharia. Em 1997, o Parque das

de ser da Teixeira Pinto.

Nações estava subindo a terceira torre do condomínio: a Canadá. Naquele estágio, percebeu que

Sérgio chamou Walther Junquetti, um dos engenhei-

poderia trabalhar de um modo que não conseguira

ros com muitos anos de casa, para avisar que esta-

em seus empregos anteriores, apresentando suges-

va destinando a ele mais um desafio. Era preciso

tões e colocando suas ideias em prática. Já tinha

alguém para montar esta equipe. Além de todas as

experiência em construção desde o primeiro ano

suas competências, ele trazia todo o conhecimento

de faculdade. No Parque das Nações teve a autoWalther
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nomia que sempre desejara. Ao longo dos quatro

precisavam ser aceleradas. O engenheiro encontrou

Aquele jeito de trabalho trazia um gosto diferente.

anos, nesta obra, foi efetivado e cresceu na equipe.

por lá, outra parte da equipe, de trabalhadores mais

Cada obra, um novo ciclo. Após a entrega do Village

recentes. E lá foi ele implantar o controle de quali-

Towers, a nova meta a ser cumprida seria um pouco

dade novamente.

mais árdua: uma torre de 24 andares que precisaria

O primeiro desafio, porém, o pegou ainda nesta época, quando foi encarregado de implantar o controle

ser iniciada, feita e entregue em apenas dois anos.

de qualidade. Seria a primeira obra da Teixeira Pinto

Em 2005, foi lançado o Village Towers, um proje-

Já era 2008 quando os reflexos do boom imobiliário

a ter o selo ISO – e uma das primeiras do país. Co-

to com um novo padrão de construção: eram três

iniciado naquela década começaram a vir à tona. A

meçou organizando a equipe, filtrando os membros

torres de 16 andares e fachadas feitas de sacadas

verticalização se espalhava por várias cidades, au-

e mantendo os melhores colaboradores. Com isso,

com bordas curvas. Com a qualidade já implantada,

mentando a oferta de produtos e diminuindo a dis-

iniciou um trabalho de desenvolvimento com os en-

descobriam – aos poucos – que o caminho, mais do

ponibilidade de mão de obra qualificada. Mais uma

carregados e mestres de obra.

que os processos, eram as pessoas.

vez, engenheiros se viam provocados a dar conta
de formar uma boa equipe e cumprir prazos ligados

É certo que existem preocupações em qualidade

Passaram a se reunir periodicamente com o mestre

e segurança que sempre estão presentes, e sem-

de obras, encarregados e almoxarifes. Engenheiros

pre estiveram, mesmo antes dessa implantação.

aproveitavam a oportunidade para levar sempre um

Nesta época, Sérgio e Marília já haviam consolidado

O controle de qualidade de uma obra passou a ter

ou outro pedreiro para participar da conversa sobre

uma construtora bem sucedida com obras frequen-

uma abordagem diferente. Afinal, o que era levar

prazos, metas, necessidades... Tudo era discutido

tes, graças aos predicados do produto e do trabalho

qualidade para uma construção?

em grupo, de forma que o trabalho passava a ficar

daqueles que compunham a Teixeira Pinto. Mas não

não só na mão de um engenheiro. Todos tinham va-

bastava para uma empresa que buscava um futuro

Ao final dos anos 90, o número de funcionários

lor e importância para realizar a meta. Discutiam

de crescente reconhecimento. O único jeito de ca-

da Teixeira Pinto não passava de uma centena. O

funções, anotavam na agenda.

minhar é caminhando. Então, adiante!

número de torres sendo construídas simultaneamente não ultrapassava três. Sérgio fazia o papel
na gestão de obra e comercial, além do que mais
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aos financiamentos.

Reconhecer valores

surgisse de necessário. Os anos se passaram, e o

Em 2007, Sérgio foi apresentado à Metanoia, pela

sos cursos. O contato com a Metanoia, uma empre-

Parque das Nações foi entregue em maio de 2000.

amiga Maria Helena, da Integral Desenvolvimento

sa de educação empresarial voltada a criar merca-

Walther, agora, tocava o Ilhas do Caribe, cujas obras

Humano, de Pindamonhangaba, onde já fizera diver-

dos mais éticos, humanos e prósperos, foi o início de

Ser
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uma transformação na Teixeira Pinto, onde seriam

bre o que valorizavam e o que os fazia sentirem-se

criadas novas lideranças, dando mais significado

valorizados. A primeira descoberta foi que os tra-

ao ofício de cada um deles e, consequentemente,

balhadores gostariam de ser chamados pelo nome,

ao trabalho como um todo.

e não por apelidos, muitas vezes pejorativos. E esse
tipo de tratamento não se reduzia só aos canteiros.

Junto com a Metanoia veio o encontro com pessoas

O compromisso assumido foi que a educação pas-

muito especiais, entre elas Roberto Tranjan, Silvio

saria a ser redobrada fora dali, por exemplo, para

Bugelli e Sandra Campos, educadores que se torna-

com as mulheres que passam na frente das obras.

ram grandes parceiros na trajetória da construtora.

Respeito foi o primeiro valor replicado.

Sérgio cativou a todos com seu empreendedorismo,
sua energia, sua confiança. A convivência ao redor

Aquela foi uma primeira e importante mudança.

dos negócios cultivou grandes amizades e o inseriu

Depois mergulharam no mundo dos clientes e tudo

numa preciosa comunidade de empresários que co-

que fosse preciso para entregar qualidade e muito

mungam de um mesmo propósito.

mais para quem investe na vida. E este movimento
continua desde então, com novos toques e reto-

Não só Sérgio passou pelo processo metanoico.

ques. Parceria, credibilidade e contentamento são

Marília e outros líderes foram essenciais na multi-

sementes que todos ali plantam diariamente. O

plicação da filosofia que ajudava a revelar e reinven-

tempo amadurece os frutos.

tar mais e mais o jeito de ser Teixeira Pinto.
Os valores seriam criados não apenas para as obras,
mas para toda a empresa. Com a participação de
cada colaborador, a Teixeira Pinto passou a ter sua
Carta de Valores: Respeito, União, Integridade, Responsabilidade, Reconhecimento e Oportunidade.
Nas reuniões, todos eram convidados a dialogar soEquipe de obra reunida: Momento de diálogo e reflexão

62

De Sonhos e Obras

Ser

63

Trabalho de maestro
Ao final dos anos 90, na medida em que as equipes

que traz o concreto da laje, ou com a que trará os

de engenheiros, mestres e encarregados se orga-

canos, ou cobrar a que ficou de trazer a caixa d’água.

nizavam, Sérgio passava a frequentar menos suas

Para qualquer desses atrasos, o engenheiro passava

construções. As demandas administrativas cres-

até um dia resolvendo problemas.

ciam a ponto de ele não ter mais como se desdobrar em diferentes canteiros pela cidade. Contratou

Era desgastante ser o engenheiro responsável e

engenheiros responsáveis pelo andamento de cada

ainda ter que se reunir com fornecedores, passar

obra, como o velho amigo Luís Flávio.

no escritório da Teixeira Pinto para cuidar de burocracia, pagar os funcionários, organizar rotinas de

Ainda assim, os engenheiros residentes não conse-

trabalho e o que mais surgisse em sua frente. Neste

guiam mais tocar as obras sozinhos. Isso porque o

samba, muitas vezes o engenheiro ficava entre o

grupo que realiza uma construção depende de que

martelo e a bigorna, vendo a estrutura cinza esta-

tudo corra bem no fornecimento de materiais e no

cionada diante de si. Os tempos trouxeram novas

trabalho de empreiteiros, o que nem sempre acon-

exigências: além de engenheiro, o profissional deve

tece como o planejado. Quando falta alguma coisa, é

ser um exímio administrador.

o próprio engenheiro que deve se ausentar para tomar providências, entrar em contato com a empresa

Por isso, era necessário ter um profissional que cir-

Celebração da Carta de Valores
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culasse por todas as obras, atendendo as deman-

sua cidade natal e de onde jamais se mudou. Lá, é

das pontuais, ajudando a apagar o fogo antes que

conhecido como Paulinho Canário, já que seu pai

virasse incêndio. Até certo ponto, Sérgio também

foi o fundador do time da cidade que leva o nome

ajudava. Quando o volume de obras cresceu além

do pequeno pássaro e tem a maior torcida entre a

do seu limite, foi necessário alguém para fazer só

população. O espírito caloroso, seu ânimo e alegria

isso: supervisionar várias obras ao mesmo tempo

também se refletem no bloco que ele ajudou a fun-

– o chamado gestor de obra, que fica entre os de-

dar, e que faz com que boa parte da equipe Teixeira

veres do escritório e as construções. Um olhar que

Pinto mude de endereço no carnaval, para pular no

orquestra tarefas para que a harmonia seja alcan-

famoso Bloco do Canário.

