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Uma aposta de sucesso no
mercado sorocabano

A

o conquistar a marca de seis mil lotes vendidos, a Guarda Empreendimentos é
reconhecida como protagonista do desenvolvimento da Zona Norte de Sorocaba. Há 30
anos, quando ninguém poderia afirmar que aquela seria uma das regiões que mais
crescem na cidade – hoje, abrigando mais de 50% da população do município -, a empresa
apostou em seu enorme potencial, construindo, ali, o primeiro loteamento popular.
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Arrojo, destino ou sorte? Talvez um pouco dos três levou o empresário já falecido Antônio
José Guarda, pai do atual proprietário, Aldo Guarda, a comprar uma grande fazenda de dois
milhões de m² na, então, Estrada Velha de Porto Feliz, atual Avenida Itavuvu, para que, mais
tarde, pudesse desmembrar em seis grandes loteamentos, que deram origem aos tradicionais
bairros Parque das Paineiras, Jardim Santa Marina 1 e 2, Jardim Santa Lúcia e Jardim Santa
Catarina 1 e 2. Na mesma região, um pouco depois, a empresa também construiu o Jardim Santa
Paula 1 e 2 e o Jardim Santa Marta.
Mas a trajetória de empreendedorismo da Guarda Empreendimentos não se encerra na
Zona Norte. O crescimento da própria cidade, com a chegada das grandes indústrias e de seus
executivos, vindos da capital e das cidades vizinhas, fez com que a empresa vislumbrasse mais
uma necessidade: a existência de um empreendimento de alto padrão em Sorocaba. Assim,
nasceu o Residencial Saint Patrick, em uma área privilegiada e de fácil acesso, na Rodovia
Raposo Tavares, dando início a uma nova etapa igualmente promissora da empresa: o futuro.

Foto: Revista Prefeitos de São Paulo

Guarda 30 anos
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Boa Esperança
A fazenda que se transformou
em metade da cidade
Fazenda Boa Esperança (1975)

Fotos e imagem do mapa: Acervo da Guarda

H

á 40 anos, o empresário do ramo de transporte coletivo em São Paulo, Antônio José
Guarda, já falecido, enxergou em uma ampla área de dois milhões de m², na Zona Norte
de Sorocaba, o local ideal para estabelecer uma fazenda para o lazer de sua família no
interior. A área foi escolhida pela tranquilidade que oferecia, pois ficava bastante afastada do
centro urbano, de onde não se via uma luz sequer da cidade e aonde não era possível chegar
quando chovia, pois as vielas de terra ficavam completamente alagadas.
Durante dez anos, a Fazenda Boa Esperança, como
era chamada, serviu muito bem para a recreação da família,
assim como para criação de animais, cultivo de frutas e a
plantação de legumes, cereais e sementes. “Os funcionários
também vinham de São Paulo para jogar futebol na fazenda.
Eram os casados contra os solteiros”, recorda Antônio Pedro
da Silva, 53 anos, o “Toniquinho”, que trabalha com os
Guarda há 37 anos.
Ele lembra que, na entrada da fazenda, que faz divisa
com o que hoje é o Parque Vitória Régia, havia um extenso
pomar, com banana, abacaxi e laranja. Cinco famílias
moravam no local e auxiliavam na criação de porcos, engorda
de boi e plantação de batatas, milho, feijão e mandioca.

Antônio Pedro da Silva

Mas, ao mesmo tempo em que o espaço convinha como lar para essas famílias e lazer
para os Guarda e seus colaboradores, a cidade de Sorocaba não parava de crescer e logo
aconteceu o inevitável: o desenvolvimento urbano encostou-se à fazenda.
Foi aí que Antônio José Guarda e seu filho, Aldo Guarda, se viram às voltas com a decisão
de o que fazer com a enorme área que se valorizava, cada dia mais, com a proximidade da cidade.
“As terras estavam altamente valorizadas a ponto de nos questionarmos sobre o que fazer com a
fazenda, pois já não servia mais como local para recreação, mas, também, quem iria comprar
toda aquela terra que ficava cada vez mais cara?”, conta Aldo.
Juntos, pai e filho, então, elaboraram um plano diretor para a área da Boa Esperança.
Dividiram o espaço em seis grandes glebas e, gradativamente, as foram lançando, uma a uma,
como loteamentos mistos, residencial e comercial.

Mapa de localização da Fazenda Boa Esperança feito em 1978
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Surge a Guarda Empreendimentos
Vocação para a construção civil

E

m 1 de dezembro de 1981, foi fundada a Guarda Empreendimentos e Participações S/C
Ltda., com a incorporação da Fazenda Boa Esperança em seu capital social e a missão de
construir loteamentos com a mais alta qualidade e a preços justos.

