


algo constante em sua vida
Torne o requinte







até a beleza do mar fica
aos seus pés.

Do Alto de sua varanda,

qualidade de vida. Um lugar onde os bons ventos 

encontraram morada e onde a beleza do mar se faz 

sempre presente, no alto de sua varanda.

Bem-vindo ao estado permanente de felicidade, 

aos tempos das famílias tradicionais, do clima 

de planalto, da brisa suave vinda do litoral, das 

brincadeiras de criança e de tudo o que define 

Por que viver aqui?
dimensão de toda a estrutura que o bairro dispõe 

e ter a sensação única de viver perto de tudo e 

com o mar aos seus pés.  

Viver no Farol, o mais tradicional bairro da capital 

alagoana é abraçar a praticidade, a mobilidade e 

a beleza. Daqui do alto é possível contemplar o 

que Maceió tem de mais belo, é possível ter uma 





cabe numa varanda
Quando a felicidade



Varanda
Perspectiva ilustrada da varanda de uma 
unidade tipo do Varandas do Norte

Para outros, a felicidade está dentro de si, na 

brisa do mar ou na companhia perfeita. Cada um 

traz consigo um conceito de felicidade, um jeito 

Para uns, a felicidade está na família, nas 

celebrações, no almoço de domingo, nas boas 

conversas e no bom churrasco com amigos.

próprio de aproveitar o que a vida oferece de 

melhor. Seja como for, agora, todos eles cabem em 

nossas varandas.



Varandas gourmet das unidades tipo do Varandas do Norte de 6,77m² a 9,67m2.



                    Varandas gourmet das unidades tipo do           Varandas do Sul de 12,62m2 a 19,60m2.



                    Varandas gourmet das unidades tipo do           Varandas do Sul de 12,62m2 a 19,60m2.

Varanda
Perspectiva ilustrada da varanda de uma 

unidade tipo do Varandas do Sul



Varandas do Norte
Perspectiva ilustrada



Varandas do Norte

O Varandas do Alto divide-se em Varandas do Norte e Varandas do Sul, 

ambos com fachada revestida em cerâmica, pastilha e vidro laminado.

São 9 pavimentos, sendo 8 pavimentos tipo e cobertura.

79,59m² a 112,29m²



Varandas do Sul
Perspectiva ilustrada



116,73m² a 215,05m²
Varandas do Sul, de 

Toda a brisa do mar traduz a liberdade de viver com uma vista 

privilegiada no melhor endereço do Farol.





no endereço mais nobre do Farol
Segurança e tranquilidade



Guarita blindada com leitor biométrico
Perspectiva ilustrada

Viva cercado de facilidades e total segurança
no melhor condomínio fechado do Farol. 



Praça da Sabedoria
Perspectiva ilustrada

Hall de entrada com cascata
Perspectiva ilustrada

Beleza e sofisticação a cada detalhe.



A brincadeira do seu filho é levada bem a sério.



Playground
Perspectiva ilustrada



Brinquedoteca
Perspectiva ilustrada



Sala de leitura
Perspectiva ilustrada



Tranquilidade e bem-estar para quem 
tem muita história para contar.



Praça Melhor Idade
Perspectiva ilustrada



Jardim aromático
Perspectiva ilustrada

Detalhes que estimulam todos os sentidos.



Mirante
Perspectiva ilustrada 

Aqui, os melhores sonhos são vividos todos os dias.



Forno de pizza
Perspectiva ilustrada 

Motivos e espaços de sobra para se reunir com quem você ama.



Churrasqueira
Perspectiva ilustrada 



Um clube particular para quem busca e merece o melhor.



Piscina adulto aquecida
Perspectiva ilustrada



Piscina adulto com raia
Perspectiva ilustrada



Para fugir do stress e 
aproveitar o melhor 
da vida sem sair de 
casa



Piscina infantil
Perspectiva ilustrada



Um mergulho inesquecível no melhor do 
lazer em família.



Bem-estar para toda a família.



Fitness
Perspectiva ilustrada



Academia
Perspectiva ilustrada



Quadra  poliesportiva
Perspectiva ilustrada



Bicicletário
Perspectiva ilustrada

Squash
Perspectiva ilustrada 



Salão de jogos
Perspectiva ilustrada



Comodidade para quem não tem tempo a perder 
e muita vontade de ser feliz.