çada dentro de cada canteiro.
Paulinho chegou à Teixeira Pinto para ser o responA sala desses engenheiros fica no térreo do prédio

sável pela obra do Residencial General Valporto, em

da Teixeira Pinto. Melhor assim, pois seria perda

Caçapava, um edifício – para militares – que acabou

de tempo ficar subindo e descendo escadas para

se tornando um prédio residencial para civis, como os

chegar à mesa de trabalho. É uma sala um tanto so-

outros da construtora. Seguiu como engenheiro resi-

litária, já que seus ocupantes a habitam por poucas

dente até o lançamento do Ilhas do Caribe, em 1999.

horas do dia, enquanto não estão zanzando pelas
obras, nas ruas de Taubaté e nas pistas da movi-

Paulinho aprendeu a suar a camisa logo na sua pri-

mentada Dutra. Paulinho – Paulo Tarcizo da Silva

meira profissão, ainda quase moleque, quando tra-

- é um deles, que passa de manhã pelo escritório e

balhava como auxiliar de pedreiro em sua cidade

averigua como estão a programação e manutenção

natal. Gostava tanto de construir que, com o passar

das construções. Verifica os prazos – sempre eles!

dos anos, quando já acumulara muita prática como

Confere alguns pedidos e burocracias. Ossos do

pedreiro, decidiu que queria ser engenheiro civil.

ofício. Ele sabe que seu trabalho só fará diferença

Cada bloco, tijolo e cálculo faziam tanto sentido,

mesmo, quando for a campo.

que ele desejava ser uma das cabeças que tanto planejam e desenham novos traços para uma cidade.

A figura sorridente vem de São Luiz do Paraitinga,
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Liderança Teixeira Pinto em Retoque, 2011

A filosofia metanoica
se reflete no Placere:
lançamento de Corpo,
Mente e Alma
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Walther, Paulinho, Lauro, Luis Flávio e Neto (ao fundo, Sérgio e Mário)

Ao entrar na Universidade de Taubaté, passaria a

to estava contratando, já que mais obras estavam

fazer os caminhos pela estrada que seriam constan-

a caminho. Dessa vez, Paulinho a olhou de maneira

tes em sua carreira. No segundo ano de faculdade,

diferente e concluiu que seria uma oportunidade

ficou sabendo de vagas para estágio em duas cons-

de dar sequência a tudo que aprendera até então.

trutoras: uma delas, a local Teixeira Pinto; a outra, a

Lá, reencontraria diversos profissionais, inclusive o

gigante Encol, em São José dos Campos. Paulinho

mestre de obras Jairo.

não teve dúvidas.
Como gestor de obras, sua rotina é bem diferente
Nas obras, chegava a ouvir dos pedreiros que ele

daquela do passado. Contudo, o que continua igual

não sabia o que estava falando, pois ainda estava

é o amor que tem pela engenharia e pelas pessoas

aprendendo na teoria. Paulinho os surpreendia

que através dela encontra. No início de cada sema-

contando que já atuara como um deles. O estagi-

na, Paulinho tem reuniões com as equipes das obras,

ário ficava o tempo todo junto do mestre e enge-

onde estão presentes todos os líderes. As diretri-

nheiro, demonstrando seu interesse em realmente

zes seguintes são compartilhadas nesta reunião e

entender a obra, até que foi escalado para tocar um

verificadas ao longo dos dias e na data dos prazos

prédio da fundação ao acabamento – tudo o que ele

parciais.

queria.
Enquanto está em sua sala, o telefone já começa a
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Ao se formar como engenheiro, a Encol fechou suas

tocar – ele tem um celular e um rádio, que muitas

portas. Então, um colega lhe disse que a Teixeira Pin-

vezes chamam ao mesmo tempo. É quarta-feira, e
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Paulinho

Aline liga dizendo que é preciso saber sobre a instalação dos caixilhos – as armações de alumínio das
janelas que devem chegar ainda no final de semana.
Ao mesmo tempo, mais duas chamadas...
Para garantir a chegada dos caixilhos, ele sabe que
precisa visitar o fornecedor, pessoalmente, e fortalecer o relacionamento, pois as demandas sobre
este são muito fortes. Existem outros abordando
o serralheiro para que o material seja entregue. Em
poucos minutos, ele chega à fábrica de esquadrias
e venezianas. Lá, funcionários e máquinas transformam estruturas de alumínio em janelas como
se brincassem com peças de Lego. É constante o
barulho da serra. O escritório da empresa é isolado
do som, mas nem por isso reina a tranquilidade. É
lá que o fornecedor recebe os pedidos de dezenas
de construtoras.
Aline
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A obra precisa receber sua primeira leva de venezia-

— É possível entregar tu-do até quin-ta? Se tiver-

nas o mais rápido possível. São mais de uma cente-

mos como fazer surpresa na segunda-feira, melhor.

na e é necessário saber quando estarão prontas e

Mas garantiremos para quinta-feira. Minha pergun-

entregues. A palavra neste momento vale ouro, mas

ta é: dá tem-po de fa-zer-mos isso para quin-ta?

não dispensa provas concretas. Para isso, o dono da
empresa percorre o espaço, mostrando a pilha des-

A pessoa do outro lado da linha confirma que sim.

tinada à Teixeira Pinto. O fornecedor também impõe

Mais uma vez, o precavido homem pergunta: todas

suas condições: a obra precisa estar em ordem para

essas fachadas que eu falei referem-se a 128 vene-

receber o material, uma condição que reflete o grau

zianas? Sim. Desliga o telefone e anota com um xis

de amadurecimento do mercado da engenharia ci-

cada uma das laterais do prédio no desenho, que

vil sob vários aspectos, principalmente quanto às

vira um documento com cópia, data e assinatura de

exigências na qualidade do ambiente de trabalho.

cada um deles. Reforça a promessa, dizendo que
tudo será entregue na quinta, com chance de che-

De volta ao escritório, são confirmadas medidas,

gar até antes disso, o que seria ótimo para todos.

números e valores. A questão são as datas. Pauli-

Paulinho escuta novamente e diz:

nho faz um esboço da planta das duas torres a fim
de mostrar quais são as laterais do prédio onde as

— Não tem como entregar isso antes?

janelas já podem ser instaladas. A conversa segue
em seriedade de negociação. Tudo o que um diz, é

Só resta rir para aliviar a tensão.

repetido meticulosamente pelo outro, como se falassem em negrito e separando sílabas.
O rascunho do prédio sobre a mesa é examinado
cirurgicamente. O fornecedor liga para seu funcionário responsável pela entrega, perguntando com
clareza:
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Mesma rua,
outra vista
Ela morava na mesma rua onde seria erguido aquele edifício – uma simpática e tranquila via
no centro da cidade.
Ao ficar viúva, decidiu
que seria melhor se ela
se mudasse com o filho
para um apartamento. Acompanhou a obra do novo lar desde
a fundação... Paredes, pavimentos,
finalização, até que se mudou. Acompanhou tudo; tanto que até se tornou
síndica e se aproximou ainda mais do jeito
diferente de ser Teixeira Pinto.

Adentrar
Lá fora, o prédio se ergue ao redor das colunas. Os blocos são encaixados artesanalmente. O concreto os
preenche, deixando-os ainda mais densos, fortes e, de fato, sólidos. A alvenaria precisa ser de primeira
qualidade. O mestre de obras Bartolomeu encontra, numa parede, um pedacinho de ferro desalinhado. Age
depressa: alguém precisa arrumar isso!
Em Taubaté, Isabela, vinda de Belém do Pará, acompanha sua primeira obra como engenheira responsável.
Os blocos, como sempre, começaram a chegar logo depois de concluída a fundação – em dias de pico, são
oito mil cubos cinzentos que entram num canteiro. O concreto é preparado, emanando um perfume que
move a jovem nesta profissão.
Embora pesados e firmes, uma amostra é sempre submetida a um teste de qualidade logo que chegam
do fornecedor. O ensaio de rompimento garantirá se o material trabalhado é mesmo resistente e digno
de estar em um Teixeira Pinto!
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Capítulo 4

De onde vem
Do outro lado da Dutra, a fábrica os produz em sé-

pedidos eram aceitos e produzidos.

rie. Coordenada por uma mulher, a empresa guarda
o segredo da composição que dá força e garante

A boa qualidade do produto culminou no interesse

a solidez dos altos prédios. Inclusive o Cyan, onde

de um engenheiro responsável pela obra de uma

será seu próximo lar.

loja. Isso fez mudar os rumos da família, que trocou a meta original deixando o próprio muro em

Até chegar aqui, Pascoalina viveu uma saga inicia-

segundo plano. Para fechar contrato com o cliente,

da em 2005. A jornada que entre outros desafios

abriram empresa jurídica e batizaram-na de Mer-

lhe trazia problemas econômicos, fez com que sua

cado dos Blocos. Conseguiram um empréstimo e

família decidisse delimitar as margens de uma pro-

compraram uma máquina automática.

priedade que seria colocada à venda, construindo
um muro. Para economizar, decidiram arcar com a

A obra da loja, porém, duraria apenas alguns meses.

própria produção dos blocos.

De vez em quando, Pascoalina visitava construções

Cyan em Obras

pela cidade, onde deixava algumas amostras de seu
A compra de uma máquina manual foi paga com

produto. Conseguia falar com um chefe de obra ou

sacrifício. Pediram a um ajudante para fazer os

um responsável por almoxarifado, mas a improba-

blocos e erguer a estrutura que contornaria a área.

bilidade de conseguir novos clientes desta maneira

Poupariam assim, o pai, com 76 anos de idade, do

era clara para ela.

árduo trabalho. O terreno baldio deixava visível o
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que estava sendo feito. Pessoas passavam por lá e

Em novembro de 2006, o incerto aconteceu. Um

se interessavam pelos blocos para suas pequenas

engenheiro interessado no produto visitou a em-

obras. Por que não? Certas vezes encomendavam

presa. Conheceu os donos, a máquina e o espaço.