A composição societária ficou constituída, em princípio, da seguinte forma: Antônio José
Guarda e esposa, Etelvina Rodrigues Guarda, com 94% das ações e os filhos, Aldo e Aida Guarda,
com 3%, cada.
A visão empresarial e a sabedoria de pai de família de Antônio José Guarda, desde o
início, contribuíram decisivamente para a organização da empresa de forma sólida e planejada.
Sob o seu comando, a sucessão da propriedade do negócio para os filhos foi feita de forma
gradativa e com base na meritocracia.

cada filho, com 50% das participações da empresa, sendo que a parte de Aida era conduzida pelo
marido, Dr. Maurício Antonio Cury, já falecido também. Neste mesmo ano de 2000, meses depois,
Aldo Guarda torna-se proprietário único da Guarda Empreendimentos, adquirindo a parte da
irmã. “Já era evidente a paixão e a vocação que eu tinha pelo negócio”, declara Aldo.

Já era evidente a
paixão e a vocação
que eu tinha pelo
negócio.
Aldo Guarda
Proprietário e Diretor da
Guarda Empreendimentos

Sete meses depois de instituída a empresa e todos já tendo demonstrado inclinação para
o trabalho, foi realizada a primeira modificação na composição societária, agora, deixando todos
os sócios com 25% do capital social. Apenas dezoito anos mais tarde, em 17 de abril de 2000,
tendo Antônio José Guarda já bastante idade, é que o processo sucessório foi concluído, ficando,
Foto: Acervo da Guarda

Foto aérea: Elson Yabiku

Construção e vista aérea do Residencial Saint Patrick (2011)
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Infraestrutura completa e rigor legal
O DNA da empresa

O

primeiro loteamento lançado pela Guarda Empreendimentos foi o Parque das
Paineiras, em 1988, com quase 1.000 lotes. Aldo Guarda fala que os terrenos
tinham metragem mínima de 125 m², exigida por lei, e os prazos para
pagamento também não eram tão estendidos como atualmente, chegando ao máximo
de 24 meses.
O que diferenciava os lotes da Guarda, já naquela época, era a entrega da
infraestrutura completa, ainda que a municipalidade não exigisse. Os empreendimentos
da empresa ofereciam tudo a um valor
bastante acessível, o equivalente a não
mais que US$ 1.000. “Foi um sucesso de
vendas e, com isso, o bairro Paineiras
começou a ser formado”, diz Aldo.
“Chegou a vender 60 lotes em um dia”,
relembra Toniquinho, que auxiliava no
acompanhamento das obras.
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Parque das Paineiras
Imagem: Google Earth

O empresário do ramos de
transporte aéreo Ari Bordieri Júnior,
presidente da Associação de
Proprietários de Hangares Particulares
do Aeroporto de Sorocaba e diretor da
Conal (Construtora Nacional de Aviação),
Ari Bordieri Júnior
trabalhava como escrevente de
tabelionato no cartório Pires, de
Sorocaba, na ocasião da construção do loteamento Parque das Paineiras. Foi ele quem
prestou toda a consultoria para a implantação do empreendimento de acordo com a lei
vigente, desde a abertura da matrícula até a averbação.

Para a realização do projeto
urbanístico do Paineiras foi contratada
a BWM Assessoria Imobiliária e
Projetos, do engenheiro civil Marcos
César Walter. A empresa, que iniciou
suas atividades junto com a Guarda,
continua sendo a responsável por
fornecer este suporte a todos os
empreendimentos, o que inclui
levantamento topográfico das áreas,
projeto de águas pluviais, água e

“Eu fazia parte da comissão de loteamentos da Prefeitura de Sorocaba, que
atuava para evitar abusos no setor e, na época, havia oito ou dez empresas que
realizavam seus empreendimentos de maneira muito correta, de acordo com todos os
trâmites legais. A Guarda era muito bem vista nesse sentido. Era um exemplo”.

esgoto, plano ambiental e assessoria para o registro.

