
PERFIL 
QUEM É 
FLAVIO 
AMARY

Com 23 anos de atividades no mercado imobiliário, com ênfase ao 

setor de desenvolvimento urbano, Flavio Amary é sócio-diretor da 

Renato Amary Empreendimentos Imobiliários Ltda., onde atua desde 

1992. Com quase 35 anos de fundação, sua empresa é uma das mais 

tradicionais e reconhecidas em Sorocaba e Região.

Também há 23 anos, Flavio começou a frequentar o Secovi-SP, 

contribuindo com o trabalho do Sindicato em defesa da moradia e do 

mercado imobiliário.

Iniciou colaborando no antigo Grupo de Trabalho (GT) de Loteamentos 

(gestão de Sergio Mauad), hoje vice-presidência de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente.

Presidiu a Aelo (Associação das Empresas de Loteamento e 

Desenvolvimento Urbano), da qual hoje é vice-presidente, e é membro 

da Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara Brasileira da Indústria 

da Construção (CII/CBIC).

Em 2002, tornou-se diretor regional do Secovi-SP em Sorocaba, onde 

permanece até hoje.

Assumiu a vice-presidência do Interior no final da 1ª gestão de João 

Crestana, sendo eleito para a função em 2011.

Como membro Comitê de Desenvolvimento Urbano, formado por Aelo/

Secovi-SP/SindusCon-SP, contribui na elaboração de propostas para 

suprir obstáculos (especialmente aqueles relacionados a legislações) e 

garantir o bom desempenho do mercado.

No campo das relações internacionais, foi reeleito para mais um triênio 

consecutivo (2013-2015) como diretor-secretário da Confederação da 

Construção e do Imobiliário de Língua Portuguesa (CIMLOP), com a 

missão de intensificar o intercâmbio de informações e negócios com 

vários países onde o português é o idioma oficial.

Quando membro do Conselho Estadual de Habitação (CEH/SP), Amary 

esteve à frente de lutas em defesa dos legítimos interesses do setor 

imobiliário, visando ao seu contínuo fortalecimento, tarefa que também 

exerceu como integrante do Fundo Paulista de Habitação de Interesse 

Social (FPHIS/SP).

Graduado em Administração de Empresas pela FGV/SP – instituição 

onde também fez pós-graduação em Economia e vários cursos de 

educação continuada (negociação, gestão estratégica de negócios, 

banking, motivação e liderança), Flavio é professor no MBA de Negócios 

Imobiliários da Universidade Secovi/ESPM. Também foi professor curso 

de Gestão em Negócios Imobiliários da Uniso e na UBS.


