


A GENTE FAZ +
PORQUE VOCÊ CONFIA.

Alcançamos uma importante marca no mercado imobiliário de Piracicaba.

Aprimoramos diariamente a qualidade do nosso atendimento, fortalecendo 

parcerias e trazendo a inovação contínua em nossos serviços e processos,

para um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

Completamos 30 anos graças à confi ança dos nossos clientes e da dedicação dos 

profi ssionais que formam nosso corpo de colaboradores.

É muito gratifi cante perceber, enfi m, que cada desafi o se transformou em um 

grande sucesso, que solidifi cou as nossas relações com os clientes e consolidou 

nosso sonho de empreender no setor imobiliário.

Confi ança, essa é a chave.



Sede Frias Neto – Cidade Jardim



FRIAS NETO
CONSULTORIA DE 
IMÓVEIS

A atual confi guração do mercado 

imobiliário, focada em desenvolvimento 

e sustentabilidade, exige de todos que 

atuam nesse setor uma leitura mais 

abrangente sobre as expectativas do 

cliente.

A Frias Neto Consultoria de Imóveis 

trabalha desde 1989, na busca desse 

padrão de atendimento, imprescindível 

para a consolidação do sucesso em 

mercados exigentes.

Recepção - sede Frias Neto
Quadro de óleo - Marcia Guibal



REFERÊNCIA NO SETOR 
IMOBILIÁRIO E AS 
CONTRIBUIÇÕES PARA 
PIRACICABA

Com o 12º PIB do Estado (IBGE e Fundação Seade-2017) e entre as Melhores Cidades para 

Fazer Negócios do ranking Connected Smart Cities 2018, onde ocupa a 11ª posição em 

Desenvolvimento Econômico, é impulsionada por um parque industrial de posicionamento 

internacional e um complexo universitário, além de ser a 2ª melhor cidade do Brasil para se 

viver entre as 100 maiores cidades brasileiras, que respondem por mais de 50% do PIB do 

país, segundo estudo da consultoria Macroplan 2017 e 2018.

A empresa atua na vanguarda da consultoria imobiliária com uma visão macro, buscando e 

atraindo inovações que vão muito além do setor imobiliário.

Seu fundador e diretor-presidente, Angelo Frias Neto, é diretor do Secovi–SP (Sindicato da 

Habitação) e diretor da Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba), contribuindo 

com seu trabalho para o desenvolvimento socioeconômico e na sustentabilidade para a 

nossa microrregião.

Participa de parcerias e encontros nacionais e internacionais do mercado imobiliário 

como NAR (Associação Nacional de Corretores de Imóveis dos (EUA) e Fiabci (Federação 

Internacional das Profi ssões Imobiliárias), a fi m de trazer para Piracicaba exemplos das mais 

bem sucedidas experiências do setor no mundo.

A empresa é associada à Rede Imobiliária Secovi, que confere maior visibilidade as ofertas 

do mercado com mais de 200 empresas associadas. É associada ao Secovi-SP (Sindicato da 

Habitação), ao Creci-SP (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), ao Sciesp (Sindicato 

dos Corretores de São Paulo), à ABMI (Associação Brasileira do Mercado Imobiliário) e à 

Acipi (Associação Comercial e Industrial de Piracicaba).

Desde 2003, recebe anualmente a certifi cação PQE-Secovi/SP (Programa de Qualidade 

Essencial), do Secovi-SP.

Foyer - sede Frias Neto



SUSTENTABILIDADE E 
RESPONSABILIDADE 
SOCIAL
A Frias Neto é uma empresa comprometida com a comunidade onde atua. Investe 

continuamente em ações sustentáveis e conta com uma série de diferenciais em sua 

sede, instalada em um prédio de 2.500 m2, 40 vagas para estacionamento de veículos e 

bicicletário.

A sede conta com um sistema de aproveitamento de águas pluviais, elevador e 

equipamentos de iluminação de baixo consumo de energia elétrica.

Ciente do seu papel social, a empresa incentiva projetos sociais, culturais e esportivos, 

tendo patrocinado o basquete e futebol do XV de Piracicaba e a equipe Green Piracicaba de  

Ciclismo, pioneira desta modalidade na cidade e com grandes resultados desde o primeiro 

ano de atividades.