Marcos César Walter

“A parceria funciona tão bem até hoje, porque nunca nos furtamos de nenhum
detalhe para fazer o melhor empreendimento possível, desde o primeiro dia de trabalho
até o último”, ressalta o engenheiro Marcos.
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Foto: Acervo da Guarda
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Ataliba Pontes
De um acesso à Rua movimentada

A

pesar de ter surgido em 1982, antes do Parque das Paineiras, o software de desenho
AutoCAD, que viria a ser amplamente utilizado no setor da construção civil, ainda era uma
realidade muito distante no Brasil e, por isso, o loteamento teve sua planta feita à mão
pelo arquiteto e urbanista José de Barros de Oliveira Júnior, conhecido entre os amigos como
Zeca.
Ele descreve que, no início dos anos 80, foi convidado por um diretor da empresa de
engenharia Enterprices, de Presidente Prudente (SP), chamado José Roberto Pimentel, para
trabalhar no projeto de um loteamento em uma área de 80 alqueires - localizada entre os atuais
Parque Laranjeiras e Parque Vitória Régia -, que seria o segundo maior da cidade, ficando atrás
apenas do já existente Parque São Bento. “Confesso que não conseguia acreditar no projeto. Não
me parecia uma época propícia para isso, com a crise do petróleo e os preços subindo muito.
Além disso, Sorocaba ainda não era uma cidade tão grande e o próprio Parque São Bento ainda
dispunha de lotes à venda”.
Mas a Guarda Empreendimentos seguiu com o projeto e o arquiteto Zeca deu início ao
levantamento planialtimétrico do terreno. “A área era tão grande, que a planta precisou ser
dividida em quatro pranchas para poder ser desenhada e tudo isso não cabia na mesa. As folhas
tinham que ser dispostas no chão para serem visualizadas no conjunto. Mesmo trabalhando com
uma escala de um para mil milímetros, a planta ficou imensa”, ilustra.
Para a realização do estudo preliminar do loteamento, que incluía o projeto urbanístico,
de água e esgoto e de drenagem de águas pluviais, Zeca percorreu a cavalo o local. “Eu não sabia
andar a cavalo, mas não tinha outro jeito”, sorri.
O escritório de arquitetura onde trabalhava, aponta Zeca, dispunha de um pequeno
computador do antigo modelo Sinclair, onde os arquivos eram armazenados em fitas K7. “Depois,
tivemos um computador Apple e, mais para frente, um IBM, mas os arquivos ainda eram
guardados em discos flexíveis com baixíssima memória. Para se ter uma ideia, um arquivo com
quatro mil nomes precisava ser armazenado em 50 ou 60 discos desses”.
Após quase dois meses de trabalho, o estudo produzido por Zeca estava em vias de ser
concluído, quando o diretor da Enterprices, José Roberto Pimentel, lhe informou sobre uma
reviravolta nos planos. Em razão da crise mundial do Petróleo, o projeto do Parque das Paineiras
permaneceria em stand by por algum tempo, até que os empreendedores conseguissem analisar
os impactos da conjuntura no mercado brasileiro.
Anos depois, em 1988, uma vez controlada a crise no país, a Guarda Empreendimentos
estava pronta para tirar o Paineiras do papel. Mas, no momento da execução do projeto, verificou-
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Trecho da Av. Ataliba Pontes

se que o único acesso ao loteamento se dava por uma servidão de terra e que, para chegar até lá,
era preciso percorrer a Avenida Itavuvu até o atual Parque Vitória Régia para, somente então,
pegar a via secundária até o empreendimento. “Entre o Paineiras e a Avenida Itavuvu, havia uma
propriedade de um Senhor chamado Orlando Sanchez e a única forma de se fazer um acesso pela
Itavuvu era adquirindo parte desta área e foi o que fizemos”, lembra-se Aldo Guarda. Nascia,
então, dessa forma, a Rua Ataliba Pontes, tão importante e movimentada hoje em dia.
E foi por este único motivo técnico, o da impossibilidade de entrar para o loteamento pela
Itavuvu, é que a planta desenhada à mão pelo engenheiro José de Barros, que previa o acesso
pela servidão lateral, não pode ser aproveitada, mas a sua importância história permanece para
sempre, como o primeiro registro técnico do empreendimento.
“Acredito que muito do trabalho feito por mim no início dos anos 80 tenha sido
aproveitado no projeto readequado e implantado anos depois. Mas, muito além disso, a amizade
e o respeito por Aldo Guarda e a Guarda Empreendimentos permanecem até hoje”, enaltece
Zeca.
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Homenagem às Santas
Uma para cada bairro

