
Programação

Credenciamento das visitas: das 8h às 9h – Ponto de encontro e saída do ônibus no Hotel Renaissance

Parque da Cidade 

Pátio Victor Malzoni

  Coordenador: Moacyr Schukster - Presidente do Secovi - RS. 

Neste dia, o credenciamento geral para todos os inscritos estará aberto, das 8h às 20h.  Aproveite para antecipar a retirada do material do evento.

Almoço livre - das 13h às 14h45

Palestra

Palestra  

Sucessão nas Organizações Imobiliárias Familiares - das 14h45 às 16h45

Perspectivas da Gestão de Recursos Humanos nas Organizações Imobiliárias - das 11h15 às 13h

Sessão Solene de Abertura: das 8h30 às 9h

Visitas Técnicas - das 9h às 13h (Vagas limitadas)

Coquetel de Abertura - Hotel Renaissance, às 19h

A programação poderá ser alterada em decorrência de problemas de força maior, bem como a substituição de palestrantes. Recomendamos chegar com 
30 minutos de antecedência.

Palestra 

Painel

Comunicação empresarial / multimídia - das 11h30 às 13h

Em defesa do mercado de comércio e serviços imobiliários - das 14h30 às 16h

Conheça as ações da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários (CBCSI ) em defesa do mercado de comércio e serviços imobiliários nos segmentos 
de locação, compra e venda, incorporação, Programa de Arrendamento Residencial (PAR), desenvolvimento urbano, condomínios e administração condominial. 
 Mediador: Pedro Wähmann, coordenador-geral da CBCSI e presidente do Secovi Rio.

Leandro Ibagy -  Coordenador-adjunto e de Locações da CBCSI, vice-presidente 
do Secovi Florianópolis.

Luiz Valdir Nardelli - Coordenador de Indicadores Imobiliários e 
conselheiro nato do Secovi-PR.

Calil Cherem Netto - Coordenador nacional do PAR na CBCSI e 
diretor do PAR no Secovi-Florianópolis.  
Ioav Blanche - Coordenador de Desenvolvimento Urbano da CBCSI 
e vice-presidente do Secovi-GO.

Hélzio Mascarenhas - Coordenador político da CBCSI e coordenador
de Relações Político-institucionais do Secovi-Rio.

Moacyr Shukster - Coordenador da área de Condomínios da CBCSI, presidente 
do Secovi-RS e da Agademi-RS.
Marcos Augusto Netto  - Coordenador de Incorporação da CBCSI e 
presidente do Secovi-MS.
Ovídio Maia Filho  - Coordenador de Comercialização da CBCSI e 
vice-presidente do Secovi-DF.

Palestrantes: 

Palestrante: 

Coordenador:  Omar Anauate – Diretor de Condomínios da Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC).

Coordenador:  Leandro Ibagy - Vice-presidente do Secovi - SC
Visões, desa�os e cases de sucesso no processo de planejamento para a sucessão familiar de empresas do setor imobiliário.

 

Empresas Familiares - Passado, Presente e Futuro - das  17h30 às 18h45
 

Palestrantes: 

Palestrantes: 

Credenciamento: das 8h às 8h30 

Palestra / Mesa de Debate

Debatedor:  Carlos Alberto Campilongo Camargo - Diretor e suplente do Conselho Fiscal do Secovi–SP 
Coordenador: Flavio Domingos Prando - Vice-presidente de Habitação Econômica do Secovi-SP 

Gestão dos Novos Empreendimentos Imobiliários - das 8h30 às 10h30

 Coordenador: Hamilton de França Leite Junior - Coordenador de Programas Sustentáveis e Eventos Culturais do Secovi-SP.  

Almoço livre -  das 12h45 às 14h15 

Palestra / Mesa de Debate

Palestra / Mesa de Debate

Panorama dos condomínios sustentáveis no Brasil e as demandas para uma gestão bem sucedida das soluções socioambientais.

Da concepção e implantação à gestão de novos empreendimentos e os seus desa�os: megacondomínios, condomínios inteligentes, mixed use e outras tendências.

Análise atual  do setor no Brasil e no mundo, considerando a conjuntura econômica, a demanda por habitação e investimentos, além das perspectivas para o 
mercado imobiliário.

 Introdução: Análise do mercado imobiliário no Brasil e no mundo.
Coordenador:  Romeu Chap Chap - Ex-presidente e membro do Conselho Consultivo do Secovi-SP. 

Debatedores: 
Marcelo Vespoli Takaoka - Presidente do Conselho Deliberativo do CONSIC -
Conselho Superior da Indústria da Construção da FIESP - Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável - CBCS.  