50 peças. Em outros dias, mais algumas dúzias. Os

Agradeceu sem definir o que achou, mas voltou,
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E as jabuticabeiras preservadas do Jabuticabeiras

após dois dias, ao lado de outros engenheiros que

cabia em si. Sentiu-se honrada. Mas não teve tempo

vestiam a camisa da Teixeira Pinto. Neste momento,

para se deslumbrar. Era preciso investir em mais

os fabricantes de blocos concluíram que aquele que

máquinas e ampliar o espaço para a produção, pois

visitara a fábrica era o próprio Sérgio Teixeira Pinto.

a demanda seria cada vez maior. Mais tarde, foram
fechados contratos para fornecer às obras do Pla-

Aquela segunda visita trazia uma decisão: o Edifício

cere, Unique, Ekobé, Cyan e M.O.B., além das outras

Jabuticabeiras seria feito por eles. Pascoalina não

construtoras que também se tornaram clientes.

O vale em progresso
No início da história da construtora, ainda chamada

Telefonou para Sérgio, explicando sobre o imprevis-

Teixeira Mizan, Sérgio foi contratado para fazer a

to e que, se caso acontecesse o pior, que o contrato

ampliação de uma fábrica, onde trabalhava Antonio

fosse rescindido e a primeira parcela estornada à

Carlos Gaban, que observou o andamento do traba-

sua família. Sérgio nem hesitou em concordar, mas

lho de engenharia.

sua preocupação, naquele momento, era tranquilizar o amigo fazendo-o acreditar que tudo correria

Gaban passou a acompanhar o trabalho da constru-

bem. Felizmente, correu.

tora ao longo dos anos, sendo parceiro em empreendimentos futuros até chegar a ser um cliente, um

O mesmo exemplo acontece com diversos outros

investidor e um amigo. Hoje é morador de um dos

clientes que encontraram pelo caminho, como Javier

apartamentos da Teixeira Pinto, fato que o remete

Conde, um espanhol que veio para a implantação de

a um dos momentos mais marcantes dessa parceria.

um complexo industrial na década de 90, e, ao longo
destes projetos, acabou tornando-se amigo.

Logo quando fechou o contrato de compra, Gaban
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havia pago apenas a primeira prestação, quando

Além de amizades, ao erguer obras como essas, se

teve uma doença que lhe pôs em dúvida quanto a

constrói também o cenário do progresso de uma

possibilidade de continuar pagando as próximas.

das regiões mais importantes da América do Sul.
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Olhando de dentro

Na década de 90, a abertura do Brasil às multina-

Explicou toda a situação e conseguiu um preço

cionais e a localização estratégica do Vale do Para-

competitivo. Ligou para o espanhol, convidando-o

íba fizeram com que muitos olhos estrangeiros se

a conhecer a indústria em Minas, garantindo-lhe que

voltassem à região.

não encontraria outra fornecedora daquele nível no
país. O homem viu, gostou, e anunciou que a Teixeira

Entre eles, estava um outro espanhol, representan-

Pinto estava de volta ao páreo, mas que a decisão

te de uma empresa de mesma origem, que sondava

final viria do próprio presidente da empresa. Caso

bons acordos para a construção de um grande gal-

passasse nesta primeira fase, seria preciso reunir-

pão para sua unidade brasileira.

se com o chefe na Espanha por sua própria conta
e risco.

Recolhidos orçamentos de várias construtoras,
ele foi à Teixeira Pinto. Dentre as propostas, era a

Assim que soube da aprovação e da necessidade

empresa que considerava mais interessante, mas

efetiva de encontrá-lo na Espanha, Sérgio passou

apresentava um preço mais caro quando comparada

por uma tensão inédita. Como se apresentar numa

à outra construtora. Tal valor referia-se ao forneci-

reunião de tal caráter? Além do alto preço das pas-

mento das estruturas metálicas que, numa obra in-

sagens e estadia num hotel, precisaria de um visual

dustrial, representa o grande fator de custos. O de-

apropriado. Ligou para um amigo, que já entendia

talhe intrigante era que, em ambos os orçamentos,

de etiqueta para reuniões de negócios, e tomou

o fornecedor de metais era o mesmo. Ao que tudo

algumas notas.

indicava, ele havia oferecido um melhor preço para
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a concorrente. Quando Sérgio se deu conta, perce-

Não teve outro jeito. Sérgio e Marília pegaram o

bendo que o europeu notou as outras qualidades

carro e foram a uma sofisticadíssima boutique de

da Teixeira Pinto, não parou para tentar descobrir

São Paulo, destinada à elite. Providenciaram a calça,

o que aconteceu. Foi atrás de outro fornecedor de

o terno, a gravata, a camisa fina, o sobretudo e os

estruturas metálicas, em Belo Horizonte. Empresa

sapatos. Cada peça determinada para cada ocasião:

esta que, anos mais tarde, acabou se instalando no

um almoço e um jantar – considerando também o

parque industrial de Taubaté.

tempo frio europeu. As parcelas da compra grita-
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vam para o casal que agora era mesmo preciso ganhar aquela obra.
Já na Espanha, passou ao gerente da empresa o
nome do hotel luxuoso onde estaria hospedado para
que fosse buscá-lo. Este endereço, porém, ficava a
algumas quadras daquele onde Sérgio realmente
estava, bem mais simplório. O veículo da empresa,
no entanto, chegou ao local antes do engenheiro,
que foi visto vindo pela calçada. Entrou no carro
sorrindo e procurando um assunto qualquer para
desconversar a situação. O portunhol e a empatia
funcionaram. A reunião correu bem, garantindo-lhe
a vitória da obra.
Com a conclusão desta fábrica, a construtora estabeleceu novas estratégias e inaugurou o Departamento de Planejamento exclusivo para obras
industriais. Era possível manter a qualidade da engenharia com a visão diferenciada da construtora.
Mesmo que galpões de fábricas sejam vistos como
iguais, os engenheiros da Teixeira Pinto buscaram
uma visão diferente desde os primeiros projetos.
Nesta fase de calor industrial, Luíz Flávio vivenciou
a dinâmica das construções de terceiros. Tornou-se,
além de residente dessas obras, o engenheiro de
Obras industriais
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obras industriais cuja demanda aumentava com a

rísticas geográficas e resistência de materiais são

Dessa forma, a receita de uma única obra foi muito

cial dos prédios residenciais que viriam na década

procura de clientes europeus. Outras encomendas

importantes. Mais uma vez, a inteligência local entra

favorável ao capital da Teixeira Pinto, possibilitando

seguinte.

vieram da Suécia, França e Holanda.

em ação, como acontece no processo chamado Tro-

um grande salto e, consequentemente, o diferen-

picalização de Projetos.
Além de estudar novas maneiras de construir – juntando ao fato de que naquela época a Teixeira Pinto

É comum que as diretrizes da edificação europeia

implantava o ISO 9002 –, o engenheiro trabalhou

cheguem aos brasileiros indicando o uso de portas

Durante seus 25 anos, entre obras industriais e

com pontos próprios desse tipo de empreendimen-

e vidros grossos, respeitando as necessidades cli-

comerciais, a Teixeira Pinto levantou mais de uma

to. Projetos de engenharia de terceiros têm outras

máticas de onde o inverno é rigoroso. Ao chegar à

dezena delas, caracterizando um trabalho feito para

Em 2009, o Santuário Nacional decidiu lançar o

particularidades que os fazem ser desenvolvidos de

região entre os trópicos, engenheiros brasileiros

clientes e suas demandas pré-determinadas. A res-

grande empreendimento chamado Cidade do Ro-

maneira bem diversa em relação às obras criadas

apontam o que é ideal para esta realidade e, fre-

ponsabilidade cresce proporcionalmente.

meiro, que seria iniciado com a construção do hotel.

pela própria construtora.

quentemente, essa adaptação acaba tendo um cus-

A primeira diferença é que o construtor recebe

se não apenas como gestores.

O processo seletivo envolveu 15 empresas de porte,

to menor para os estrangeiros, que ficam felizes e

O hotel na cidade de Aparecida se impõe pelo que é

e a Teixeira Pinto foi a única do Vale do Paraíba a

satisfeitos.

e pelo que representa. Ao subir ao último dos seus

ficar entre as três finalistas.

16 pavimentos, que abrigam 330 suítes, chega-se à

uma planta já determinada, repleta de medidas,
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Mais além

materiais definidos e necessidades específicas.