Reservado para quem adora e merece se sentir cada vez mais bela. Espaço Mulher
Perspectiva ilustrada



Sala de estudos
Perspectiva ilustrada



Home Office
Perspectiva ilustrada



Dance, festeje, viva intensamente os 
momentos que dão ritmo a sua vida.



Salão de festas
Perspectiva ilustrada





Garage Band
Perspectiva ilustrada

Um espaço acústico, exclusivo para quem adora música e a convivência com os  amigos.
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O Varandas do Alto localiza-se na região do Mirante de São 

Gonçalo, entre o Farol, a área comercial e o litoral. Além da 

total acessibilidade às lojas e supermercados, a região ainda 

conta com a proximidade dos colégios mais tradicionais e com 

o suporte dos principais hospitais e clínicas da cidade.  Na 

parte inicial do Farol, o trânsito cede lugar à tranquilidade. 

A brisa vinda do mar chega com mais intensidade e livre de 

maresia. E o acesso às praias é facilitado devido às várias 

ramificações que a parte central da capital oferece.

A brisa é mais intensa
e a beleza é ainda maior

Colégios

Marista

Sacramento

Madalena Sofia

Contato

Faculdades

Cesmac

Seune

Proximidades

Médico/Hospitalar

Hospital Unimed

Laboratório Sabin

Pró-Mulher

Instituto de Olhos de Maceió

Supermercados

Unicompra

Palato

Outros

TV Gazeta

TV Pajuçara

Mirante de São Gonçalo

Catedral Metropolitana

Agências bancárias

Cartório



Outros

TV Gazeta

TV Pajuçara

Mirante de São Gonçalo

Catedral Metropolitana

Agências bancárias

Cartório

CESMAC

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

COLÉGIO SACRAMENTO
CATEDRAL METROPOLITANA

MIRANTE DE SÃO GONÇALO

CORREIOS

BANCO SANTANDER

BANCO DO BRASIL

PARQUE GONÇALVES LEDO

SEUNE
PRÓ-MULHER

UNIMED

PALATO
INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIÓ

CONTATO

MADALENA SOFIA

LABORATÓRIO SABIN

LOCALIZAÇÃO 
DO TERRENO

RUA ARISTEU DE ANDRADE



Diferenciais Varandas do Alto



Inovação e facilidades

Segurança patrimonial

Gerador Full: em caso de faltas de 
energia, a rotina dos moradores 

do Varandas do Alto não será 
alterada, pois o gerador full atenderá 

às necessidades das unidades 
privativas e das áreas comuns.

Guarita blindada com central de 
segurança: controle total de todas as 
áreas comuns do empreendimento.

O Varandas do Alto será entregue 
com internet wireless em todas as 

áreas de lazer.

Sistema de eclusa para veículos e 
pessoas com acesso digital.

Infraestrutura para aquecimento a 
gás em todos os chuveiros em uma 

das torneiras da cozinha.

Sistema de controle da iluminação 
das áreas comuns.

Sistema de medição de água e gás 
individualizado e automatizado.

Sistema de acesso às garagens 
com sensores de rádiofrequência e 

fechadura digital.

Sistema de medição de gás 
como grande consumidor: pelo 
projeto desenvolvido, o gás do 

empreendimento terá um m³ mais 
barato que o modelo tradicional.

Sensores de presença nas áreas 
comuns.

Vaso sanitário com 
descarga seletiva.

Sistema coletivo de telefonia. Coleta de óleo de cozinha. Sistema de CFTV completo.



N



Apartamento Tipo - 2 quartos:

79,59M² (TERMINAÇÃO 11)

81,26M² (TERMINAÇÃO 9)

GARAGEM: 2 vagas

Todas essas unidades possuem 2 quartos, sendo 

01 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha com 

varanda gourmet integrada, WC social, área de serviço 

com WC de serviço.

