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ITEM DE PAUTA 3.4 
INTERESSADO Molegolar 

ASSUNTO Aprecia pedido de apoio institucional. Projeto: Pandebuilding. 

 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR – DCD-CAU/MG Nº 132.3.4.2020 

 
O CONSELHO DIRETOR do CAU/MG – CD-CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 19 de outubro de 2020, por 

videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 154 do Regimento Interno 

aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018, homologado pela Deliberação Plenária do 

CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, e, ainda: 

 

Considerando o disposto no inciso XX do art. 156 do Regimento Interno, que dispõe que compete ao Conselho 

Diretor do CAU/MG propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre 

questões de interesse da sociedade e do CAU/MG; 

 

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 127.3.4.2020, que aprovou o formulário online 

de Solicitação de apoio institucional a projetos de terceiros; 

 

Considerando o recebimento de pedido de apoio institucional para a inserção do logo do CAU/MG e divulgação do 

Projeto PandeBuilding (em anexo); 

 

Considerando a informação de que “o PandeBuilding é uma iniciativa da Molegolar que reúne contribuições de 

vários setores. Um legado que deixaremos à sociedade para ajudar no enfrentamento de pandemias e outras 

doenças daqui pra frente. O trabalho consiste em promover geração de conteúdo de forma aberta e organizada, 

através de lives com grupos de participantes multidisciplinares, no intuito de exercitar, prever e prototipar soluções, 

cuidados sanitários, mudanças e tendências dentro dos edifícios da “Era pós-Covid19”. Os outputs serão 

materializados no projeto de um “edifício conceito”, de uso misto, que será apresentado ao final do trabalho. 

Cidadãos e profissionais do setor imobiliário e afins poderão acompanhar as ideias e inovações geradas durante o 

processo e se inspirar a introduzi-las nos edifícios existentes e futuros, para tornar as cidades mais saudáveis.”; e 

 

Considerando que o CAU/MG não se responsabiliza pelo conteúdo veiculado no projeto, de forma que o apoio 

poderá ser suspenso a qualquer momento, caso verificada qualquer incompatibilidade com os princípios 

institucionais desta autarquia federal. 

 

DELIBEROU: 

 
1. Aprova o pedido de apoio institucional ao Projeto Pandebuilding. 
 
2. Encaminhar ao Setor de Patrocínio e Assessoria de Comunicação para as providências cabíveis. 

 
Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020. 

 
Danilo Silva Batista     --------------------------------------------------------- 

Presidente do CAU/MG 
 
Paulo Henrique Silva de Souza                          ------------------------------------------------------- 

Vice-Presidente do CAU/MG 
 

Cecília Maria Rabelo Geraldo     ---------------------------------------------------------

Coordenadora da CED-CAU/MG 

 

Ademir Nogueira de Ávila    --------------------------------------------------------- 

Coordenador da CEP-CAU/MG 

 
Douglas Paiva Costa e Silva    ---------------------------------------------------------                               

Coordenador da COA-CAU/MG  
 
Rosilene Guedes Souza      ---------------------------------------------------------                                                                        

Coordenadora Adjunta da CPFi-CAU/MG 
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Solicitação de apoio institucional na divulgação 
de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 

 
 
Solicitação: apoio institucional com a inserção da logo do CAU/MG no evento  
Projeto: Pandebuilding 
Objetivo: geração de conteúdo através de lives com grupo de participantes multidisciplinares. O 
objetivo do evento é trazer novas tendências mundiais que englobam tecnologia, abordando as 
tendências dentro dos edifícios da “era pós-covid19”. 
Data: 30/09/2020 até 15/12/2020 
 
 

RESUMO DA PROPOSTA:  
 
1. Identificação do proponente: Molegolar 
 
2. Apresentação do projeto:  
O PandeBuilding é uma iniciativa da Molegolar que reúne contribuições de vários setores. Um legado 
que deixaremos à sociedade para ajudar no enfrentamento de pandemias e outras doenças daqui pra 
frente.   
 