A própria Teixeira Pinto encontrou também seus

visão do Santuário que preenche a vista panorâmica

O traço competitivo da Teixeira Pinto rendeu tam-

Ao receber esta encomenda, são calculados pra-

motivos para sorrir. Ao contrário de obras residen-

e tira o fôlego.

bém o contrato da construção do Centro de Assis-

zos, fornecimentos e custos. Alguns dos clientes

ciais, levantar uma instalação industrial, por maior

também esperam encontrar soluções. Um deles, por

que seja, é muito mais rápido do que um prédio, re-

Esta obra representa um marco na história da Tei-

da, que além do papel social de atender crianças,

exemplo, pedia que os vãos entre as colunas da fá-

pleto de detalhes. A média para a conclusão de um

xeira Pinto que, ao final do ano de 2009, entrou na

jovens e idosos de uma região carente, imprimiu

brica tivessem 35 metros, exigindo uma engenharia

galpão é cerca de seis meses. O orçamento para a

concorrência para ter a oportunidade de edificar

beleza e excelência em cada detalhe da obra.

que mesclava pilares de concreto com estruturas

isso, no entanto, continua envolvendo altas cifras.

um projeto que, além de ousado, tem um sentido

metálicas. O desafio dos engenheiros locais crescia

O bom dessa história – e eis o motivo para tanta

que aguça ainda mais o nobre propósito pelo qual o

Através dessas obras, passaram pessoas e enge-

e se tornava mais interessante.

satisfação para este lado do Atlântico – é que du-

casal – Sérgio e Marília, devotos de Nossa Senhora

nheiros como Marcelo Faria, os irmãos Rodrigo e

rante os primeiros anos de projetos industriais da

– trabalha. Quando ficaram sabendo da idealização

Fabiano Guimarães, o arquiteto Pedro Carvalho,

Ao receber plantas vindas de países europeus, no-

construtora, o câmbio monetário estava levando o

deste empreendimento, que seria capaz de acolher

o engenheiro de qualidade Gustavo Mantovani -

ções de profissionais brasileiros sobre as caracte-

dólar a quase triplicar seu valor em relação ao real.

cerca de mil romeiros de todo o país, empenharam-

dentre tantos outros que incluíram em sua rotina,
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Aparecida
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incontáveis viagens entre Taubaté e Aparecida. São

e conviver e captar os ruídos que uma construção

diferentes ritmos e desafios que vão se impondo a

emite entre pressas e calmarias. E quando o som

cada obra, a cada cliente, a cada momento. Para tan-

de uma algazarra invade o escritório, pode apostar:

to, é preciso tranquilizar-se com a equipe que tem,

é o mestre de obras Bartolomeu que se avizinha...

As vozes da obra
Para entrar num canteiro de obras é preciso se apre-

— E eu te pago pra quê?

sentar a um segurança que fica numa casinha, ao
lado do portão. Ele pergunta o nome de quem quer

Quando chegou à Teixeira Pinto, em 1993, a empresa

entrar, com quem vai falar e, se for o caso, a qual

não passava de 30 funcionários. José Bartolomeu

empresa pertence. Aprovada a entrada, o visitante

Andrade começou como encarregado de obras de-

só pode seguir adiante depois de vestir um capa-

pois da construtora onde trabalhava em São Paulo

cete e botas com bicos e solados resistentes. Na

ter falido. O paraibano seguiu para Taubaté, avisado

construção do hotel, um carro encosta no portão

de que atuaria numa empresa pequena, diferente

ao lado da guarita.

daquilo a que estava habituado. Ao conhecer o ambiente, teve vontade de voltar para donde havia

— Boa tarde! Gostaríamos de falar com o seu Bar-

vindo. O perfil dos funcionários ainda não estava

tolomeu.

de acordo com seu gosto.
Dessa forma, acaba sendo conhecido também por

90

não erra quem não trabalha.

— Sou eu, podem entrar – responde o mestre de

Ao invés de tomar seu rumo, o novo responsável ar-

tomar iniciativas. Naqueles momentos em que paira

obras, que passava pelo lugar.

riscou colocar ordem no novo canteiro. Exigiu postu-

o silêncio e a insegurança de se pronunciar, é ele

O mestre de obras toma seu café às cinco da ma-

ras e responsabilidades da equipe. Ajustou alguns e

quem solta a palavra. Não se trata só de experiên-

nhã. Uma hora depois está em sua mesa de trabalho,

— E se fossem estranhos querendo te matar? – re-

dispensou outros. Ficou mais tranquilo ao ver que o

cia, mas de atitude. Segundo ele, experiência, cada

listando numa folha de papel o que deve ser feito

truca o segurança, relembrando-o de sua própria

funcionamento da empresa, em termos administra-

um tem a sua. Às vezes, ele ensina; outras vezes,

naquele dia. Em seguida, as tarefas são entregues

função.

tivos, era organizado, inclusive em relação aos con-

chega alguém bem mais novo com quem ele apren-

aos encarregados que, por sua vez, as encaminham

tratos com os funcionários. Por isso, decidiu ficar.

de. Bartolomeu não tem medo de errar. Para ele, só

para cada pedreiro e carpinteiro. Depois disso, pou-
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co fica na sua sala, no canteiro da obra. Costuma

Só tem uma coisa na obra que tira seu sono. É quan-

acompanhar as fases em todas as partes, vendo

do o concreto chega para a laje ser feita...

como está a evolução e estabelecendo a comunicação entre todos. O humor quase sempre ácido e
impiedoso de Bartolomeu é o gás que movimenta
sua equipe.
Espontâneo, mantém pulso firme na base da conversa séria, alterando com broncas humoradas. “Uma
Centro de Assistência
Social, em Potim

equipe que produz é aquela com sorriso no rosto”,
diz. Não se intimide com suas palavras nada polidas.
Acredite: por trás delas, há um imenso coração.

Rodrigo, Fabiano, Pedro e João Batista

— Mas quem mandou fazer essa #$@%¨ agora?!
— Foi o engenheiro.
— Mas que @#$%¨&!
É preciso aprender a conviver com ele. Se há controvérsias? Basta perguntar para um dos mais de
dois mil pedreiros e carpinteiros que já passaram
por sua supervisão, aos quais ele se refere como
seus irmãos.
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Namorados
Encontraram-se há 25 anos, em São Paulo, e
começaram a namorar. Ele trabalhava em
Taubaté, onde morava durante a semana. Comprou seu primeiro apartamento na cidade e,
depois, foi investindo em outros. Decidiram que quando aposentados, viveriam no interior.
Assim, ela também comprou
seu primeiro Teixeira Pinto. Já vivem em Taubaté há alguns anos e, ao
longo do tempo, trocaram várias vezes
de endereço, sempre nos apartamentos
da construtora. Não abrem mão da Teixeira
Pinto, tampouco de serem namorados.

Sincronizar
Os pedreiros estão concretando a laje no pavimento superior quando uma ducha de água quase atinge
quem está no piso logo abaixo. É um outro pedreiro regando o concreto assentado, que ainda não secou.
Chamam este processo de cura, que garante que a massa cinza seque de maneira gradativa e uniforme.
Caso contrário, sol e vento o secariam de forma desigual, comprometendo sua qualidade. A cura começa
a ser feita imediatamente após o endurecimento da superfície – o que acontece cerca de três horas após
sua aplicação. Para que o concreto esteja completamente seco, lá se vão mais uns dez dias.
É preciso ter ritmo! No início do dia, logo pela manhã, engenheiros e mestres de obra ficam apreensivos.
Todos aguardam fornecedores e empreiteiros que vêm de diferentes lugares. Um deles é a concreteira,
que traz o produto e o mistura num daqueles caminhões com traseira metálica giratória. Por fim, chega
a fornecedora da bomba que impulsiona a grossa pasta para o pavimento prédio acima. Se uma destas
empresas falha ou se atrasa, o dia de trabalho é perdido, causando atrasos no cronograma geral.
Com tudo montado e organizado, é preciso atenção e rapidez para que o fluxo do concreto não seja
interrompido constantemente. A tensão se resume em completar o trabalho em um dia. Depois de embalado
o processo, todos continuam em alerta, mas voltam a sentir-se em paz.
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Agentes da edificação
Em 1982, Joaquim Ferreira saiu do Piauí levando no

em sua casa, a visita do cunhado Genésio com um

bolso o dinheiro para um bilhete, caso só lhe restas-

convite. Estava indo para Taubaté com o seu tio, seu

se voltar. Trouxe consigo toda alegria, simplicidade,

Mário, que havia trabalhado com Sérgio, no empre-

humildade, e uma sinceridade que beira o extremo.

endimento bancário em Belo Horizonte, e agora se

Entre passagens pelo Distrito Federal, Minas e São

mudara para o Vale para trabalhar em obras, já que

Paulo, encontrou-se com a construção civil, onde

o mercado da construção civil precisava de novos

aprendeu a apreciar a vista que o trabalho nas altu-

homens por lá. Nelito ouviu e estudou a ideia e pla-

ras oferece, à medida que um prédio se ergue. Em

nos do cunhado. Seria uma boa oportunidade para

seu caminho, encontrou a Teixeira Pinto e mudou-

trabalhar e sustentar a família, pois a roça não ace-

se para Taubaté, cidade que considera a melhor do

nava um bom futuro para eles.

mundo. É famoso pela paixão pelo futebol, entre
elas o Corinthians, e pelo jeito corneteiro de comen-

Avisou sua esposa, Hélia, sobre as novas possibi-

tar as jogadas nos campeonatos que a construtora

lidades. Disse-lhe que visitaria Taubaté e voltaria

realiza.

uma semana depois com a resposta – se ficariam
em Minas, ou se viria buscá-la de vez, já que “quan-

Este mestre de obras aprendeu com a vida, o traba-

do se casa, é para ficar junto”. Ao retornar, dando a

lho e a sala de aula, lições tão importantes quanto o

notícia, deixou a moça assustada em se mudar para

prumo e o esquadro e que o levam a fazer a diferen-

terras estranhas. O marido anunciou, no entanto,

ça numa obra: ao comandar uma equipe é preciso ter

que lá poderiam conseguir alcançar as coisas que

um jeito de tratar, afinal, ninguém é igual!

almejavam. E assim, mudaram-se, levando também
as filhas, que passaram a infância e foram educadas

Em meados dos anos 90, entre o cantar dos galos

na nova terra.

no interior de Minas Gerais, Nelito Neves recebeu,
Engenheiros prestigiam a formatura dos Mestres. Acima, Sebastião, Nelito, Joaquim e Bartolomeu
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Ao chegar à cidade, Nelito encontrou alguns bicos

obra é igual a uma boa cachaça! Você toma e não

e trabalhos temporários em construções, o que não

esquece nunca mais...

lhe trazia muita segurança. Queria um emprego com

sair desse mal-estar está exatamente no diálogo.