Apartamento Tipo - 3 quartos:

90,45M² (TERMINAÇÃO 10)

94,39M² (TERMINAÇÃO 4)

95,07M² (TERMINAÇÃO 3)

94,99M² (TERMINAÇÕES 5 e 6)

97,07M² (TERMINAÇÃO 8)

97,35M² (TERMINAÇÃO 7)

98,41M² (TERMINAÇÕES 1 e 2)

GARAGEM: 2 vagas

Todas essas unidades possuem 3 quartos, sendo 01 

suíte, WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha 

com varanda gourmet integrada e WC de serviço.



N



Cobertura:

84,95M² (TERMINAÇÃO 9)

93,10M² (TERMINAÇÃO 11)

96,23M² (TERMINAÇÕES 1 e 2)

96,25M² (TERMINAÇÃO 10)

100,88M² (TERMINAÇÕES 5 e 6)

103,29M² (TERMINAÇÃO 8)

106,46M² (TERMINAÇÃO 4)

107,14M² (TERMINAÇÃO 3)

112,29M² (TERMINAÇÃO 7)

GARAGEM: 2 vagas

Unidades de pé direito alto, com 01 suíte (possibilidade 

de mezanino), sala de estar, jantar, lavabo, cozinha 

com varanda/terraço integrados, deck, ofurô privativo 

e WC social. Essas unidades NÃO possuem WC de 

serviço.



N



Apartamento Tipo

116,73m² TERMINAÇÕES 1 e 8

121,15m² TERMINAÇÕES 2 e 7

GARAGEM: 2 vagas

Essas unidades possuem 3 quartos (sendo 01 suíte, 

2 quartos com banheiro social com possibilidade de 

ser reversível), sala de estar, sala de jantar, cozinha 

com varanda gourmet integrada e área de serviço 

com dependência completa.

136,94m² (TERMINAÇÕES 4 e5)

139,69m² (TERMINAÇÕES 3 e 6)

GARAGEM: 3 vagas

Essas unidades possuem 3 suítes, sendo 1 reversível, 

WC social, sala de estar, sala de jantar, cozinha com 

varanda gourmet integrada e área de serviço com 

varanda completa.



N



Cobertura

167,44M² (TERMINAÇÕES 1 e 6)

189,43M² (TERMINAÇÕES 2 e 5)

215,05M² (TERMINAÇÕES 3 e 4)

GARAGEM: 4 vagas

Essas unidades possuem 3 suítes, 1 lavabo, sala de 

estar, sala de jantar, cozinha com varanda gourmet 

integrada, deck, ofurô privativo, dependência 

completa e despensa. As terminações 03 e 04, além 

dessa tipologia, possuem ainda 02 terraços privativos 

em 02 de suas suítes. 



Guarita com segurança 24h

Fonte da Alegria 

Pérgola de entrada

Hall social - Varandas do Norte

Piscina adulto

Cascata

Solarium

Deck molhado

Piscina adulto com raia

Spa

Praça da Sabedoria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Squash

Piscina infantil

Garage band 

Salão de festas

Espaço gourmet 

Bicicletário

Praça da Melhor Idade 

Jardim aromático

Quadra poliesportiva 

Mirante 

Sala de jogos

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Lounge

Estar - Varandas do Sul

Academia

Fitness

Espaço Mulher

Sala de estudo

Home Office

Praça das Babás

Brinquedoteca 

Sala de leitura

Playground
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Implantação
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Rua Aristeu de Andrade



Especificações técnicas
1. SUBSOLO 

1.1- ESTACIONAMENTO; SUBESTAÇÃO; GERADOR E MEDIDORES 

Piso: em concreto polido com junta de dilatação.
Parede: textura acrílica na cor palha.
Pilares: com protetores de estacionamento em borracha ou plástico.
Teto: pintura PVA na cor branco neve.

1.2 - HALLS DOS ELEVADORES

Piso: cerâmica cargo plus bone 45x45cm – Eliane ou similar; com 
borda externa em granito.
Parede: textura acrílica na cor palha com moldura em granito.
Teto: emassado e pintado com PVA na cor branco neve.

1.3 - ESCADA GERAL

Piso: em concreto moldado em loco com pintura especial para piso 
na cor platina.
Parede: textura acrílica na cor palha.
Teto: emassado e pintado com PVA na cor branco neve.