É idealizadora do Passeio Ciclístico de Piracicaba, que acontece anualmente desde 2014, 

evento social e fi lantrópico que reúne centenas de participantes. 

Na área cultural, apoia o Feimep (Festival Internacional de Música de Piracicaba) e o Grupo 

Falando da Vida, entre outros.

Um dos destaques da área social é o apoio que a Frias Neto destina à Mucapp (Associação 

Pró-Mutirão da casa Popular de Piracicaba), ONG que constrói casas para famílias carentes.

Como parte do seu projeto de responsabilidade social, a Frias Neto doou, em março de 

2015, equipamentos para a modernização da Clínica de Fisioterapia do Lar dos Velhinhos de 

Piracicaba.

Pioneira na adoção de áreas verdes públicas na cidade, adota desde 2005, uma área de cerca 

de 1400m2 na divisa entre a avenida dos Operários e avenida Armando Salles de Oliveira.

Um olhar contínuo em retornar à comunidade a confi ança que recebe dos clientes.

4º Passeio Ciclístico de Piracicaba



EXCLUSIVIDADE: 
UM DIFERENCIAL 
DETERMINANTE
Desde 1999, a Frias Neto trabalha com exclusividade na captação de imóveis para 

locação e vendas, atendendo às Resoluções do Confeci (Conselho Federal dos 

Corretores de Imóveis) 458/95 e 492/96 e o previsto no artigo 726 do Código Civil 

Brasileiro.

Nesta, o proprietário tem a possibilidade de autorizar um profi ssional ou a empresa 

Sala Madri
Ilustração - Silvana Bellatto

a comercializar o seu imóvel, gerando maior sinergia, concentrando esforços e 

trazendo maior segurança às negociações.

A exclusividade contribui muito para a melhoria da qualidade no atendimento ao 

cliente, assertividade e maior velocidade nas negociações.

Indicadores de inteligência de mercado da empresa revelam que 80% dos imóveis 

comercializados são com exclusividade e os exclusivos são vendidos e/ou alugados 

três vezes mais rápido que o método convencional de negociação. Isso acontece 

por conta da estrutura oferecida e pelas facilidades garantidas para quem optou 

pela modalidade. 

 



TOP OF MIND

Fonte: CW7 Pesquisas
Pesquisa de Mercado Setor Imobiliário
Jan/2019 – Respostas Válidas
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Quando se pensa em imobiliária, qual é

o primeiro nome que lhe vem à cabeça?

Foyer. sede Frias Neto



COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRONTOS

A Frias Neto oferece assessoria completa na venda de imóveis prontos, como 

casas, apartamentos, terrenos, salas, lojas, salões e galpões comerciais. 

Um atendimento diferenciado que começa no momento em que o imóvel é 

cadastrado e vai até o fechamento do negócio.

AVALIAÇÃO

Comitê de Avaliação de Imóveis que analisa criteriosamente as condições do 

imóvel e do mercado para chegar a um preço justo e atualizado, util izando 

dados reais para encontrar o correto valor de comercialização, proporcionando 

mais l iquidez ao imóvel.

COMPRA

Com a maior diversidade de imóveis em oferta, a equipe de corretores entra em 

ação para encontrar o imóvel que mais se adequa a necessidade do cliente.

A Frias Neto acompanha o cliente com exclusividade, desde a visita do imóvel 

até a assinatura da escritura, proporcionando tranquilidade e uma

compra segura.

VENDA

Consultores trabalham, on-line e off-l ine, com a venda de imóveis prontos, 

desde a captação do imóvel, com avaliação correta de mercado, até a venda, 

garantindo agilidade e segurança na comercialização.

Para imóveis cadastrados com exclusividade, a Frias Neto oferece um forte 

investimento em ações de divulgações como mídias impressas e eletrônicas, o 

que impulsiona o negócio com ainda maior agilidade.

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Departamento acompanha todas as negociações, com análise criteriosa 

da documentação e certidões dos imóveis, e confecção de contratos, 

possibil itando um negócio tranquilo e seguro.