Clarice Degani - Assessora técnica da vice-presidência de Sustentabilidade 
do Secovi-SP. 

rPalest a com Convidado Especial - das 16h15 às 17h45

Mercado Imobiliário: Panorama Global - das 14h15 às 15h45

Roberto de Souza - Engenheiro civil, mestre e 
doutor em engenharia pela EPUSP. Diretor-
presidente do Centro de Tecnologia de 
Edi�cações (CTE). 

Palestrante: 

 Tema: Panorama Brasil - Como está o mercado e para onde vão as cidades.

 Tema: Panorama Internacional - Perspectivas de retomada do mercado imobiliário 

Palestrantes: 

Palestrantes: 

Debatedores:

Palestrante: 

Jantar de Confraternização - às 19h 

Credenciamento: das 8h30 às 9h30

Questões jurídicas atuais do mercado de locação -  das 9h30 às 11h

Palestra

Temas recentes e importantes, como o “buit to suit” e a crescente utilização de título de capitalização como garantia locatícia, serão focalizados por três 
experientes advogados, atuantes no mercado imobiliário brasileiro. 

QUARTA-FEIRA - 16 de outubro 

Av. Brigadeiro Luís Antonio, 4.700 - Jardim Paulista-São Paulo
Local: Hotel Unique 

Credenciamento: das 8h às 8h30 
DOMINGO - 13 de outubro SEGUNDA FEIRA - 13 de outubro

TERÇA FEIRA - 13 de outubro

  Coordenador: Hubert Gebara - Vice-presidente de Administração Imobiliária e Condomínios do Secovi-SP. 

Palestra / Mesa de Debate

Debatedores:
Luiz Ignácio Homem de Mello –Secretário Executivo do Conselho de Ética do CONAR – Conselho 
Nacional de  Autorregulamentação Publicitária. 

 Rubens Carmo Elias Filho - Presidente da AABIC - Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e 
Condomínios de São Paulo. 

 Deborah O’Dena Mendonça - Presidente da ABADI - Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. 

 Pedro Wähmann - Presidente do Secovi - RJ e Coordenador da Câmara Brasileira de Comércio e Serviços 
Imobiliários - CBCSI.

        

Administração de Condomínios: A Evolução do Programa de Autorregulamentação da Atividade - das 9h às 10h30 

Palestrante:

O coquetel de abertura do Congresso contará com a partici-
pação especial do Maestro João Carlos Martins e Camerata 
Bachiana. 
Considerado um dos maiores intérpretes de Bach,  o maestro 
teve como um dos pontos altos de sua carreira a gravação da 
obra completa para teclado deste gênio da música à frente da 
Filarmônica Bachiana, selecionada entre as melhores 
orquestras brasileiras.  

O Parque da Cidade, localizado na zona sul de São Paulo, é o 
novo e maior empreendimento da Odebrecht Realizações 
Imobiliárias. 

 

 

Basilio Jafet - Engenheiro civil, formado pela Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo com especiali-
zação em administração de empresas da construção 
civil da Fundação Getúlio Vargas e presidente do Capítu-
lo Brasileiro da FIABCI/Brasil.

Celina Antunes - Formada em arquitetura e urbanismo pelo Macken-
zie, CEO/Presidente para América do Sul da Cushman & Wake�eld, 
responsável por toda a operação da empresa na região, com 3 mil 
funcionários em seis países.

Saulo Nunes - Engenheiro civil com pós-graduação 
em publicidade e marketing pela ESPM, diretor de 
incorporação da Odebrecht Realizações Imobiliárias  
e responsável pelo desenvolvimento do empreendi-
mento Parque da Cidade, entre outros.

Leonardo Assis - Especialista em Marketing e Vendas 
com ampla experiência em vendas B2B e marketing 
digital, responsável pela área de Novos Negócios do 
Google, no segmento imobiliário.

Demônios da Garoa - Lenda viva da música brasileira,  o grupo tem a “cara” de São Paulo, mas, 
para isso, foi necessário encontrar um estilo, uma marca muito própria, a forma original de 
interpretar com humor o falar do cotidiano do povo paulista, que hoje todo mundo conhece 
graças às mais de sete décadas da carreira deste surpreendente e animado grupo. 
É com especial humor, vocais e arranjos bem estruturados, repertório exclusivo que os “Demô-
nios da Garoa” comemoram 70 anos em uma apresentação única para os convidados do Conami.

Fabio Mizumoto - Professor do Insper - Instituto de 
Ensino e Pesquisa e da FGV-EESP (Escola de 
Economia de São Paulo). Coordenador acadêmico 
dos MBAs em agronegócios da FGV-Management e 
fundador da Uni.Business Estratégia.

Marco Gubeissi - Diretor de Administrado-
ras da vice-presidência de Administração 
Imobiliária e Condomínios do Secovi-SP.