2. PAVIMENTO PILOTIS

2.1 - ESTACIONAMENTO

Piso: cerâmica horus White 45X45cm - Eliane ou similar.

2.2 - HALL SOCIAL (BLOCOS A e B)
Piso: porcelanato bianco plus 50x50cm polido - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve.
Teto: Forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.3 - ESPAÇO MULHER; JOGOS; HOME OFFICE E SALA DE ESTUDOS

Piso: porcelanato bianco plus natural 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.4 - ADMINISTRAÇÃO E BICICLETÁRIO

Piso: porcelanato bianco plus natural 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.5 - SALÃO DE FESTAS 

Piso: porcelanato bianco plus 50x50cm polido - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve.

Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.6 - FITNESS

Piso: piso vinílico linha absolute na cor a definir – Tarkett Fademac 
ou similar.
Parede: pintura acrílica e espelho colado.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.7 - APOIO BAR 

Piso: porcelanato bianco plus 50x50cm polido - Eliane ou similar.
Parede: cerâmica 7,5x7,5cm nude – Eliane com pintura acrílica na cor 
branco neve.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.8 - GARAGE BAND

Piso: piso vinílico linha ambienta rústico – canela – Tarkett Fademac 
ou similar.
Parede: textura cristaline na cor branco gelo.
Teto: forro em fibra mineral Electra (625x625) NRC 0,85 - 
HunterDouglas ou similar.

2.9 - BRINQUEDOTECA 

Piso: piso vinílico linha magic – cor S331205 – Tarkett Fademac ou 
similar.
Parede: pintura acrílica com detalhes em motivos infantis.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.10 - SALA DE LEITURA

Piso: porcelanato bianco plus 50x50cm polido - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.11 - PRAÇA DAS BABÁS

Piso: MAXIGRÊS TECNOQUARTZ OCRE RE 60X60cm Eliane ou similar.
Parede: conforme Fachada.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.12 - WC SALÃO DE FESTAS / PISCINA

Piso: porcelanato Bianco Plus 50x50 - Eliane ou similar.
Parede: porcelanato Bianco Plus 50x50 – Eliane, Twenty deluxe TD2 
e TD6 – Decortiles nas paredes laterais ou similar.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.13 - LOUNGE

Piso: empório deluxe dormente peroba – 0,22x1,20 - Decortiles ou 
similar.
Parede: revestimento de acordo com a fachada.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.14 - MIRANTE

Piso: empório deluxe dormente peroba – 0,22x1,20 - Decortiles ou 
similar.

2.15 - SQUASH

Piso: piso em réguas de madeira maciça – Jatobá 0,19x2,00m (Indus 
Parquet ou similar) ou similar.
Parede: pintura esmalte na cor gelo.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.16 - PISCINA ADULTO; PISCINA INFANTIL; DECK MOLHADO; SPA

Cerâmica atlas 5x5cm bermuda (568348) e Curaçao (568427) ou 
similar.

2.17 - DECK

Empório Deluxe Dormente Peroba 22x120cm Decortiles ou similar.

2.18 - CIRCULAÇÃO

Piso: Porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.

2.19 - DEPÓSITO; ESTAR FUNCIONÁRIOS

Piso: cerâmica forma branco 45x45cm - Eliane ou similar.
Parede: pintura acrílica na cor branco neve
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.20 - WC SERVIÇO

Piso: cerâmica forma branco 45x45cm - Eliane ou similar.
Parede: cerâmica forma branco 45x45cm - Eliane ou similar.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

2.21 - PASSEIOS; PRAÇA E CIRCULAÇÕES EXTERNAS

Piso: de acordo com paisagismo

3. PAVIMENTO TIPO

qualidade de vida para o alto.
33 itens que levam sua 



3.1 - HALL SOCIAL
Piso: porcelanato esmaltado Remake Branco AC 60X120cm - Eliane 
ou similar.
Parede: pintura acrílica semibrilho na cor gelo.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

3.2 - SALA ESTAR; JANTAR; CIRCULAÇÃO; SUÍTES; QUARTOS

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: Pintura PVA na cor branco neve.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