D

evido ao sucesso do primeiro loteamento, pai e filho - Antônio José e Aldo Guarda estavam certos de que o plano diretor traçado para a Fazenda Boa Esperança tinha sido
uma grande idéia e, agora, encontravam-se prontos para continuar com a construção
dos outros cinco projetados na área.
Então, três anos após o lançamento do Paineiras, a Guarda Empreendimentos iniciava a
construção do segundo e do terceiro loteamentos, em 1990 e 1991, respectivamente. Mas que
nome dar aos novos empreendimentos?
A escolha foi inspirada na crença de Renato Amary, proprietário da empresa que viria a
ser tornar a grande parceira da Guarda pelos próximos 15 anos, a Renato Amary
Empreendimentos Imobiliários. Ele acreditava na proteção advinda dos nomes de santas, o que
acabou por se tornar um referencial da Guarda Empreendimentos.
Santa Marina 1 e 2 surgem, então, com mais de 1.000 e 900 lotes, nesta ordem. Os dois
chegam com uma novidade: o preço proibitivo do petróleo e seus derivados, na época do então
Ministro da Fazenda e, após, do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, Delfim Neto, havia
passado e as ruas de paralelepípedo características no país davam lugar as de asfalto. Sendo
assim, os novos loteamentos, além da rede de luz, água e esgoto, eram apresentados também
com guia, sarjeta e asfalto, reforçando a imagem positiva da empresa pela sua atenção à
qualidade das obras.
Isso tudo aliado à metragem ideal dos lotes, que chegava aos 125 m² estabelecidos,
rendeu uma grata surpresa à Guarda Empreendimentos. Antes mesmo de colocado à venda,
mais da metade do Santa Marina 1 foi
comprada pela Caixa Econômica
Federal para o lançamento de um
condomínio horizontal de 400 casas
iguais, o primeiro popular do segmento
de que se tenha conhecimento na
cidade.
A chegada da Caixa trouxe
consigo ainda mais uma novidade
positiva. Das tratativas com o banco
federal, Aldo Guarda conheceu Renato
Amary. “Essa foi uma parceria muito
especial. Tínhamos (Renato Amary e

14

família Guarda) áreas próximas na Zona Norte e entendíamos que aquela região tinha poucos
empreendimentos. Acreditávamos que, à medida que o Estado de São Paulo e o país crescessem,
também chegaria a vez de Sorocaba e da parte Norte”, destaca Renato Amary.
E, assim, foi se desenvolvendo uma das áreas mais prósperas de Sorocaba. De 1990 a
2005, a Guarda Empreendimentos incorporava as áreas e a Renato Amary construía os
loteamentos. Uma dupla sobre a qual empreendedor nenhum colocava defeito. “Renato sempre
foi um parceiro maravilhoso e um empresário fantástico”, resume Aldo.

Renato Amary

Amary conta que a amizade, o respeito e o reconhecimento profissional sempre
nortearam a sociedade entre as empresas. “O Aldo se tornou um grande amigo, acima de tudo.
Uma pessoa muito ativa e trabalhadora. Grande parcela do desenvolvimento de Sorocaba se
deve a esta parceria”.
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Casa sede
Hoje, abrigo para centenas de crianças

E

m 1994, já havia se passado seis anos desde o lançamento do primeiro loteamento e o
êxito do modelo de negócios idealizado pelos Guarda estava consolidado. Foi nessa
época que a família de procedência humilde, que sempre reconheceu no trabalho a
origem de sua prosperidade, encontrou a oportunidade que procurava de retornar à comunidade
sorocabana parte dos frutos que colheu na cidade.
O quarto empreendimento, que surgiu da área da antiga fazenda, ganhou o nome de
Jardim Santa Lúcia, contendo 773 lotes. Deste loteamento, a Guarda Empreendimentos doou à
Prefeitura de Sorocaba e ao Estado uma área equivalente a um quarteirão, onde foram instaladas
duas escolas, hoje denominadas E.M. Professora Maria de Lourdes Ayres de Moraes e E.E.
Professor Dionysio Vieira.
Mas a iniciativa de responsabilidade social não parou por aí. No coração do Santa Lúcia,
estava a sede da Fazenda Boa Esperança e a mesma, pensou o patriarca da família, deveria se
tornar uma entidade filantrópica de assistência a crianças carentes da região.