3. Objetivos do projeto:  
O trabalho consiste em promover geração de conteúdo de forma aberta e organizada, através de lives 
com grupos de participantes multidisciplinares, no intuito de exercitar, prever e prototipar soluções, 
cuidados sanitários, mudanças e tendências dentro dos edifícios da “Era pós-Covid19”.  
 
Os outputs serão materializados no projeto de um“edifício conceito”, de uso misto, que será 
apresentado ao final do trabalho. Cidadãos e profissionais do setor imobiliário e afins poderão 
acompanhar as ideias e inovações geradas durante o processo e se inspirar à introduzi-las nos edifícios 
existentes e futuros, para tornar as cidades mais saudáveis.  
 
4. Público-alvo 
O modelo de negócio permite um maior público alvo por trazer benefícios ao incorporador, moradores 
dos edifícios e ao meio ambiente pelo projeto estar diretamente alinhado à sustentabilidade.  
 
5. Abrangência geográfica 
O projeto modelo do PandeBuilding é global, que pode ser implementado em qualquer lugar do mundo, 
e baseado geograficamente na cidade de Portland em Oregon (EUA) que é referência em planejamento 
urbano, exemplo de smart city e por proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadāos.   
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? 
As contribuições do PandeBuilding para o cenário da Arquitetura e Urbanismo brasileiro é de trazer 
novas tendências mundiais que englobam tecnologia, materiais utilizados no combate à proliferaçāo 
do vírus, conceitos de arquitetura e a experiência entre moradores com a natureza (biofilia) para o setor 
de projetos nacional. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 
30/09/2020 até 15/12/2020 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
(vide PDF) 
 
9. Plano de divulgação 
(vide PDF) 
 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 
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arquitetura e urbanismo, promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo, sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista 
ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

INSERÇÃO DA PROPOSTA NA INTEGRA DO FORMULÁRIO 
Solicitação de apoio institucional na divulgação de projeto ou ação (sem repasses financeiros) 
 
1. Identificação do proponente: Molegolar 
 
2. Apresentação do projeto:  
O PandeBuilding é uma iniciativa da Molegolar que reúne contribuições de vários setores. Um legado 
que deixaremos à sociedade para ajudar no enfrentamento de pandemias e outras doenças daqui pra 
frente.   
 
Apoiadores institucionais: 
- CBIC; 
- ABRAINC; 
- ADIT Brasil; 
- CAU/PE; 
- CREA-PE; 
- Smartus; 
- Tecomat Engenharia; 
- Portal VGV; 
- SEBRAE-BA; 
- ASBEA-PE; 
- ASBEA-CE; 
- Ademi-PE; 
- Ademi-PR; 
- Ademi-MA; 
- Ademi-GO; 
- Ademi-AL; 
- Câmara Setorial da Construçāo Civil e Imobiliária do Ceará; 
- SAEPE; 
- Climb Group Consulting; 
- ABDEH (Agência Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar); 
- Sinduscon Rio; 
- Sinduscon/PE; 
- Sinduscon/CE; 
- Inovacon-CE; 
- Sinduscon/RN; 
- Sinduscon/SP; 
- Sinduscon/AL. 
 
Patrocinadores: 
- Suassuna Fernandes Engenharia; 
- Atlas Schindler; 
- Vedacit; 
- Deca; 
- Portobello; 
- Cinex; 
- Iquine; 
- Pointer. 
 
3. Objetivos do projeto:  
O trabalho consiste em promover geração de conteúdo de forma aberta e organizada, através de lives 
com grupos de participantes multidisciplinares, no intuito de exercitar, prever e prototipar soluções, 
cuidados sanitários, mudanças e tendências dentro dos edifícios da “Era pós-Covid19”.  
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Os outputs serão materializados no projeto de um“edifício conceito”, de uso misto, que será 
apresentado ao final do trabalho. Cidadãos e profissionais do setor imobiliário e afins poderão 
acompanhar as ideias e inovações geradas durante o processo e se inspirar à introduzi-las nos edifícios 
existentes e futuros, para tornar as cidades mais saudáveis.  
 