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

A Frias Neto tem o Departamento de Financiamento Imobiliário que é 

Correspondente Negocial da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil , 

Bradesco, Santander e Itaú, o que garante mais comodidade ao cliente. Orienta 

o mais adequado tipo de financiamento, de acordo com o perfil do cliente, sem 

nenhum custo adicional.

CONFIANÇA PARA COMPRAR
Qual imobiliária o(a) sr.(a) mais confia para comprar algum 

imóvel em Piracicaba?

Auditório Nadir Maria Manin Frias - sede Frias Neto

Fonte: CW7 Pesquisas
Pesquisa de Mercado Setor Imobiliário
Jan/2019 – Respostas Válidas
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CONFIANÇA PARA ALUGAR
Qual é a imobiliária em que o(a) sr.(a) mais confia para alugar 

imóveis?

LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS

O departamento de locação é formado por consultores especializados 

e treinados para oferecer um atendimento diferenciado aos locadores e 

locatários.

AVALIAÇÃO

Comitê de Avaliação de Mercado que util iza pesquisas e a experiência da 

equipe de profissionais para analisar e encontrar o justo valor do imóvel, 

proporcionando maior l iquidez.

VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA

A empresa disponibil iza um laudo minucioso com fotos coloridas das condições 

do imóvel e garante que o patrimônio do cliente estará bem cuidado, tanto na 

entrada quanto na saída do inquilino. Esta vistoria fica disponível na área do 

cliente, em nosso site.

GESTOR DE CARTEIRA

A Frias Neto dispõe de Gestores de Carteira para atendimento exclusivo e 

personalizado aos clientes proprietários e inquilinos, que coordenam seus 

interesses na Frias Neto durante o prazo de vigência do contrato de locação.

MANUTENÇÃO

Atende as ocorrências de manutenção, que podem ocorrer durante a locação, 

oferecendo apoio na prestação de serviços, por meio de indicação de mão de 

obra terceirizada para cuidar da manutenção do imóvel, poupando o tempo do 

proprietário e/ou do inquilino na busca de um profissional especializado.

GARANTIA LOCATÍCIA

Além da prática tradicional de mercado da util ização do fiador, a Frias Neto 

dispõe de alternativas de garantia como:

- Cartão de crédito, pioneira nesta modalidade em Piracicaba;

- Seguro fiança locatícia, com pagamento mensal e a tarifa mais baixa do 

mercado, sem necessidade de renovação;

- Caução em título de capitalização;

- Caução em bens imóveis.

CONFIANÇA PARA 
ADMINISTRAR
Qual é a imobiliária em que o(a) sr.(a) mais confia para 

administrar seus imóveis?

Fonte: CW7 Pesquisas
Pesquisa de Mercado Setor Imobiliário
Jan/2019 – Respostas Válidas
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Pesquisa de Mercado Setor Imobiliário
Jan/2019 – Respostas Válidas

39,4%

F
R

IA
S

 N
E

T
O

9,7%

B

9,7%

C
9,3%

D



LANÇAMENTOS
Desde 2005 conta com uma equipe exclusiva para comercialização de 

lançamentos.

Realiza todo o planejamento, coordenação e gestão dos plantões e das 

vendas dos empreendimentos, inclusive análise de crédito e jurídico.

NOVOS NEGÓCIOS
O Departamento de Novos Negócios conta com uma equipe focada em 

desenvolvimento urbano, análise de vendas de áreas e consultoria estratégica 

na venda ou formatação  de novos empreendimentos. Oferece consultoria 

a proprietários, incorporadores, construtores e investidores, identifi cando 

novas possibilidades de negócios.

MARKETING
O Marketing faz um efi ciente trabalho de divulgação dos produtos 

comercializados em todos os meios de comunicação para que os públicos de 

interesse sejam alcançados. O site friasneto.com.br tem mais 40 mil acessos 

mensais e conta com o suporte de uma equipe de corretores on-line.

O departamento de Marketing, junto aos profi ssionais de pesquisa, estatística 

e tecnologia da informação (TI), também oferece suporte para que os 

clientes tenham as informações mais seguras e atualizadas na tomada de 

decisões.