Fotos: Acervo da Guarda

Dez anos mais tarde, em julho de 2004, era constituída a Sociedade Beneficente
“Antônio José Guarda”. A instituição levava o nome de seu idealizador que, por força da vontade
de Deus, não pode vê-la inaugurar, pois havia falecido anos antes, em 4 de setembro de 2001.
A entidade foi estabelecida pela Guarda Empreendimentos com o apoio do Rotary Club de
Sorocaba Manchester, como um Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário (NRCD), isto é,
onde os membros trabalham como voluntários. No início, lá era distribuída a farinha

Associação Beneficente Antônio José Guarda
multimistura (complemento alimentar) às crianças da rede pública de saúde e ensino e
oferecidos cursos gratuitos de corte e costura, pedreiro, desenho mecânico e de computação, em
conjunto com os serviços de aprendizagem nacional da indústria e do comércio, SENAI e SENAC.
Antonio Jorge Moisés Betti, sócio-fundador do Rotary Club de Sorocaba Manchester, que,
por meio de sua imobiliária, a Betti Imóveis, também iniciava parceria com a Guarda
Empreendimentos na comercialização dos lotes, conta que a abertura da instituição filantrópica
veio ao encontro do perfil altruísta de Aldo. “Ele sempre manifestava o desejo de auxiliar a
população para a transformação do entorno. Antes disso, já havia contribuído com o projeto
Nutrir, também do Rotary Manchester, doando, por solicitação de Sérgio Roberto Jacinto, uma
vaca mecânica (equipamento industrial) para produção de leite de soja às crianças necessitadas
de Sorocaba”, fala.
Aldo, continua Betti, se tornou sócio-honorário do Rotary Club de Sorocaba Manchester e
sua inclinação por fazer cada vez mais pelo próximo veio a lhe render o título de “Cidadão
Sorocabano”. “Como é dito nos 'Sermões de Padre Vieira', quando um título de cidadão era
concedido a um membro, isso significava que, muito mais que os próprios filhos daquela cidade,
este alguém tinha uma história de dedicação ao local. Assim, havia São Francisco de Assis, Santo
Antônio de Pádua, Santo Inácio de Loyola, Santa Rita de Cássia e o mais importante, que foi Jesus
de Nazaré. Se pudéssemos fazer um paralelo eu diria que Aldo Guarda é de Sorocaba”, frisa.
Atualmente, a Sociedade Beneficente “Antônio José Guarda” atua em parceria com a
Prefeitura Municipal de Sorocaba, entendendo, diariamente, em período extracurricular, com
aulas de canto, dança, música, comunicação, cuidados com a saúde e meio ambiente, 210
crianças da E.M. Professora Maria de Lourdes Ayres de Moraes, por meio do programa para a
escola em tempo integral “Oficina do Saber”. Além disso, trabalha para a inclusão digital de
idosos em conjunto com a Pastoral do Idoso, da Comunidade de São Gaspar Bertoni.
Além das crianças e dos idosos, a entidade atende, ainda, os jovens, com cursos de
pedreiro assentador, eletricista residencial e inspetor de qualidade na área de metalmecânica.

Casa sede da Fazenda Boa Esperança (1978)
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A atual diretora administrativa e integrante do conselho da entidade, Maria de Fátima
Martins do Amaral Silva, explica que, a partir de 2011, a instituição iniciou uma nova etapa, com
sua identidade visual revitalizada, a estrutura modernizada e a equipe ainda mais atuante.
“Estamos trabalhando em novos projetos para a captação de associados pessoas físicas e
jurídicas e para a realização de cursos e oportunidades do primeiro emprego para os jovens
aprendizes nas indústrias”, adianta.
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Betti Auto Posto da Itavuvu
Vendem-se combustíveis e lotes

Q

uem conheceu a Zona Norte há 30 anos, deve se lembrar de um “quiosque” que vendia
lotes, localizado na esquina do Betti Auto Posto, na altura do n° 2.420 da Avenida Itavuvu,
o único posto de combustíveis que existia nas redondezas. Este, na realidade, era o
estande de vendas do Jardim Santa Lúcia e o primeiro da Guarda Empreendimentos em área
externa aos loteamentos.
O espaço de vendas ficava no local por dois motivos: pelo seu endereço estratégico - na
principal Avenida e próximo ao empreendimento - e pela parceria entre Aldo Guarda e o então
empresário do ramo de postos de combustíveis Antonio Jorge Moisés Betti. Os dois se
conheceram por intermédio do cunhado de Aldo, Dr. Maurício Antonio Cury, já falecido e de quem
Betti se recorda com muito apreço. “Dr. Maurício sempre me lembrou um tio muito querido e, até
por isso, a empatia com ele foi imediata”.

Fotos: Acervo da Guarda

Betti Auto Posto no início da década de 80 antes
da pavimentação da Av. Itavuvu ser completada.