4. Público-alvo 
O modelo de negócio permite um maior público alvo por trazer benefícios ao incorporador, moradores 
dos edifícios e ao meio ambiente pelo projeto estar diretamente alinhado à sustentabilidade.  
 
Benefícios da tecnologia Molegolar para cada público alvo específico: 
 
1. Para as pessoas, usuários e sociedade: 
 
1.1 O membro da família com necessidades de espaço diferentes pode viver no mesmo edifício: 
Ele permite que membros da mesma família, mas com diferentes necessidades de espaço, vivam nos 
mesmos edifícios, cada um em quantos módulos sua fase de vida demandar. Assim, você pode ter avós 
morando nos mesmos prédios que seus netos, por exemplo, aumentando a longevidade e motivação 
dos avós por ter seus netos próximos e dando mais conforto aos pais, pois eles podem contar com a 
família sempre por perto para cuidar de seus filhos, isso ajuda a formar adultos melhores e menos 
ansiosos, uma consequência dessa interação diária. Mas isso também funciona ao contrário, quando o 
idoso precisa de cuidados especiais, pode ficar em casa, mantendo sua privacidade, mas estando 
sempre próximo que suas famílias, para obter a ajuda de que precisam. 
 
1.2 Adapte sua casa às suas necessidades: 
A reversibilidade conferida pela solução Molegolar significa que quando você precisar de mais espaço 
ou não precisar mais, poderá readaptar sua casa para suas novas necessidades de espaço, podendo 
separar e vender ou alugar módulos ociosos quando seus filhos saírem de casa, por exemplo, ou até 
mesmo separar esse módulo formando uma residência menor que pode ser disponibilizada para um 
membro da família viver com privacidade. Você pode ainda comprar um módulo vizinho para expandir 
sua residência quando precisar de mais espaço, esperando um bebê, por exemplo, sem ter que se 
mudar do lugar especial que você escolheu viver. Essas readaptações podem ser feitas à qualquer 
momento. 
 
1.3 Compartilhamento de Ativos: 
A solução Molegolar facilita os casos de divórcio e herança. Os proprietários podem escriturar os 
módulos entre marido e mulher ou entre herdeiros para uma divisão de ativos sem burocracia, 
poupando problemas nestes momentos difíceis e ainda economizando tempo e despesas.  
 
1.4 Vantagens Financeiras: 
 
1.4.1 Distrato parcial: 
Como cada módulo que compõe uma residência tem uma escritura individual, se o proprietário estiver 
em dificuldades financeiras e não puder continuar pagando a mesma parcela de financiamento que foi 
estabelecida, ele poderá devolver apenas os módulos pelos quais não pode mais pagar, mantendo os 
módulos já pagos ou diminuindo sua prestação. Isso significa que ele não perde mais toda sua 
residência em caso de distratos e que os bancos terão muito menos área para recolocar no mercado, o 
que diminuiria e muito a recente crise no setor da construção, caso os imóveis já fossem resilientes.  
 
1.4.2 Crédito 
As pessoas interessadas em comprar apartamentos Molegolar têm seu crédito facilitado, já que os 
distratos parciais diminuem o risco para os bancos, diminuindo os juros. Ainda podem ter formas de 
pagamento diferentes para cada módulo, inclusive em instituições financeiras diferentes. Portanto, caso 
o banco restrinja o crédito de um apartamento maior composto por vários módulos, é possível captar o 
crédito com agente financeiro por um apartamento menor composto por menos módulos.  
 
1.4.3 Garantia real: 
Se o proprietário de um imóvel resiliente precisar de um empréstimo, não tem que dar todo o seu 
apartamento como garantia, arriscando o patrimônio, ele pode comprometer apenas o número de 
módulos necessários compatível a captação de dinheiro necessária. 
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2. Vantagens para os promotores imobiliários e investidores: 
 
2.1 Mercado alvo mais amplo: 
A flexibilidade de combinar unidades para formar diferentes tamanhos de apartamentos significa que o 
desenvolvedor pode moldar e reformular sua oferta para várias demandas espaciais diferentes para 
aquele edifício. 
 