Max Gehringer - Administrador de empresas e 
comentarista da Rádio CBN e do Programa Fantástico 
na TV Globo e autor de vários livros sobre gestão 
corporativa.

Eduardo Najjar - Professor em cursos “In Company”,  “In 
Family”, MBA, pós-graduação e programas abertos em 
instituições de ensino superior, empresas e eventos 
abertos. Fundador do Instituto Macro Transição, especia-
lizado em pesquisa e projetos de consultoria para 
negócios familiares.  

Paulo Bellini - Presidente emérito da Marcolpolo S.A. 
Um dos fundadores da empresa em 1949. Desde o 
início, atuou em todos os setores burocráticos da 
companhia e participou ativamente no processo de 
transformação da empresa em sociedade anônima.

Elbio Fernández Mera - Vice-presidente de comercializa-
ção e Marketing do Secovi-SP e fundador e presidente do 
conselho administrativo da Fernandez Mera Negócios 
Imobiliários, que no início de 2010, renovou sua estrutura 
organizacional com a nomeação de seu �lho Gonzalo 
Fernández para a presidência.

Rui Souza - Diretor de Varejo da Dudalina S/A. Responsá-
vel pelos projetos de expansão do varejo e franquias e do 
projeto de responsabilidade social da empresa. 
Engenheiro mecânico formado pela UFSC, com MBA em 
gestão de negócios pela FGV, MBA em comércio exterior 
pela FGV 2004 e MBA de varejo pela FIA – SP 2011. 

João Crestana - Engenheiro de produção formado pela 
Escola Politécnica da USP, com mestrado em Industrial 
Engineering, pela Stanford University da Califórnia, 
Estados Unidos, presidente do Conselho Consultivo do 
Secovi-SP e pró reitor da Universidade Secovi.  

Claudio Bernardes - Engenheiro civil pela Escola de Engenharia Mauá, 
mestre em engenharia, pela Universidade de She�eld – Inglaterra,  
especialista em engenharia de produção para construção civil pela 
Fundação Vanzolini/USP, presidente do Secovi-SP e reitor da Universi-
dade Secovi.

Sylvio Capanema de Souza - Advogado, desembar-
gador, professor de Direito Civil em diversas universi-
dades. É membro efetivo do Conselho de Magistratu-
ra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Marcelo Manhães de Almeida - Advogado especialis-
ta em Direito Imobiliário. Presidente da Comissão de 
Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seção de São Paulo (OAB/SP ).

Um dos novos marcos arquitetônicos da Faria Lima, o Pátio
Victor Malzoni surpreende pela imponência e localização.
Fruto de um desa�o da engenharia e arquitetura, que
preservou a visibilidade da tombada Casa Bandeirista, 
sede da antiga fazenda Itaim Bibi, o projeto conta com 
dois blocos interligados por um bloco central suspenso a 

Foi reconhecido por ser um dos ganhadores do Prêmio 
Master Imobiliário (edição 2012), que avalia os melhores 
empreendimentos em termos de excelência e inovação.
 

O projeto está inserido em  83.700 metros quadrados de área. 
O empreendimento também terá um grande espaço de 
parque linear aberto e comodidades para a população 
do entorno.

O parque da Cidade tem como meta se tornar um ponto de 
referência e um novo modelo urbano para São Paulo e para o 
Brasil em termos de “cidades compactadas” ou “ecodistritos”.

mais de 30 metros.

Além da atração artística ótimas oportunidades para que os 
participantes façam networking e visitem os estandes 
de expositores.

Nizan Guanaes - Chairman e fundador do Grupo ABC de Comunicação, em apenas 10 anos, Nizan transformou a holding brasileira 
no 18º maior grupo de comunicação de marketing do mundo e foi apontado como um dos cinco brasileiros mais in�uentes pelo 
Financial Times. O publicitário é um dos 21 in�uenciadores globais sobre mídia e marketing, de acordo com a Advertising Age e 
também uma das “100 pessoas mais criativas nos negócios”, segundo a revista Fast Company. Por mais de 20 anos, tem dedicado 
grande parte do seu tempo a causas sociais, principalmente nos campos do empreendedorismo, da educação e da preservação do   
patrimônio cultural do Brasil.

Coordenador: Jaques Bushatsky - Advogado especializado em direito civil, é diretor de Legislação do Inquilinato da vice-presidência de Gestão 
Patrimonial e Locações, membro do Conselho Jurídico da Presidência do Secovi - SP e coordenador do Programa Quali�cação Esssencial (PQE).  

A importância da atualização das empresas que atuam no setor quanto às inovações do mundo virtual.  Apresentação de ferramentas e estratégias de 
marketing digital e multimídia que podem garantir melhores resultados às empresas do setor. 