A impressão ao ver uma torre sendo construída é de

O mestre de obras em si fica entre dois mundos e

carteira assinada, como a de seu cunhado, que então

Entre vigas, pilares e pedaços de madeira, uma

que aquilo tudo é quase impossível. Oras, simples

acaba sendo uma peça essencial na linguagem entre

já trabalhava na Teixeira Pinto.

obra articula diferentes papéis de uma equipe que

não é! Mas sendo o resultado de cálculos e medidas

o engenheiro e o pedreiro. Tem o tato para falar – de

se movimenta baseada numa organizada divisão de

exatas, não é tão complicado para quem entende

uma maneira, com quem segura a caneta; mas tam-

tarefas e talentos.

de engenharia. Desafiador é lidar com gente! Pelos

bém sabe conversar com quem mexe no concreto.

quatro cantos na Teixeira Pinto todos são incitados

Seja por piadas, seja pela extrema educação, o que

Meses depois, o mineiro aproveitou uma oportunidade na construtora, onde começou como carpinteiro, passando por vários níveis de pedreiro

Um pedreiro geralmente inicia fazendo um trabalho

a vivenciar a delicadeza de trabalhar com pessoas

faz um mestre de obras é uma grande colaboração

até chegar onde está hoje. A função de mestre de

básico, como chumbar batentes, fazer alvenaria e

em seus diferentes momentos, fases da vida, difi-

ao trabalho dos engenheiros. Estes, que lidam ma-

obras é o ponto mais alto entre as categorias dos

chapisco. Depois de um tempo, atua em funções um

culdades e intenções.

ravilhosamente bem com números, muitas vezes

trabalhadores que fazem cumprir o projeto de um

pouco mais exigentes, ligadas ao acabamento da

engenheiro e um arquiteto.

construção. Quando sua habilidade se aperfeiçoa

Muitas vezes, uma fala pode ser mal interpretada,

simples conversa com pedreiros e encarregados.

para atividades mais cuidadosas, ele está pronto

um “bom dia” pode ser mal falado ou mal ouvido, mu-

A Teixeira Pinto conseguiu superar esta distância

Depois que o prédio está erguido, só Deus e Sebas-

para aplicar pisos de granito ou porcelanato. Assim,

dando o ânimo de alguém durante aquele dia todo.

tão comum. Nesta posição entre o conflito e a di-

tião Leonardo de Moura Reis sabem o quanto de

vai aprendendo a executar o projeto apresentado

E isso pode refletir no cliente, na decisão em uma

plomacia, a história de seu João – o primeiro deles

trabalho ainda se tem! Ele cuida de sua equipe para

pelo engenheiro.

reunião, na qualidade do trabalho. A maneira para

– é relembrada.

nome de todos e por que, o que e como estão fa-

Quando adquire mais experiências e entende a di-

zendo; a que horas começaram e a que horas pre-

nâmica da obra como um todo, está pronto para se

Construtor de equipes

cisam terminar. O mestre de obras tem a sorte de

tornar um encarregado. O profissional que está a

João Batista dos Santos conheceu Sérgio traba-

o engenheiro estava apenas no início de sua vida

trabalhar no que gosta. Nascido no Rio de Janeiro e

um passo de ser mestre sabe fazer isso tudo, mas

lhando na construção do prédio bancário em Belo

profissional, ainda disposto a correr riscos.

criado em Minas Gerais, a vida o levou primeiro às

consegue mostrar e explicar a um pedreiro como

Horizonte. Ao saber que o jovem engenheiro volta-

estradas, como caminhoneiro, e, depois, às cons-

fazer determinado projeto. É a união do conheci-

ria para Taubaté ao final daquele ano de 1986, não

Não adiantou explicar. Seu João foi atrás dele, le-

truções. Ele sempre gostou de ver as edificações

mento com a comunicação. Dessa forma, ele é um

deu outra: avisou que o acompanharia. Dessa vez

vando sua família e se instalando como mestre já

nascendo, erguendo-se semana a semana. Sente

interlocutor entre o mestre de obras e as dezenas

foi Sérgio quem disse que alguém estava louco. Seu

nas primeiras obras da Teixeira Mizan.

tanto orgulho de seu ofício que costuma dizer que

ou centenas de pedreiros que transformam mate-

João tinha família e filhos para sustentar, enquanto

que tudo saia no capricho, como deve ser. Sabe o
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Enquanto a função era observar sua equipe, seu

cio precisa sair hoje! Vai, nega... vai!

mens. Se fosse preciso, se indispunha com qualquer

manda na minha equipe sou eu!

engenheiro – inclusive com o próprio Sérgio – se

João não conseguia se conter. Quando os engenhei-

perturbasse algum deles.

Quando Sérgio voltou, uma semana depois, seu João

ros viam, lá estava ele também com a mão na mas-

A insistência era uma de suas marcas. Ao ter seus

sa. Relembravam-lhe que ele não precisava fazer,

colaboradores estabelecidos, logo selava com eles

era só observar e coordenar. Seu João sabia disso

uma união. O vínculo era tanto que, ao chegar um

Quando se cogitava transferir um colaborador para

Na sua simplicidade, tinha uma liderança fortíssima.

como ninguém, mas não se segurava. Dizia que sabia

fim de semana, mobilizava sua equipe para ajudar a

outra obra, ficava difícil lidar com o mineiro. O enge-

Uma voz que se fez ouvir ao longo dos anos e que

observar e fazer, ao mesmo tempo. Então, voltava-

fazer a laje na casa de um dos funcionários da obra.

nheiro precisava se preparar psicologicamente para

hoje é lembrada pelos que cruzaram seu caminho,

se para sua equipe, onde todos eram chamados de

Como assumia a Teixeira Pinto com todas as forças,

a situação. Se o mestre sentisse que a transferência

como Lauro, o engenheiro de segurança, e pelo pró-

“nega”, e gritava: Vamo, nega! Vamo, que esse negó-

também não media esforços para proteger seus ho-

era inevitável, lá vinha a série de perguntas: quem

prio mestre Nelito – o tal salvo por seu João naquele

é o outro mestre? Qual é a obra? Ele vai ser bem

dia de trabalho.

o avisou que contava agora com um novo membro.

tratado? O que ele vai fazer lá...?
Mesmo depois de aposentado, seu João ainda traEm 1994, um pedreiro chegou para a equipe de seu

balhava normalmente nos prédios. Não conseguia

João. Era para uma necessidade pontual, de apenas

ficar parado. Só encerrou sua rotina quando foi fi-

um dia. O engenheiro da obra já tinha até o dinhei-

sicamente afetado por uma doença.

ro separado para entregá-lo ao fim do expediente.
Naquela semana, Sérgio estava viajando e deixara

Durante pouco mais de dois anos, a equipe o apoia-

todas as recomendações encaminhadas.

va. Acompanhavam-no ao médico, faziam visitas em
sua casa, tentavam reerguer seu ânimo. Até que ele

Seu João não conhecia aquele novo pedreiro, mas já

precisou ser internado. Sérgio visitava as obras,

foi ter com o engenheiro responsável pelo prédio.

mantendo os colaboradores informados, prevenin-

Disse-lhe que aquele rapaz deveria ficar na obra,

do que fossem vê-lo sem tardar, pois talvez o ami-

que não fazia sentido chamar alguém só para um

go não tivesse mais retorno. Engenheiros, mestres,

dia, e que lhe desse uma chance para continuar. Ele

encarregados e pedreiros se revezavam para ir ao

seria útil no futuro... Daquela obra ele não saía de

hospital. Seu João organizava sua equipe mesmo

jeito nenhum! E daí, que o Sérgio estava viajando e

sem comandar. E se brincar, do céu, talvez ainda dê

tinha dito que era trabalho para um dia só? Quem

os seus pitacos!

O saudoso mestre João Batista, o primeiro colaborador da Teixeira Pinto
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A sina
do síndico
Em sua 12ª gestão como síndico, ele lida
com a atualização de equipamentos de segurança, limpeza do prédio, manutenção dos elevadores, administração de contas, atenção às anotações de pedidos de moradores... Certa vez,
recebeu um orçamento tão caro que
avisou à empresa: “Desse jeito
não vai dar. Nenhum
morador vai concordar com este preço e
vocês vão acabar nos perdendo como clientes”.
Dias depois, recebeu como resposta que – parece mentira! – o serviço todo seria feito de graça, como
presente ao condomínio. A assistência
técnica não perdeu o cliente; o síndico ficou
feliz da vida. E os moradores? Reconhecimento não chega tão fácil quanto as reclamações.
Está dito. É a sina do síndico.