2.2 Marketing Forte: 
As vantagens que diferenciam os edifícios resilientes da Molegolar dos edifícios convencionais podem e 
devem ser exploradas. Muitos novos e poderosos argumentos de vendas são possíveis graças a essa 
flexibilidade. 
 
2.3 Acelerar as vendas: 
O mercado-alvo, muito mais amplo, combinado com o forte potencial de marketing, garante que o 
desenvolvimento seja um sucesso de vendas. 
 
2.4 Reduzir os riscos: 
Os riscos de desempenho são reduzidos para os desenvolvedores e investidores, uma vez que o 
desenvolvimento pode atender a várias demandas que se apresentam sem que o tamanho ou o número 
de quartos ofereçam limitações. 
 
3. Sustentabilidade - Para o nosso planeta 
 
3.1 Uso eficiente dos espaços das cidades: 
A possibilidade de reutilizar as áreas ociosas, como os “ninhos vazios”, afetam significativamente a 
forma como interagimos com o pouco espaço existentes nos grandes centros das cidades. Por meio 
desse uso mais eficiente, podemos acomodar a população urbana sempre em expansão nas áreas 
ociosas formadas pela dinâmica da vida, economizando recursos e energia que seriam necessários em 
novas construções e, ao mesmo tempo, gerando menos desperdício e impacto nas cidades. 
 
3.2 Densificação melhora a mobilidade e salva o planeta 
O uso eficiente do espaço provoca um adensamento das cidades, neste processo cortamos distâncias 
curtas, melhorando a mobilidade que reflete em menos emissões de CO2.  
 
5. Abrangência geográfica 
O projeto modelo do PandeBuilding é global, que pode ser implementado em qualquer lugar do mundo, 
e baseado geograficamente na cidade de Portland em Oregon (EUA) que é referência em planejamento 
urbano, exemplo de smart city e por proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadāos.  Nossas 
lives contam com contribuições de painelistas de diversas nacionalidades sendo elas:  - Estados 
Unidos; - Itália; - Alemanha; - Dinamarca; - Portugal; - Canadá; - Reino Unido; - Japāo; - França; - 
Argentina. 
 
6. Quais as contribuições do projeto para o segmento da Arquitetura e Urbanismo? 
As contribuições do PandeBuilding para o cenário da Arquitetura e Urbanismo brasileiro é de trazer 
novas tendências mundiais que englobam tecnologia, materiais utilizados no combate à proliferaçāo do 
vírus, conceitos de arquitetura e a experiência entre moradores com a natureza (biofilia) para o setor de 
projetos nacional. 
 
Todos inscritos no site vāo ter acesso ao tour virtual, que está em desenvolvimento, no qual irá ilustrar 
através de um vídeo, o edifício modelo e as referências/características abordadas nas lives. 
 
O conteúdo poderá ser aproveitado por universitários e profissionais do ramo como inspiraçāo e 
material complementar de estudo para aperfeiçoamento da experiência no setor de Arquitetura e 
Urbanismo. 
 
7. Por quanto tempo necessita de apoio na divulgação do projeto? 
30/09/2020 até 15/12/2020 
 
8. Programação ou roteiro definitivo ou provisório do projeto 
https://drive.google.com/open 
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9. Plano de divulgação 
https://drive.google.com/open 
10. Selecione pelo menos um dos seguintes objetivos que o projeto ou ação contempla: 
promover a produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento, 
prioritariamente, promover a produção e disseminação de material técnico-profissional de interesse da 
arquitetura e urbanismo, promover a articulação e o fortalecimento das entidades de Arquitetura e 
Urbanismo, sensibilizar, informar, educar e difundir conhecimentos e/ou troca de experiências com vista 
ao desenvolvimento, modernização e fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo 
 

 





O PandeBuilding é uma iniciativa da Molegolar

que reúne contribuições de vários setores. Um legado

que deixaremos à sociedade para ajudar no

enfrentamento de pandemias e outras doenças daqui

pra frente.