Betti também salienta a atuação
fundamental de Aldo Guarda em benefício do
setor de combustíveis no final dos anos 80,
tendo chegado à presidência do Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do
Estado de São Paulo (Sincopetro) e à vicepresidência da Federação Nacional do Comércio
de Combustíveis e Lubrificantes
(Fecombustíveis). “Aldo teve papel crucial para o
segmento durante a Constituinte de 88. Era
proprietário de alguns postos e vice-presidente
Antônio Jorge Moisés Betti
da federação de distribuidores do setor. Sua
reputação de homem honesto e incansável no trabalho também o precedia nesta área”.
O sucesso das vendas do Santa Lúcia foi tão expressivo que as unidades estavam
esgotadas, antes mesmo de aprovada a segunda fase de comercialização.
Mas a parceria de Aldo com Betti não ficaria restrita a apenas dividir o espaço no posto de
gasolina. Entre 2002 e 2003, Betti resolveu deixar o ramo de combustíveis para atuar no setor
imobiliário, onde continua até hoje. Ele abriu, então, a Betti Imóveis e foi parceiro da Guarda
Empreendimentos na comercialização dos lotes.

Quiosque que vendia lotes
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Novos caminhos

em toda a região. Dos cerca de seis mil lotes já comercializados pela empresa, em torno de 30%
foram feitos em conjunto com a Sorocaba Imóveis, desde 2004.

Inúmeras possibilidades

“A parceria entre Sorocaba Imóveis e Guarda pode ser traduzida nas palavras
honestidade, integridade e objetividade. Sempre tivemos discussões inteligentes e, quando não
chegamos a um consenso, perguntamos a uma terceira pessoa, de modo que a opinião da
maioria seja acatada”, frisa Sérgio Roberto Jacinto.

Foi nesse momento que, mais uma vez, as oportunidades de mudança bateram à porta
da Guarda. Renato Amary, então Prefeito de Sorocaba pelo segundo mandato consecutivo,
estava integralmente envolvido com o dia a dia da política e, por conta disso, havia deixado o filho,
Flávio - que veio a se tornar vice-presidente do Interior do Secovi-SP (Sindicato da Habitação) - à
frente dos negócios da família. A aliança com Flávio foi igualmente muito profícua, mas chegava o
momento de a Guarda trilhar novos caminhos, assumindo também a responsabilidade de
construção dos empreendimentos, até então, dividida com a parceira de tantos anos.
Apesar de todo o sucesso com a Renato Amary, a parceria deixava a Guarda
Empreendimentos pouco conhecida no mercado de Sorocaba. A necessidade de autonomia
exigiu que isso fosse modificado. Nessa época, Antônio Jorge Moisés Betti, da Betti Imóveis,
apresentou Aldo Guarda para Sérgio Roberto Jacinto, diretor da tradicional imobiliária Sorocaba
Imóveis e que atuava como parceiro de Betti na área de vendas. A sintonia profissional entre os

Ele enfatiza o trabalho que realizou, em conjunto com Aldo, de revitalização da marca
Guarda Empreendimentos, de forma a fortalecê-la junto aos públicos-alvo. “Era como se
fôssemos apresentar a marca pela primeira vez, pois, até então, o nome Guarda ficava nos
bastidores. Pensamos, então, em uma figura forte e moderna, em linha com o momento de
crescimento que a empresa vivia e continua vivendo até hoje”.
Nessa nova fase da Guarda, foram lançados os empreendimentos Jardim Santa Paula 1
e, quatro anos depois, o Jardim Santa Paula 2, em 2005 e 2009, com mais de 170 lotes, cada. Os
dois empreendimentos não faziam mais parte da área da antiga Fazenda Boa Esperança. Ainda
que também na Zona Norte, esses já eram novos terrenos adquiridos pela Guarda para a
construção de loteamentos. A excelente aceitação foi a mesma, estando o Santa Paula 1
totalmente comercializado e o 2, com seus últimos lotes à venda.

Foto: Acervo da Guarda

D

epois do Santa Lúcia, Guarda Empreendimentos e Renato Amary Empreendimentos
Imobiliários lançaram também o Jardim Santa Catarina 1 e 2, em 2002 e 2004, sendo
eles o quinto e sexto loteamentos oriundos das terras da antiga fazenda. A excelente
aceitação dos produtos continuava e todos foram totalmente vendidos.

três foi grande e, com isso, surgiu uma união
de forças responsável por impulsionar a nova
etapa da Guarda Empreendimentos. A
empresa passou a realizar todas as fases do
empreendimento, desde a pesquisa da área,
projetos, viabilidade econômica, realização
da infraestrutura até a comercialização.
Mais tarde, já sem a participação da
Betti Imóveis, que seguiu realizando outros
projetos, a Sorocaba Imóveis, de Sérgio
Roberto Jacinto, emprestava todo o knowhow em vendas para auxiliar na criação dos
produtos, nos trabalhos de marketing e
propaganda e, naturalmente, na