Acabar
As mantas de impermeabilização já chegaram. Um pedreiro munido de um maçarico derrete esses pedaços
de borracha negra e os grudam no piso da área externa que ficará sobre o teto da garagem. O odor da manta
queimada disputa com o cheiro de serragem. O esforço do aplicador é percebido pelo suor em seu rosto
– uma mistura de concentração, calor do fogo e do sol. Dentro de alguns dias, o piso de pedra ocultará seu
trabalho, mas garantirá um ambiente livre de infiltrações.
No escritório, a estagiária se compromete a cuidar do contato com o fornecedor de pastilhas pretas. As
brancas para a sauna já chegaram. O andamento do rodapé também está em ordem. O gesso está sendo
aplicado...
Em Potim, a construção está mais silenciosa, mas é um palco de contrastes. O piso branco e brilhante se
esconde por baixo de uma camada de tecido de sisal e gesso, colocado ali para evitar que a aspereza de
uma construção o estrague. As paredes riscadas com cálculos, prestes a se tornarem brancas, observam,
quietas, as luvas empoeiradas dos pedreiros. A capela e sua cruz no alto do telhado se orgulham em saber
que acolherão a imagem de Nossa Senhora no seu nicho dourado.
O acabamento é o ponto final, e por isso é preciso um esmero diferente do que foi dedicado até então.
Estes arremates darão a cara ao prédio. Estão visíveis e querem ser observados pelos clientes, que já
podem tocar em tudo o que até agora não passava de um projeto. Para os construtores, a data da entrega
bate à porta.
Como se fosse de uma hora para outra, os prédios se mostram aos habitantes das cidades. Por vezes, é só
neste momento que se fazem perceptíveis aos que passam pelas ruas diariamente. De onde surgiu esse
prédio? – indagam-se.
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Eclosão

trutora e um arquiteto, como Marco Donini, que está

assinou a área de lazer do Parque das Nações, os

presente na história da Teixeira Pinto antes mes-

projetos do Lumière, Village Towers, Placere e o

mo de ela existir. Já no Solar dos Ipês, Donini iniciou

prédio comercial, com entrega prevista para 2015.

seus trabalhos. Depois, vieram outros como: Solar

Uma tempestade. Um choque. Uma explosão. Os

pensam o melhor, as ideias se colidem e podem até

termos que precedem a elaboração de ideias rara-

provocar faíscas. O que se discute, no entanto, é a

mente remetem à tranquilidade. Para chegar até

defesa do belo.

elas, pode-se assumir uma conduta meditativa, silenciosa e introspectiva. Mas no momento em que

O primeiro choque pode existir entre a própria cons-

dos Colibris, Jabuticabeiras e M.O.B.

Ao escolher um olhar artístico para cada obra, Sérgio busca uma das maiores virtudes de um arquite-

Em busca de outra visão, tão rica quanto essa, Sér-

to: indicar as linhas que a construtora pode seguir,

gio estabeleceu parceria, que também se estende

que desenham paisagens urbanas.

ao longo desses 25 anos, com Olegário de Sá, que

elas surgem, a calmaria dá lugar ao arrebatamento.

Este olhar diferente, com conhecimentos que vão

Eureca! Voilà!

além do simples funcional, contém a resposta que
sabe unir o técnico com a estética. As intenções

A ideia traz alegria, elevação. E nem sempre a obra

ultrapassam o agrado aos moradores e chegam às

revela a intenção daquele que a criou. Por mais que

pessoas que por ali passam e aos habitantes da ci-

faça o observador pensar e sentir, muitas vezes não

dade, que talvez jamais morem naquele prédio, mas

se sabe quais foram as inspirações, os desejos e as

merecem um cenário agradável para viver.

intenções dos arquitetos.
Além da aparência, as atribuições da arquitetura
Se a criação é um dos atos mais admiráveis do ser

envolvem o melhor aproveitamento do terreno para

humano, como ela acontece numa empresa que pul-

a proposta apresentada pela construtora. Certas

sa emoção, entre amizades e convivências de longa

vezes, o terreno ainda nem foi comprado, mas a

data? “A emoção não se deixa aprimorar nem imitar:

construtora já pede uma prévia de um projeto de

ela é o germe, a obra é a eclosão”, escreveu o pintor

arquitetura, mesmo ambas as partes sabendo que

francês Georges Braque. O mesmo artista que criou

existe o risco de os projetos serem estacionados

o cubismo, ao lado de Pablo Picasso, dizia que “é

ou simplesmente descartados.

preciso ter sempre duas ideias, uma para destruir a
outra”. Neste sentido, quando se unem cabeças que
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antes dos primeiros panoramas traçados pelo arqui-

Tudo depende do olhar, a partir das convicções de

teto. Com a tecnologia, no entanto, essa fase inicial

quem a propõe.

ganhou mais facilidade com programas de computador que ajudam a ilustrar um projeto. Não se pode

Isso permite que cada prédio tenha a sua persona-

confundir, no entanto, com uma tarefa simplificada.

lidade.

Em busca da imagem diferente
Ao lado do prédio onde funciona o escritório da

do prédios vazios. Apesar de esta ser uma visão de

Teixeira Pinto, na Avenida Walter Thaumaturgo,

Sérgio e Marília, eles têm recorrido, desde o início

um outdoor lembra uma propaganda de um clube.

da sociedade, às opiniões e ao trabalho de pesso-

Na imagem, um garoto está estirado ao lado de sua

as que saibam traduzir suas ideias em palavras e

raquete jogada no saibro marrom avermelhado de

imagens. Foi assim que eles conheceram o artista

uma quadra de tênis. A vida é boa e o cansaço vale a

plástico Paulo Pacini.

pena após uma prazerosa partida. Este é o anúncio
de um edifício.

Na época em que Pacini estava começando a vida
profissional, fazendo trabalhos gráficos, foi apre-

O projeto do prédio e a planta dos apartamentos

sentado a Sérgio, que buscava alguém para recon-

não estão nessa propaganda. As pessoas já sa-

figurar a imagem da construtora. A sociedade com

bem (e a Teixeira Pinto também) que este tipo de

Michel Mizan havia se encerrado, mas a identidade,

informação é importante, mas acaba sendo fria e

atrelada a Sérgio, precisava se manter. Pacini foi

repetitiva.

chamado para desenvolver um logotipo, mas antes
disso seria preciso rebatizar a empresa.

Mostrar pessoas sorrindo em propaganda de pré-
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dio, sem apresentar o produto em si, foi uma ousa-

Pacini esboçou uma lista de tudo o que combina-

dia da Teixeira Pinto, quando poucas construtoras

va com a empresa. Fez uma relação com diversas

do Vale fugiam das imagens convencionais, ilustran-

ideias e concluiu que Sérgio deveria usar seu pró-
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150 anos e continuam firmes e fortes. Com quais

O engenheiro gostou da proposta, conferiu a viabi-

responsabilidades os prédios de hoje são erguidos?

lidade com o João Batista, que a aprovou. Para isso,

As necessidades de mercado atuais não se mantêm

bastaria fazer formas onduladas de madeira e, ao

por muito tempo, mas os prédios sim!

aplicar o concreto, inverter a posição da forma em
andares intercalados, dando um efeito de ondas que

Para ele, há um sentido em construir de forma dife-

se desencontram.

rente, vislumbrando o papel social na construção do
urbanismo e da estética de uma cidade. O que um

As ideias até partem dele, mas é preciso dividi-las

arquiteto deixa para o mundo? O ideal, no entanto,

entre as demandas que vêm da construtora. An-

Pacini

muitas vezes foge às mãos, por mais que esta seja a

tes de executá-las, porém, chega à Teixeira Pinto

intenção do próprio engenheiro. Enquanto isso não

e ouve mais três ideias de Sérgio, que o pede para

prio sobrenome. Se a sociedade anterior se chamava Teixeira Mizan, a nova

acontece, é possível fazer pequenas mudanças e

desenvolvê-las, mas enquanto isso é preciso fazer

construtora deveria se chamar Teixeira Pinto!

quebras de outros paradigmas.

algumas outras dezenas de ações urgentes, como a
diagramação do jornal interno. O restante fica para

Desde o primeiro trabalho, Pacini tem sido consultado para desenvolver

Nesta parceria de trabalho, Pacini acaba fazendo

um segundo momento. Ou terceiro, ou quarto... pois

ideias, ações de comunicação e mais o que sua criatividade puder ajudar.

até o improvável, como da vez em que Sérgio fe-

agora tem isso, depois tem aquilo e...

chava o projeto arquitetônico do edifício comercial
Ele, como a Teixeira Pinto, se interessa pelo uso da arte como um ponto de

Brasilis. Estava quase tudo certo, mas algo ainda

Seu celular toca com o engenheiro na linha. Em al-

partida para produção de conhecimento. Dessa forma, uma conversa sobre

faltava: o empreendimento tinha que ter uma cara

guns dias será realizada, na obra do hotel em Apa-

estética se une a questões sociais e à filosofia ligada a uma obra.

que fugisse do previsível.

recida, uma cerimônia religiosa. O reitor da Basílica
levará uma imagem de Nossa Senhora para ficar no

O relacionamento com o cliente é um dos maiores focos do seu trabalho,

— Precisamos tirar esse prédio do anonimato – dis-

hotel desde sua construção. O engenheiro gostaria

mas vislumbra também como o prédio poderia cumprir uma função diferente

se Sérgio, apontando para o projeto sobre a mesa.