 
3.3 - COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO; DEP. DE EMPREGADA; BWC-
SERVIÇO

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: cerâmica Eliane Forma Branco 45x45cm ou similar.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

3.4 - BWC-SOCIAL; BWC-SUÍTES

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: porcelanato bianco plus NA 50x50cm – Eliane, Cerâmica 
Eliane Forma Branco 45x45cm ou similar, nas paredes laterais.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

3.5 - VARANDA

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: de acordo com fachada.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4. COBERTURAS

4.1 - HALL SOCIAL

Piso: porcelanato esmaltado Remake Branco AC 60X120cm - Eliane 
ou similar.
Parede: pintura acrílica semibrilho na cor gelo.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4.2 - SALA ESTAR; JANTAR; CIRCULAÇÃO; SUÍTES; QUARTOS; HOME

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: Pintura pva na cor branco neve.
Teto: Forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4.3 - COZINHA; ÁREA DE SERVIÇO; DEP. DE EMPREGADA; BWC-
SERVIÇO

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: cerâmica Eliane Forma Branco 45x45cm ou similar.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4.4 - BWC-SUÍTES; LAVABOS; COPA

Piso: porcelanato bianco plus NA 50x50cm - Eliane ou similar.
Parede: porcelanato bianco plus NA 50x50cm – Eliane, Cerâmica 
Eliane Forma Branco 45x45cm ou similar nas paredes laterais.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4.5 - VARANDA

Piso: MAXIGRÊS TECNOQUARTZ OCRE RE 60X60cm Eliane ou similar.
Parede: de Acordo com fachada.
Teto: forro em gesso emassado e pintado na cor branco neve PVA.

4.6 - TERRAÇO DESCOBERTO

Piso: MAXIGRÊS TECNOQUARTZ OCRE RE 60X60cm Eliane ou similar.
Parede: de acordo com fachada.

4.7 - SPA VENEZA 2.2 MONDIALLE ou similar.

4.8 - DECK SPA
Piso e parede: em madeira Cumaru ou similar.

5.  ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

5.1 - ESQUADRIAS INTERNAS

Em madeira semioca. Porta de entrada maciça tipo Maceió, em 
madeira Tauarí – Multidoor ou similar.

5.2 - ESQUADRIAS DA RECEPÇÃO, HOME OFFICE, SALÃO DE FESTAS, 
SALÃO DE JOGOS

Serão em vidro temperado de 10mm, incolor.

5.3 - LOUÇAS
BWC SERVIÇO E VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS; 

Conjunto bacia com caixa acoplada e lavatório Isy 112, Deca ou 
similar.

BWC SOCIAL E SUÍTES

Bacia com caixa acoplada, linha Village CP 180, Deca ou similar.
  - Cuba de embutir oval grande L37, Deca ou similar.

SALÃO DE FESTAS
Bacia Vogue Plus Conforto P510, Deca ou similar.
Cubas de embutir redonda, Deca ou similar.

* Todas as louças serão na cor branca.
5.4 - METAIS

BWC SERVIÇO, VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS 
Conjunto de torneiras 1198 C35 e registro na linha Aspen, Deca ou 
similar.

BWC SOCIAL E SUÍTES

Conjunto de torneiras 1196 C40 CR e registros na linha Targa, Deca 
ou similar.
 
SALÃO DE FESTAS

Torneira lavatório de mesa 1197 C LNK, linha Link, Deca ou similar.

COZINHA; COZINHA SALÃO DE FESTAS, VARANDA GOURMET

Torneira de mesa 1167 C40 CR, linha Targa, Deca ou similar.

Para bancadas de uma cuba: Cuba retangular em aço inox, linha 
Standard, ref.: 94080506 – Tramontina, Franke ou similar.

Para bancadas de duas cubas: Cuba retangular em aço inox, linha 
Prime, Retangular Plus 2C 34 BL Ref: 94033102 – Tramontina, Franke 
ou similar.

Cuba (para varanda) redonda em aço inox linha Standard ref.: 
94071506 – Tramontina, Franke ou similar.

5.5 - INTERRUPTORES E TOMADAS
Linha PialPlus – Peal Legrand ou linha Plus – Siemens ou similar

5.6 - BALCÕES E BANCADAS 

Em granito amarelo Ipanema.