O trabalho consiste em promover geração de

conteúdo de forma aberta e organizada, através de

lives com grupos de participantes multidisciplinares, no

intuito de exercitar, prever e prototipar soluções,

cuidados sanitários, mudanças e tendências dentro

dos edifícios da “Era pós-Covid19”.

Os outputs serão materializados no projeto de

um“edifício conceito”, de uso misto, que será

apresentado ao final do trabalho. Cidadãos e

profissionais do setor imobiliário e afins poderão

acompanhar as ideias e inovações geradas durante o

processo e se inspirar à introduzi-las nos edifícios

existentes e futuros, para tornar as cidades mais

saudáveis.

ORIGEM DO PROJETO

PandeBuilding is an initiative conceived by Molegolar that

brings together contributions from various sectors. A legacy that we

will leave to society to help tackle pandemics and other diseases going

forward.

The work consists of promoting and generate content in an open and

organized way, through lives with groups of multidisciplinary

participants, in order to exercise, predict and prototype solutions,

health care, changes, and trends within the buildings of the “Post-

Covid-19 Era”.

The outputs will be materialized in the design of a “concept building”

project, of mixed-use, which will be exhibited at the end of the job.

Society and real estate professionals and alike will be able to follow

the ideas and innovations generated during the process and be

inspired to introduce them into existing and future buildings, to make

cities healthier.



METODOLOGIA DE TRABALHO

Conjunto de lives e pesquisas realizada por um grupo de colaboração multidisciplinar,

envolvendo empresas e profissionais das áreas de:

Series of Lives and research performed by the collaboration of a multidisciplinary group of companies and professionals of

several areas such as:

Saúde Engenharia Economia Comunicação

Tecnologia Arquitetura Sociologia Alimentação

Imobiliária Inovação Meio Ambiente Higiene

Health Engineering Economy Communication

Technology Architecture Sociology Food

Real estate agencies Innovation Environment Hygiene



As informações serão compiladas e

materializadas num projeto de arquitetura,

imagens, perspectivas e tour virtual de um

edifício resiliente de uso misto, que reunirá

todos os cuidados, soluções, mudanças e

tendências que a pandemia do Covid-19

deverá provocar nos empreendimentos

imobiliários e edificações de maneira geral,

daqui pra frente.

The information will be compiled and materialized in an

architectural project, images, perspectives, and virtual tour of a

resilient mixed-use building, which will bring together all the

care, solutions, changes, and trends that the Covid-19

pandemic should generate in real estate and buildings in

general, going forward.

METODOLOGIA DE TRABALHO



As informações produzidas em cada

debate/live/reunião serão levadas ao

anteprojeto de maneira faseada. Após a

conclusão de todas as etapas e finalização

do projeto de arquitetura, serão produzidas

as imagens, croquis, perspectivas 3D e tour

virtual, que serão apresentados numa live.

APRESENTAÇĀO DE RESULTADOS

The information produced in each debate/live/meeting

will be taken to the preliminary project in a phased manner. After

the completion of all stages and conclusion of the architectural

project, images, sketches, 3D perspectives, and a virtual tour

will be produced, which will be presented in a Live session.



PAÍSES

ESTADOS BRASILEIROS

SÃO PAULO BAHIA PERNAMBUCO SANTA CATARINA

MINAS GERAIS PARANÁ CEARÁ RIO DE JANEIRO

Total: 8

(5)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(59)

(44) (1) (9) (1)

(1) (1) (1)

Total: 73

(1)



(22)

SAÚDE
(6)

INOVAÇÃO
(7)

TECNOLOGIA
(2)

ALIMENTAÇÃO
(1)

ARQUITETURA
(13)

COMUNICAÇÃO
(2)

ENGENHARIA
(8)

IMOBILIÁRIA
(12)

SOCIOLOGIA
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CARLOS FERRERINHA
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CAIO ESTEVES
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DO ESPAÇO FÍSICO
DE SAÚDE