que um presente fosse dado em troca, como lem-

do simples lugar de moradia e lazer. Uma cidade cravada de torres, hoje,
continuará sustentando-as por séculos.
– É só observar os prédios mais antigos do mundo. Eles já têm cerca de
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brança daqueles que fizeram o prédio se erguer.
Observando a planta, notou que o jardim era feito

Pensou num quadro com fotos da obra, com uma

em curvas no chão. Sugeriu que o prédio simulasse

margem em branco, onde iriam as assinaturas dos

pequenas varandas acompanhando essas silhuetas.

funcionários. Pacini atende ao telefone enquanto
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passa pelo shopping de São José dos Campos, onde

e encontrar tensão e preocupações. Lembra uma

há um bureau de impressão ao lado de uma loja de

casa, onde acontecem estresses, as correrias quase

moldura expressa. Bastou trabalhar as fotos que

nunca dão trégua, mas a felicidade se sustenta de

tinha; elaborar uma frase para a ocasião; montá-las,

alguma maneira.

na medida, para que delas saísse um quadro em poucas horas. A tarefa fora concluída em meio a outras

Parece ser este espírito inquieto, o motor da em-

em andamento.

presa cujo produto está baseado em cálculos. E, de
repente, ao entregar uma obra, um engenheiro pode

É preciso desenvolver um novo conceito para um

chorar de felicidade ao ver a alegria de um novo mo-

lançamento, ilustrar cartões de Natal para os clien-

rador. Talvez seja esta emoção, o contraponto da

tes, renovar o logotipo, elaborar brindes, escrever

aspereza do concreto que todos veem lá fora.

uma mensagem importante, ajudar a preparar um
discurso para uma festa onde Sérgio vai se pronun-

Em 2010, houve um novo salto no marketing, com

ciar... As demandas continuam neste ritmo dinâmico

um trabalho da agência Migra que surtiu grande

de trabalho. Ações são colocadas em prática tão

repercussão nas ruas da cidade. Os outdoors com

logo aprovadas, seja pelo setor financeiro, admi-

suas propagandas traziam a foto de um dos colabo-

nistrativo, de obras ou de atendimento ao cliente.

radores de uma obra recém-concluída, de todos os

Como isso, as surpresas acontecem. É possível pas-

colaboradores impressos no cartaz, para que todos

sar pela Teixeira Pinto ouvindo risos e gargalhadas,

que passassem, vissem.

mas pode-se voltar ao mesmo lugar, dias depois,
Brasillis
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Artes do Pacini

A busca por atrelar a imagem da Teixeira Pinto com o que há de vida e emoção
numa obra é o reflexo do que acontece lá dentro. Uma empresa que deseja
focar no ser humano só consegue fazê-lo quando é repleta de humanidade.
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Filha de peixe
Seu pai passou anos na gestão de um dos
prédios da Teixeira Pinto. Como se as
gerações acompanhassem os lançamentos de outros edifícios, ao se mudar
com a família para
o Jabuticabeiras, ela
assumiu o posto de síndica. Além dos filhos, cuida
das duas torres separadas por
uma área invejável, pela presença
das piscinas, pela alegria das crianças,
pela tranquilidade do orquidário e pelo
perfume das jabuticabeiras quando estão
forradas de flores brancas.

Começar
Ao fim da construção, as histórias estão prontas para começar. Enquanto o prédio se esvazia de engenheiros,
mestres, encarregados e pedreiros, o silêncio volta a querer reinar. As paredes estão brancas, a piscina
mostra sinais de vida, com a água que reflete a luz do sol, e o verde das plantas anuncia que a equipe de
jardinagem também deixou aqui o melhor de seu trabalho.
O escritório dos engenheiros está quieto. Pastas, planilhas e arquivos não precisam mais estar lá. A pequena
guarita feita de placas de madeira, onde antes ficava um segurança, foi substituída pela portaria com
janelas de vidro.
Os futuros moradores não veem a hora de receber o telefonema da Teixeira Pinto para lhes dizer que o
grande dia chegou. Foram meses, anos de espera, planejamentos e algumas visitas pontuais. Agora, o que
é o fim de uma história para centenas de profissionais, que acabaram de trancar as portas, é o início de
outras dezenas que tomarão conta do prédio quando as mesmas portas se abrirem.
A expectativa não é só para quem vai morar. Nas obras industriais, os empresários também contam as
horas para ter o aguardado galpão encomendado meses atrás. O espaço inaugurado ganha o movimento
e a alegria de trabalhadores que, a partir de agora, em seus respectivos ofícios, terão um novo endereço.
Tanto o lar quanto o labor são liberados quando feita a última vistoria técnica. Depois de aprovada, o dono
pode dar início a uma nova jornada, a um novo começo.
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Elaine

Capítulo 7

Marília

forma organizada, mesmo após o crescimento da
empresa. Dessa forma, Elaine começou cuidando de

A chave

tudo o que envolvia o relacionamento com o cliente,
desde a satisfação pós-obra até o atendimento aos

As atenções se voltam ao salão de jogos. Nos jar-

moradores. Mais tarde, a ela, uniu-se a alegria de

dins e ao redor da piscina, as luminárias estão em

Jane Gobbo.

ordem, aguardando a noite que chega. Foram encomendadas mesas de vidro para os suspiros, pães

A relação entre clientes acabava se aproximando

de mel e champanhe. Para as crianças, além dos do-

do contato com a Teixeira Pinto Serviços, que se

ces, tem refrigerante, papel e lápis de cor. Sacolas

comprometia em administrar, por ao menos dois

reservadas para cada apartamento esperam seus

anos, os prédios já entregues.

futuros moradores. Cada uma delas guarda a documentação do imóvel, um porta-retratos com dizeres

Na entrega das chaves, tem os que a recebem e ra-

inspirados pela emoção do momento, os controles

pidinho vão embora; outros que ficam mais tempo,

dos portões e um chaveiro com as chaves.

compartilhando um pouco da vida e se emocionando
com o momento.

Para receber os convidados, a sorridente Elaine os

chegarem à entrega das chaves com emoções divi-

aguarda para a comemoração. Sabe que este mo-

didas entre a véspera de um casamento, um dia de

Se é possível surpreender ainda mais, Elaine não

mento é importante, tanto para os futuros morado-

mudanças ou imprevistos com prazos. Não importa

pensa duas vezes. Quando ligou para agendar a

res quanto para os investidores, pois estes também

qual seja a atmosfera, lá está Elaine Ramos, pronta

entrega da chave com um morador, soube que sua

darão espaço a outras famílias que habitarão neste

para fazer com que o cliente se sinta acolhido.

família era de outra cidade e que ele vivia sozinho

prédio. Com toda alegria, no entanto, é preciso ter
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em Taubaté. A sua entrada no apartamento repre-

cuidado e percepção sobre cada um – dosar entre

Antes de começar a trabalhar na construtora, a ex-

sentava muito para ele, que sentia não ter ao me-

o calor e a suavidade do abraço. Há pessoas felizes

pansiva carioca já era amiga de Marília, que lhe fez o

nos os pais por perto num momento como aquele.

e tranquilas, mas também outras que podem estar

convite em meados de 1994. Marília já tinha o costu-

Ao desligar o telefone, Elaine conseguiu contatar a

mais à flor da pele, alternando com sentimentos

me de comemorar este momento ao lado dos novos

família do cliente e sugeriu que fizessem uma sur-

de expectativa pela nova vida que terão. É comum

moradores, mas era preciso manter a tradição de

presa. A ideia não poderia ter sido melhor. O novo
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morador chegou ao prédio e se deparou com seus
familiares. Foi um festival de lágrimas e alegria.
É verdade que uma empresa depende de negócios
para sobreviver. Isso vale para todas, inclusive para
a Teixeira Pinto. Mas se tudo pode ser uma experiência marcante, com mais calor, por que não? Esta
resposta é o que faz da Teixeira Pinto uma empresa
única.

Celebrar

Fabiana. Lívia, Marília e Jane,
TPS. Ao lado, entrega do
Jabuticabeiras com
Franco Imóveis

Em 1989, Sérgio se tornou presidente da Associação de Construtores de Taubaté. Além de administrar o grupo, preocupava-se também em fazer grandes festas de fim de ano. Tinha que ter animação,
música e comida boa! O engenheiro queria fazer
uma festa, mas tinha uma verba limitada. As sobremesas, para mais de 100 pessoas, ficavam por
conta de Marília, que passava tardes preparando
guloseimas.
Outra honra era entregar panetones para os colaboradores da Teixeira Pinto. Também não podia
sair caro. E lá estava Marília, na cozinha de sua casa,
aguardando os baldes e baldes de massa no quintal,
sob o sol, esperando alcançar o ponto.
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Ao longo da história e histórias da Teixeira Pinto,

ternizações de final de ano e torneios de futebol

não surpreende que os fundadores souberam se

entre os colaboradores, regados a cerveja gelada

aprimorar até nas festas promovidas. Tudo sempre

e churrasco, além de reuniões e treinamentos. Mas

é motivo de muita comemoração. Entre os momen-

como organizar uma festa que passaria de quinhen-

tos especiais de suas trajetórias, os integrantes da

tas pessoas? Nem o grêmio, tampouco uma casa

construtora levam as celebrações como uma das

de eventos em Taubaté suportava um evento deste

lembranças mais fortes. Como aquela que teve em

porte.