Sérgio Roberto Jacinto

comercialização dos lotes.
Logo, o nome Guarda Empreendimentos passou a também estar na mente das pessoas

Loteamento Residencial Jd. Santa Paula
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Meio ambiente e qualidade de vida

Fotoilustração: RTV Produções

Valores que vêm antes de tudo

Rubens Cury Basso

Sérgio Figueiredo da Silva Cardoso

Lago do Residencial Saint Patrick
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Zona Norte
Uma cidade dentro da cidade

P

ara entender o rápido e vertiginoso crescimento da Zona Norte de Sorocaba e o papel
protagonista da Guarda Empreendimentos neste processo é preciso viajar no tempo e
voltar a meados dos anos 70, entre 1977 e 1978, quando, lá, começava a ser construído
o mais antigo complexo da região: a indústria de parafusos Metalac.

Foto: Emerson Ferraz

Foto: Zaqueu Proença
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Parque Tecnológico

Garcia conta que a equipe que acompanhava o
andamento da obra em Sorocaba era formada por
engenheiros e tecnólogos. Ele atuava na especificação
de layouts, maquinas e equipamentos. Junto com o
também engenheiro Maurício Magalhães e mais dois
técnicos, ele visitava a construção semanalmente.
Engenheiro Carlos Calandrino, já falecido e que viria a
ser sócio de Garcia nas franquias da área alimentícia
durante muitos anos, também atuava na ADI em São
Paulo e fiscalizava o projeto da unidade fabril. “A obra
era uma aventura. Não existia linha telefônica que
chegasse à Metalac. A cidade terminava na Rua

Av. Dr. Ulysses Guimarães
Instações da Fábrica da Toyota

fundação da cidade)”.

Antonio Garcia Netto

Atanázio Soares com a Avenida Itavuvu. Foi preciso, então, que alugássemos um escritório no
Centro, na Rua da Penha, de onde nos comunicávamos com São Paulo via telex ou rádio”,
descreve Garcia.
Ele conta, ainda, um episódio curioso, que retrata a falta de infraestrutura na região há 35
anos. Segundo Garcia, a fábrica da Metalac em Sorocaba foi construída com vigas pré-moldadas
e não havia como transportar esses blocos de concreto até a obra, uma vez que não passavam
pelas vias estreitas. “Tivemos que transportá-los via carreta pela Rodovia Castello Branco,
passando pelo antigo terreno de reflorestamento da Eucatex até a Avenida Itavuvu. Para tanto, foi
preciso reforçar uma ponte de madeira e urbanizar algumas ruas”.
De acordo com Garcia, a extensão da faixa de asfalto na região também chamava a
atenção. O asfalto só foi chegar até a Metalac, vindo da Avenida Itavuvu, no início dos anos 80,
assim como a duplicação da via que ligava a fábrica até a Rua Atanázio Soares. “Quando passava
a portaria da Metalac, acabava o asfalto e a impressão que se tinha é que terminava também a
civilização. O bairro da Itavuvu se resumia em três ou quatro casas e o Pelourinho (marco de
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Foto: Emerson Ferraz

Quem narra a história é o engenheiro e professor Antonio Garcia Netto, atual proprietário
das franquias Habib´s e Ragazzo em Sorocaba. Na época, Garcia trabalhava na empresa ADI
(Assessoria de Desenvolvimento Industrial), que prestou consultoria aos sócios Júlio Milko e Léo
Braun para a construção da unidade da Metalac no final da Avenida Itavuvu.

A instalação da Metalac na Zona Norte foi o primeiro grande empurrão para o
desenvolvimento da região. A planta chegou a produzir entre 500 e 600 toneladas de parafusos
por mês, que eram distribuídos para o mercado nacional e internacional, e a empregar por volta
de 600 trabalhadores. Depois deste impulso, com certeza, já vieram os empreendimentos da
Guarda, trazendo cada vez mais famílias, comércios e serviços para as adjacências.
Hoje, a Zona Norte é uma cidade dentro da própria cidade. É a área mais populosa de
Sorocaba, reunindo em torno de 260 bairros e acima de 300 mil pessoas, isto é, mais da metade
de toda a população*. Abriga comércios e prestadores de serviços de, praticamente, todos os
segmentos, escolas, hipermercados, praças, parques, centros esportivos, unidade préhospitalar, terminais de transporte coletivo, aeroporto, agências bancárias e shopping centers.
No final da Avenida Itavuvu, também esta a fábrica da Toyota e toda a região é facilmente
interligada com outros pontos da cidade pelas importantes obras viárias do programa municipal
“Sorocaba Total”.
O perfil dos moradores é, em sua maioria, emergente das classes C para B, com uma
renda média de mais de R$ 2,7 mil por mês*. A Zona Norte continua avançando junto com a
cidade, que soma mais de 600 mil habitantes**, quase duas mil indústrias e 27 imóveis
comercializados, todos os dias.