EMERSON DA SILVA
IDEIN
DIRETOR
ABDEH
PRESIDENTE

ÁGUEDA MUNIZ
PREFEITURA DE FORTALEZA
SEC. URBANISMO E MEIO
AMBIENTE

TACIANA SOTTO-MAYOR
PREFEITURA DO RECIFE
DIRETORA EXECUTIVA DE
LICENCIAMENTO
URBANISTICO 

BRUNO LORETO
TERRACOTTA
MANAGING PARTNER

CAIO ESTEVES
PLACE FOR US
CEO e FUNDADOR

CARLOS FERREIRA
MCF CONSULTORIA
PRESIDENTE

RUBENS BENBASSAT
BANHEIRO 360º
DIRETOR DE
ENGENHARIA
SÊNIOR

ROMERO DUARTE
ROMERO DUARTE ARQUITETOS
DIRETOR

MARGARIDA CALDEIRA
BROADWAY MALYAN
CHAIR OF THE AMERICAS
BOARD

MAURÍCIO DUARTE
GEHL ARCHITECTS
ASSOCIATE

ANDREW GEORGIADIS
PLUSURBIA
PROJ. MANAGER &
URB. DESIGNER

THOMAZ ASSUMPÇÃO
URBAN SYSTEMS
CEO

PAINELISTAS DE LIVES ANTERIORES

OLEGÁRIO DE SÁ
OLEGÁRIO DE SÁ ARQUITETOS
ARQUITETO E DIRETOR

HUMBERTO ZIRPOLI
ZIRPOLI ARQUITETURA
SÓCIO E FUNDADOR

PAULO TOLEDO
CIA IMOBILIÁRIA
CEO



PAINELISTAS DE LIVES ANTERIORES

HEVERTOM FISCHER
SENIOR SISTEMAS
MEMBRO DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

JAYME BERNARDO

JAYME BERNARDO
ARQUITETURA & DESIGN
CEO

MARCELO DADIAN
OLX
DIRETOR DE IMÓVEIS

CRISTIANO RABELO
GRUPO PROSPECTA
CEO

MOGI SHINJI
MOGI SHOJI
CEO

GUSTAVO ZANOTTO
CAFÉ IMOBILIÁRIO
HEAD DE INOVAÇÃO E
ESTRATÉGIA

CHELSEA PATRIQUIN
OAD – ORGANIZATION 
ANALYSIS DESIGN
ASSOCIATE

MAURÍCIO EUGÊNIO
EUGÊNIO COMUNICAÇÃO
FUNDADOR

MARCELLO BONFIM
SÍRIO LIBANÊS
GERENTE DE ENGENHARIA
CLÍNICA

FERNANDO CHUCRE
PREFEITURA DE SP
SECRETÁRIO DE DES. URBANO

ARNO BOERGER
ITC – INTERNATIONAL
TRADING & CONSULTING
AGRICULTURAL ECONOMIST

FELIPE GUERRA
JAIME LERNER ARQ.
ASSOCIADOS
ARQUITETO E URBANISTA

JOÃO MADUREIRA
DISTANCE CONNECTION
CEO E FUNDADOR

ANTÔNIO CARAMELO
CARAMELO & ARQUITETOS
ASSOCIADOS
ARQUITETO E DIRETOR

JUAN LUIS CRESPIN
AIMS
MANAGING PARTNER

DAVIDE ZANNI
NIDA
DIRECTOR

ALEXANDRE BARRAL
BUSINESS FRANCE
DIRECTOR LATIN AMERICA –
INVESTMENTS

ITAMAR BEREZIN

ITAMAR BEREZIN
ARQUITETURA
CEO

CARLOS FERNANDO
PONTUAL
PONTUAL ARQUITETURA
FUNDADOR



PAINELISTAS DE LIVES ANTERIORES

LUCAS VARGAS
GRUPO ZAP
CEO

ROMEO DEON BUSARELLO
TECNISA
DIRETOR DE MARKETING E
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

BENEDITO ABBUD
BENEDITO ABBUD ARQ.
PAISAGISTA
ARQUITETO PAISAGISTA

HENRIQUE SUASSUNA
SUASSUNA FERNANDES
ENGENHARIA
DIRETOR DE ENGENHARIA

GUILHERME SAWAYA
CYRELA
DIRETOR DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