Área de Lazer - sede Frias Neto



EMPRESAS PARCEIRAS
EM EMPREENDIMENTOS
E ÁREAS COMERCIALIZADAS
A Frias Neto sente-se orgulhosa em fazer parte da história de Piracicaba, recompensada pelo 

fato de ter olhado para o futuro e buscado empresas de respeito no mercado. Empresas que 

atenderam o potencial da região e investiram, promovendo a mudança do perfi l imobiliário e 

fomento à economia local, por meio de novos empreendimentos. São loteamentos, prédios, 

condomínios residenciais e comerciais.

Foto do local - Tous Foto do local - Kairós



UMA EMPRESA
CADA DIA + DIGITAL

Com o objetivo de otimizar a experiência e o tempo do cliente no atendimento, a 

Frias Neto implantou em sua gestão imobiliária novas tecnologias. São ferramentas 

que agilizam e facilitam os processos de locação e compra de imóveis, e 

proporcionam sustentabilidade, já que é eliminado o uso do papel.

Site

O site da Frias Neto foi desenvolvido com o intuito de otimizar a navegabilidade 

dos clientes, com uma plataforma intuitiva, onde os usuários consigam localizar com 

muita facilidade os imóveis com seu perfi l e conversar com os nossos corretores 

online. Com programação responsiva, pode ser acessado com a mesma facilidade 

pelo celular, tablet ou desktop.

Área restrita do cliente

Neste espaço, proprietários e locatários têm acesso a serviços exclusivos da Frias 

Neto, como:

Proprietário

Atualização cadastral

Imóveis em oferta

Contratos

Vistoria

Demonstrativo de recebimento

Informe de rendimentos

Manual do locador

O acesso é feito pelo site friasneto.com.br, na página área do cliente. O login e 

senha são fornecidos na assinatura do contrato e os mesmos se encontram nos 

boletos já enviados, quando inquilinos.

Digitalização de documento

Essa tecnologia permite que o inquilino e proprietário enviem seus dados e 

documentos totalmente on-line, sem precisar deslocar-se até a imobiliária. O uso 

deste recurso é simples e fácil. O cliente recebe em seu e-mail um link, em que ele 

é direcionado a completar seus dados e, posteriormente, a fotografar ou digitalizar 

os documentos. Todas as informações são integradas ao seu cadastro no sistema da 

imobiliária.

Assinatura digital

Já utilizada por órgãos públicos e empresas de diversos setores, a assinatura digital 

é segura, agiliza o processo de assinatura de contrato e possui a mesma legitimidade 

jurídica do que o papel. O processo de assinatura digital também é muito simples, 

podendo ser feito até pelo celular, além de contribuir para a sustentabilidade do meio 

ambiente.

Locatário

Atualização cadastral

2ª via de boleto

Solicitação de  manutenção

Contratos

Vistoria

Demonstrativo de pagamento

Manual do inquilino



TOP OF MIND

PRÊMIO
EXCELÊNCIA 
IMOBILIÁRIA

PQE
PRÊMIO MASTER
IMOBILIÁRIO

A Construtora Adolpho Lindenberg e a Frias Neto Consultoria de Imóveis receberam 

o Prêmio Master Imobiliário 2016, o mais respeitado reconhecimento do setor no país, 

promovido pelo Secovi-SP e Fiabci-Brasil. O case Lindenberg Timboril (criando novas 

tendências de luxo no interior. Categoria: Empreendimento Residencial) representa essa 

vitória com seu projeto grandioso, que envolve qualidade de execução e sucesso comercial. 

É com muito orgulho que comemoramos esta conquista inédita.

O Prêmio Excelência Imobiliária é 

conferido pela Delegacia Regional 

Creci de Piracicaba, pelo destaque 

e liderança nas categorias de 

venda, locação e lançamento 

imobiliário. Desde 2012, a Frias 

Neto recebe anualmente esse 

prêmio.

Com o objetivo 

de certifi car as 

empresas que 

cumprem o programa 

de capacitação e 

desenvolvimento de 

seu capital humano, 

desde 2003, a Frias 

Neto Consultoria 

de Imóveis recebe 

anualmente o 

certifi cado PQE 

(Programa Qualifi cação 

Essencial) Secovi-SP.