Balcão do bar; WC´s do salão de festas; WC home office: em granito 
amarelo Bahia.

5.7 - RODAPÉS

Rodapé de Polietileno Vetromani 6cm ou similar.

5.8 – CORRIMÃO

Das escadas gerais, nos quatro lados, em tubo galvanizado de 1 ½ 
com pintura em laca automotiva na cor cinza platina.

5.9 - FECHADURAS

La Fonte, linha Arquiteto conjunto 6235 com roseta ou Pado linha 
Madrid - 325-913 CR ou similar.

5.10 – FACHADAS 

Conforme projeto de fachada.



Escritório especializado em arquitetura comercial 

e residencial. Iniciou suas atividades em 2003 

e desde então tem se destacado por suas ideias 

criativas e arrojadas.

Rodrigo Fagá tem um estilo marcado pela 

contemporaneidade e minimalismo. O partido de 

seus projetos é o programa discutido com o cliente, 

buscando unir a preocupação estética com as 

melhores soluções técnicas e funcionais para cada 

espaço. Desenvolve projetos e formula conceitos, o 

que denomina sua arquitetura como única.

A Traço Planejamento e Arquitetura atua no mercado 

desde 1979, produzindo projetos de arquitetura e 

de engenharia, planejamento urbano, paisagismo 

e ambientação em 12 estados da federação. 

Com uma equipe multidisciplinar, projetou mais 

de 900.000m² em obras como o Aeroporto 

Internacional de Maceió, terminais rodoviários, 

hotéis, hospitais, indústrias, edifícios públicos, 

escolas, edifícios residenciais, etc. Atualmente 

está à frente dos novos projetos dos aeroportos 

de Aracaju e Salvador, tendo prestado consultoria 

às ampliações de Manaus e Brasília, além de estar 

firmando contratos para projetar aeroportos em 

países africanos como Gana e Moçambique.

Institucional



Há 59 anos, o grupo Record tem a sua trajetória 

marcada pela inovação, compromisso permanente 

com a qualidade e transparência total nas suas 

negociações. Essa postura empresarial vem se 

traduzindo em satisfação constante dos seus 

clientes e no reconhecimento do mercado através 

de vários prêmios, como o Master Ademi - Alagoas 

e o Prêmio Sesi Qualidade no trabalho (sendo 

escolhida em 2006 e 2007 a melhor empresa de 

Alagoas para se trabalhar, entre todos os segmentos 

com até 400 funcionários).

O respeito ambiental e inovação constante andam 

juntos na construção diária de uma empresa focada 

em resultados e na geração de qualidade de vida.

Através da Record Incorporações, o grupo atua 

como empreendedor em incorporações imobiliárias 

residenciais, comerciais e de hotelaria, erguendo 

obras que se tornaram referências no mercado.

A Record Planejamento e Construção Ltda se 

consolidou como uma construtora que tem em seu 

curriculum a construção de empreendimentos de 

vários segmentos, como: o Shopping Cidade, o Hotel 

Radisson, o Complexo Harmony, com o Harmony 

Medical Center e o mais recente Harmony Trade 

Center, entre tantos outros empreendimentos.  

Alguns a caminho como o Record Offices & Suites, 

o primeiro mixed-use com Condo-Hotel de Maceió, 

sucesso absoluto de vendas. 

E no segmento de revestimentos e tratamentos 

ambientais, a empresa pioneira do grupo Record 

Construções, em Fortaleza-CE, segue sua tradição 

de bons serviços com clientes como a Petrobras, 

Alcoa, Vale do Rio Doce e a Chesf.

O Grupo Record tem sua área de atuação em todo 

Norte e Nordeste, com escritórios em Maceió, 

Fortaleza e Belém.







Vendas:

Incorporação:

Atendendo a lei de nº 8078/90, informamos que esta apresentação é meramente ilustrativa, podendo haver variações de cor, tonalidade e especificações. Os móveis apresentados na ambientação e nas 
plantas não fazem parte do bem adquirido. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Protocolo do Memorial de Incorporação no 163.654.
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