RODRIGO PASQUINI
ATLAS SCHINDLER
GERENTE DE MODERNIZAÇÃO 
DE ELEVADORES

GUILHERME ANDRIGUETI
MAGIKEY
CEO

LUIZ HENRIQUE CEOTTO
URBIC
MANAGING PARTNER

ANTONIO CARLOS ZORZI
CYRELA
DIRETOR CORPORATIVO
DE ENGENHARIA

LUIZ ARRUDA
WGSN BY ASCEMTIAL
HEAD OF WGSN MINDSET
LATIN AMERICA

RENATA CARIBÉ
PORTOBELLO
GERENTE COMERCIAL
REGIONAL NE

MAURICIO BENVENUTTI
STARTSE
PARTNER

ORLANDO B. PEREIRA
CYRELA
DIRETOR COMERCIAL

GABRIELA WERNER
PRESIDENT
IMPACT HUB BRAZIL ASSOCIATION

MOIRA  TOLEDO

LELLO IMÓVEIS
DIRETORA
SECOVI-SP

DIR. EXE. DA VP –
ADM. IMOB. E COND.

FERNANDO MARTINS
IFOOD
GERENTE DE INOVAÇÃO –
LOGÍSTICA

RENATO AMORIM
REGUS
VICE PRESIDENTE

RICHARD BILTON
CIA ATHLETICA
PRESIDENTE

CAIO CALFAT
ADIT
PRESIDENTE



PAINELISTAS DE LIVES ANTERIORES

LUIZ ANTONIO FRANÇA
ABRAINC
PRESIDENTE

JOSÉ ROMEU FERRAZ
FIABCI-BRASIL
PRESIDENTE

BASILIO JAFET
SECOVI-SP
PRESIDENTE

ANDRÉ NOGUEIRA
HARVARD UNIVERSITY –
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
ASSOCIATE RESEARCHER &
INSTRUCTOR

GUSTAVO DUBEUX
MOURA DUBEUX
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

DANIEL ICKOWICZ
ELITE INTERNATIONAL REALTY
DIRECTOR OF SALES

LUCIANA BARRETO
CERVERA REAL ESTATE
TOP PRODUCER REAL ESTATE 
PROFESSIONAL

MEYER NIGRI
TECNISA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

BIRA FREITAS
TEGRA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

RICARDO GONTIJO
DIRECIONAL
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

CAROLINA SOUSA
HAPVIDA
DIRETORA DE PROJETOS

ÉRICA BONILIA 
DECA
ARQUITETA ESPECIFICADORA

PEIXOTO ACCYOLI
REMAX BRASIL
CEO

EDUARDO BRENNAND
YUCA
CEO

MATEUS CORRADI
FLORENSE
CEO

LUIS FERNANDO
GUGGENBERGER
VEDACIT
EXECUTIVE OF INNOVATION &
SUSTAINABILITY

DANIELA SCHMITZ
GOOGLE
HEAD OF INDUSTRY



PAINELISTAS CONFIRMADOS

ALEXANDRE LAFER FRANKEL
VITACON
CEO

JOÃO VIANNA
LOFT
FOUNDER & HEAD OF
REAL ESTATE

GUSTAVO MAIA
COLAB
CEO

CÉSAR CINI
CINEX
PRESIDENTE



PESQUISA

INCORPORADORAS

SAÚDE

INOVAÇÃO

IMOBILIÁRIA

TECNOLOGIA

SOCIAL

MATERIAIS

ARQUITETURA



R E A L I Z A Ç Ã O

P A T R O C Í N I O



A P O I O  I N S T I T U C I O N A L



O EDIFÍCIO DA ERA PÓS-COVID19

pandebuilding.com /pandebuildingWWW @pandebuilding @molegolar

https://www.facebook.com/sizebay
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