A premiação é 

promovida pelo jornal 

Gazeta de Piracicaba e 

identifi ca, por meio de 

pesquisa desenvolvida 

pelo CW7 Instituto 

de Pesquisas, as 

empresas e instituições 

mais lembradas no 

município. Quando se 

pensa em imobiliária, 

o primeiro nome que 

vem à cabeça do 

consumidor é Frias 

Neto.

Associação que reúne 

a principal imobiliária 

das principais cidades 

do Brasil e tem como 

objetivo desenvolver 

o mercado e a troca 

de experiências das 

melhores práticas 

entre as empresas 

participantes.

FRIAS NETO - LINDENBERG



1989
Início da empresa, com sede na Rua São João, 
1021, Bairro Alto e com a sócia Walda Manin Frias, 
onde compartilhava o imóvel com a designer 
de joias Sandra Manin Frias e o arquiteto Paulo 
Bellato.

1991
Mudança da sede para o endereço atual, Av. dos 
Operários, 587, Cidade Jardim.

1997
Primeira empresa imobiliária na cidade a contratar 
uma Agência de Marketing para assessoramento 
contínuo e padronizar sua comunicação.

1998
Prêmio Top Imobiliário pela Delegacia Regional do 
Creci Piracicaba.

1999
Eleita a melhor imobiliária do ano pela Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

Início do trabalho qualifi cado para venda de 
imóveis prontos e locação de imóveis exclusivos, 
atendendo às resoluções Cofeci 458/95 e 492/96 
(Conselho Federal de Corretores de Imóveis).

2000
Criação do site da empresa.

Inicia participação do programa PQE/Secovi 
(Programa de Qualifi cação Essencial/Sindicato 
das Empresas de Compra, Venda, Locação 
e Administração de Imóveis Residenciais e 
Comerciais de São Paulo) para o mercado 
imobiliário.

Eleita a melhor imobiliária do ano pelo Scipir 
(Sindicato dos Corretores de Imóveis de 
Piracicaba).

Honra ao Mérito pela Delegacia Regional do Creci 
Piracicaba.

2001
Primeira na cidade a contar com corretor exclusivo 
de locação, para aprimorar o atendimento aos 
clientes.

Eleita a melhor imobiliária do ano pela Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

2002
Primeira ampliação da sede atual, proporcionando 
melhores acomodações para os clientes e 
colaboradores, com climatização e aumento do 
número de vagas de estacionamento para clientes.

2003
Eleita a melhor imobiliária pelo Crea/SP (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado 

de São Paulo) e Aeap (Associação de Engenheiros 
e Arquitetos de Piracicaba).

Conquista o primeiro Certifi cado PQE – Secovi/
SP (Programa de Qualifi cação Essencial), recebido 
anualmente a partir deste ano.

2005
Criação do Departamento de Lançamentos com 
corretores exclusivos para venda desses produtos.

Top of Mind Gazeta de Piracicaba na categoria 
imobiliária, pesquisa do Instituto GPP 
(Planejamento e Pesquisa de Campinas).

2006
Patrocinador do 33º Salão Internacional de Humor.

2007
Inauguração da loja terras de Piracicaba, Av. Uriel 
Odas, 33, Loja 2, Centro Comercial Terras.

Implantação do Departamento para Financiamento 
Imobiliário e Primeiro Correspondente Negocial da 
Caixa Econômica Federal na cidade.

2008
Início do trabalho com as mídias sociais.
Segunda ampliação da sede atual para 2.200 m2, 
com 12 vagas de estacionamento para uso interno 
e 15 para clientes, auditório com 100 lugares e sala 
técnica.

Criação do departamento de Novos Negócios.

Homenagem aos 20 anos de inscrição no Creci, 
sempre com fi delidade à legislação e ao código de 
ética profi ssional.

2009
Câmara de Vereadores de Piracicaba confere 
Moção de Aplausos em comemoração aos 20 anos 
da imobiliária, considerando que a empresa investe 
na qualifi cação profi ssional de seus colaboradores.

2010
Criação do Departamento do Corretores On-
Line, exclusivo para venda de imóveis prontos, 
lançamentos e locação.
Passa a fazer parte da Rede Secovi de Imóveis, da 
qual participam imobiliárias do Brasil e do exterior.