2007, festejando o vigésimo aniversário da empresa.

Mas havia um buffet que ficava numa chácara a
alguns minutos de Taubaté. Para levar todos os

Uma comissão foi montada para saber o que po-

convidados ao local, foram alugados ônibus que

deria ser feito para comemorar as duas décadas.

saíram de diferentes bairros; até na rodoviária, um

As conversas chegaram a três possibilidades de

deles esperava pelos familiares de colaboradores

celebração. A primeira delas seria fazer um evento

que vinham de outras cidades. Em cada um desses

em grande estilo, convidando nomes importantes

ônibus, dois membros da equipe da Teixeira Pinto

da cidade, dos engenheiros às equipes de funcioná-

confirmavam a presença dos passageiros, que in-

rios do escritório e fornecedores. A segunda opção

cluíam desde pais e filhos até avós e netos.

seria reunir a cúpula da empresa e usar a verba da
Marília, com Heloisa
e Thomás. Sérgio,
com Bruna

festa para uma viagem do grupo. A terceira ideia
seria a de maior proporção e mais trabalhosa: preparar uma festa num buffet da cidade, com todos os
colaboradores das obras, que poderiam levar seus
familiares. Esta foi a vencedora!
Para festas e lazer, a equipe da Teixeira Pinto já estava habituada a utilizar o grêmio da construtora.
O local fora usado ao longo do tempo para confra-
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Ao chegarem, todos eram recebidos com sorrisos e

das equipes de obra, relembrando que foi a partir da

abraços. Enquanto isso, o salão era preenchido pelo

venda de um apartamento que ele conheceu Fabíola,

som da música ao vivo, o vai e vem de garçons entre

sua esposa; a moça dos papéis e escrituras, Luciana,

mesas decoradas com flores e docinhos, bebidas e

assim como seu parceiro de trabalho, Wagner; Luís

petiscos que antecediam o almoço.

Flávio, relembrando as indústrias que passaram pelos seus cálculos; Elaine, apresentando seus filhos e

Além da festa, era também uma oportunidade ímpar

fazendo novas amizades; e também Pacini, o artista

para antigos colegas de trabalho se reencontrarem,

plástico da Teixeira Pinto que, ao lado de sua espo-

amigos de profissão conhecerem os familiares da-

sa, verificava o logotipo que criou, especialmente

queles com quem convivem diariamente nas obras.

para a ocasião, estampado na camiseta de todos

Para as esposas, uma retribuição à dedicação diária

os presentes.

por prepararem a marmita e a roupa de seus maridos, sustentando a jornada contínua numa obra.

Ao final, o clima se manteve despojado. Para ouvir o

Para os filhos, um orgulho de poderem ver seus pais

discurso de Sérgio, os convidados sentaram-se no

valorizados pela empresa onde trabalham.

chão. Escutaram como tudo começou, com apenas
dois sócios e poucos funcionários. Relembraram

O presente fez um brinde com o passado, colocan-

sobre aqueles que haviam partido, como o mestre

do, no mesmo cenário, pessoas como Sylvio de Pau-

seu João, e também sobre os novos que chegaram,

la, com sua história de empreendimento e vendas

vendo e fazendo o progresso acontecer. Marília, na

desde os primeiros anos ao lado da construtora, e

primeira fileira, sentou-se junto aos filhos, reconhe-

também Paulo Franco, na nova etapa de vendas; o

cendo a história que acompanha a trajetória de sua

engenheiro Walther, com o brilho emocionado dos

própria família. Num ponto da sala, os olhos orgu-

olhos; seu Bartolomeu, que trouxe toda sua família

lhosos de seu Walter viam o momento especial de

de Piracicaba; engenheiro Lauro, levando o entu-

seu filho e sua nora que, de jovens, souberam traçar

siasmo por acompanhar momentos importantes

e realizar seus sonhos.
Sérgio e seu pai, Valter
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À esquerda, festa dos 20 anos. Abaixo, entrega das
cestas de natal

Às vésperas dos 25 anos
Já desde a oração da segunda-feira de manhã, dia 19

Muitos compartilharam suas histórias de vida (al-

de dezembro de 2011, não se falava em outra coisa.

gumas dignas de novela), outros apresentaram seus

Todos pareciam em estado de graça. A equipe do

parentes; e foi com a ajuda de uma boa e generosa

escritório – além dos engenheiros e alguns volun-

vizinhança que vários endereços foram encontra-

tários – se propuseram a fazer uma surpresa para

dos.

os colaboradores das obras e suas famílias: entregar de porta em porta, pessoalmente, as cestas de

Ninguém imaginava quanto os familiares ficariam

Natal.

felizes ao recebê-los e eles em visitá-los. O gesto
foi motivo de grande contentamento e inspiração

Acostumados a trabalhar sentadinhos, com cadeira,

para novas formas de comemoração.

mesa, computador e ar condicionado, entusiasmaram-se com a ideia de levar a todos um abraço amo-

Assim, entendendo que o valor da celebração está

roso, reconhecendo no gesto a importância destes

na qualidade dos encontros que promove, este livro

trabalhadores.

chega até você, com entusiasmo e exaltação!

As famílias, ao abrirem as portas, se surpreendiam!

Sentimentos que acompanharam os primeiros 25

Agradeciam o presente, mas se emocionavam mes-

anos e agora iluminam o futuro e contagiam a todos

mo era com a visita, o desejo de encontrá-los, co-

com o desejo de seguir adiante, construindo sonhos

nhecê-los, senti-los mais próximos.

e obras através de encontros ainda mais nobres.

Foram calorosamente acolhidos: Entra. Vem conhe-

Em sua própria trajetória, a Teixeira Pinto se prepa-

cer a minha casa. Aceita um cafezinho? Almoça com

ra para muitas e muitas novas e prósperas décadas.

a gente! Imagina, vocês perderem tempo vindo nos
visitar... Teve quem, depois de receber a visita do
Sérgio, declarou: Agora só falta a Dilma vir aqui!
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1987

Linha do Tempo
1991

1992

Solar dos Ipês

Pfaudler

Obras Residenciais

2012

Obras Industriais

Hotel Rainha do Brasil
Aparecida

1992

1994

1994

Solar dos Colibris

Sede Teixeira Pinto

Solar dos Juritis

1994

1999

1997

Torre Espanha

Torre Áustria

2000

1999

1997

Torre Itália

Torre Franças

Torre Brasil

2000

1999

1998

Torre Japão

Torre Grécia

Torre Canadá

2000

1999

1998

Torre Mônaco

Torre Holanda

Torre Dinamarca

Parque das
Nações

Viña del mar

General Valporto

Villa Verona

Edifício Comercial Brasilis

2000
Rietter Ello
Betim

Autoliv

2015

Torre C

Torre B

Torre A

M.O.B.

Condomínio Ekobé
Espaço e Vida

2012

2009

2011

2010

2010

Residencial
Placere

Residencial
Jabuticabeiras

Condomínio
Unique

Rietter Ello

Village
Towers

2007

2000

2001

2001

Solar Florence

Van Orle

Autocon

Autoliv

Usiminas
Cubatão

2001

2002

2004

Granada

San Martin

Martinica

2001

2002

2003

San Domingo

San Aruba

Jamaica

Usiminas

Torre B

2006

2007

Torre A

Codeme

2004
Lumière

2000

2008

2007

Torre C

Ilhas do Caribe

1998

Codeme

2008

Metalbages

1999

Autoliv

2014

1998

1999
1999

2013

2013

2012

Aris Centro
Assistencial
Potim

2000
2000

Cyan

Obras com previsão
de entrega

Obras Comerciais

2001

2001

2001

2003

2003

Inproeletric

Metform

Metalbages
1ª fase

Metalbages
2ª fase

Rietter Ello

A garotinha que gostava de nadar encantou-se com
a piscina que vinha com um prédio para morar!
Na privilegiada varanda do primeiro, é só esticar a
mão para comer jabuticaba...
De uma hora para outra, o morador decidiu mudar de torre.
Como vamos acomodar os gatos?
Na gaveta, um baú de fotos. No depósito, varas de
pescar e as garrafas da coleção que complementam a história
de uma vida.
Gente de todos os andares - a meninada
e os adultos - se juntaram para uma festa
especial e recolheram brinquedos para levar
alegria para outras crianças!
Da sacada do seu novo lar, a carioca não vê mais o mar, mas
observa as ondas da serra e as estrelas...
As duas amigas antigas se encontraram na
rua e descobriram que eram vizinhas de
porta. Verdade!

Com as chaves em mãos,
as portas se abrem e delas
saem muitas histórias que
vislumbram as belas paisagens nas janelas. Tornamse memórias,
como algumas
neste livro que
termina aqui. Mas as
histórias –
elas continuam...
sem fim!

A certificação ISO foi
alcançada em 2000.
A qualidade é ponto
forte nas construções.

A construtora mais
lembrada em Taubaté,
por 4 anos.

A certificação PBQP-H
Programa Brasileiro
da Qualidade do
Habitat foi alcançada
em 2001.

A Teixeira Pinto ficou
entre as 100 maiores
construtoras do Brasil.
Entre 2010 e 2011
foram entregues 298
apartamentos.

www.teixeirapinto.com