Câmara de Vereadores de Piracicaba confere 
Moção de Aplausos em homenagem aos 
colaboradores do Esporte Clube XV de Novembro 
de Piracicaba, entre os quais a Frias Neto.

Câmara Municipal de Piracicaba conferiu a Angelo 
Frias Neto o título de  Cidadão Praeclarus em 
virtude do trabalho realizado no desenvolvimento 
do setor imobiliário na cidade.

Título de Amigo do Hospital dos Fornecedores de 
Cana pelo apoio aos projetos corporativos e de 
responsabilidade social.

 2011
Abertura do estande da Frias Neto no Shopping 
Piracicaba.

Criação da Academia de Desenvolvimento 
Profi ssional Frias Neto.

Criação do Programa de Avaliação 
Comportamental, que possibilitou conquistar 
o 4º Prêmio Varejo, Serviços & Indústrias de 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, 
promovido pela Unimep (Universidade Metodista 
de Piracicaba) e Acipi (Associação Comercial e 
Industrial de Piracicaba).

Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba 
confere o Mérito Esportivo pelo apoio à vitoriosa 
campanha do Campeonato Paulista de 2011/Série 
A2.

2012
Associou-se à ABMI (Associação Brasileira do 
Mercado Imobiliário), entidade que congrega 
a principal empresa imobiliária das principais 
cidades do Brasil.

Sciesp conferiu a Angelo Frias Neto o título de 
Corretor Emérito, em virtude da contribuição para 
o desenvolvimento profi ssional do corretor de 
imóveis.

Título de Amigo do Hospital dos 
Fornecedores de Cana pelo apoio aos 
projetos corporativos e de responsabilidade 
socioambiental.

Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
Lançamentos Imobiliários.

Homenagem pela conquista do Certifi cado PQE-
Secovi/SP (Certifi cado de Qualifi cação Essencial), 
pelo 10º ano consecutivo.

Prêmio Destaque 2012/2013, Delegacia Regional 
do Creci Piracicaba.

2013
Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
Lançamentos Imobiliários.

Homenagem aos 25 anos de inscrição no Creci, 
sempre com fi delidade à legislação e ao código de 
ética profi ssional.

 2014
Terceira ampliação da sede atual, passando a 
2.500 m2 de área construída e ampliação do 
número de vagas de estacionamento para 40 
vagas e bicicletário.

Câmara de Vereadores de Piracicaba confere 
Moção de Aplausos pelos 25 anos de atuação e 
desenvolvimento no mercado imobiliário.

Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
Lançamentos Imobiliários e Imobiliária.

Prêmio Excelência Imobiliária 2013/2014, Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

Câmara de Vereadores de Piracicaba confere a 
Angelo Frias Neto medalha de mérito legislativo 
pelo seu trabalho pela comunidade e Acipi.

2015
Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
Lançamentos Imobiliários e Imobiliária.

Prêmio Excelência Imobiliária 2014/2015, Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

2016
Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
Imobiliária e Lançamentos Imobiliários.

Prêmio Excelência Imobiliária 2015/2016, 
Delegacia Regional do Creci Piracicaba.

Prêmio Master Imobiliário 2016 na categoria 
Empreendimento Residencial, com o case 
Lindenberg Timboril – Criando novas tendências 
de luxo para o interior.

2017
Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa do 
CW7 Instituto de Pesquisas pesquisas na categoria 
imobiliária mais lembrada.

Prêmio Excelência Imobiliária 2016/2017, Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

Câmara de Vereadores de Piracicaba confere 
Moção de Aplausos 28 anos de atuação e 
desenvolvimento no mercado imobiliário.

2018
Top of Mind Gazeta de Piracicaba/pesquisa 
do CW7 Instituto de Pesquisas na categoria 
imobiliária mais lembrada.

Prêmio Excelência Imobiliária 2017/2018, Delegacia 
Regional do Creci Piracicaba.

Homenagem pela conquista do PQE- Secovi/SP 
(Certifi cado de Qualifi cação Essencial) pelo 15º 
ano consecutivo.

2019
Câmara de Vereadores de Piracicaba confere 
Moção de Aplausos pelos 30 anos de atuação e 
desenvolvimento no mercado imobiliário.

NOSSAS CONQUISTAS
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