* Dados do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Mercado (IPDM/IBOPE).
** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2009).
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O futuro

T

al como na ocasião em que a área urbana de Sorocaba expandiu-se até a Fazenda Boa
Esperança, incentivando sua transformação em seis loteamentos e, com isso, fazendo
surgir a Zona Norte da cidade, foi preciso responder novamente ao crescimento do
município em 2010.
Desta vez, a empresa vislumbrou a necessidade da criação de um empreendimento
totalmente diferente dos já realizados, que atendesse as altas expectativas de um público que
chegava de São Paulo e de cidades próximas, para trabalhar nas grandes indústrias que se
instalavam no município.
De acordo com Sérgio Roberto Jacinto, da Sorocaba Imóveis, a concepção desse novo
empreendimento durou seis anos, começando pela pesquisa e identificação da área ideal para

Em um investimento total de R$ 50 milhões, a Guarda Empreendimentos lançou o
Residencial Saint Patrick, em 2011, o primeiro de alto padrão de Sorocaba, com lotes amplos, a
partir de mil m², algo que ainda não existia na cidade. O grandioso projeto arquitetônico é
assinado por Geraldo Caiuby, em uma área de 800 mil m². “O estilo escolhido valoriza formas
geométricas, em um modelo elegante, mas que, ao mesmo tempo, faz parte do dia a dia das
pessoas”, comenta o arquiteto. Suas duas fases totalizam 400 lotes, com a primeira delas em
etapa de finalização e com uma boa parte já comercializada.
Como não poderia deixar de ser, no Saint Patrick são encontradas as duas principais
características dos empreendimentos da Guarda: sintonia com a natureza e tecnologia em
infraestrutura. O residencial ganhou um projeto de cabeamento elétrico e de comunicação
subterrâneo único na cidade, proporcionando um ambiente moderno e charmoso, sem a
poluição visual das fiações aparentes.

Perspectiva artística do local

Residencial Saint Patrick

sua instalação, em local privilegiado e estratégico, no km 108 da Rodovia Raposo Tavares,
dispensando a necessidade de passar pelo pedágio. O terreno foi selecionado em função de estar
bastante próximo da capital e de todas as conveniências da cidade, como escolas, comércios e
serviços. “A ideia era criar um novo conceito em morar bem, com elegância, conforto e total
segurança”.

O estilo escolhido valoriza formas geométricas,
em um modelo elegante, mas que, ao mesmo
tempo, faz parte do dia a dia das pessoas.

Portaria Raposo do Residencial Saint Patrick
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Luiz Madeira e Márcio Oregana, Gerentes de Negócios da CPFL, explicam que o
cabeamento, de 13 km de extensão apenas na primeira fase, é feito a partir do que existe de mais
atual em tecnologia de transmissão de energia elétrica, sendo o mais avançado da cidade e
estando pronto, também, para receber voz e dados, para operação de linhas telefônicas, internet
e TV a cabo. “Esta nova tecnologia, em linha com os
principais centros urbanos no mundo inteiro, vai ao
encontro da elegância e da sofisticação do
empreendimento, eliminando quaisquer poluições
visuais de fios e cabos”.

Perspectiva artística do local

Luiz Madeira e Márcio Oregana

O Saint Patrick ainda dispõe de uma das maiores
áreas verdes preservadas em loteamentos fechados, com
mais de 200 mil m². “O urbanismo foi projetado para
integrar qualidade de vida, lazer e preservação do meio

ambiente. O Saint Patrick tem essa marca: a de oferecer um conjunto de pontos de lazer em
harmonia com as áreas verdes, com pista de caminha, lagos e bosques”, aponta o engenheiro
responsável pelo projeto urbanístico, Marcos César Walter, da Marcos Engenharia.

Pista de caminhada
Perspectiva artística do local

O trabalho de salvaguarda do ambiente natural demandou um criterioso trabalho de
monitoramento das condições e do comportamento do solo e da água, que durou cerca de dois
anos.
O também engenheiro civil Mário de Lavigne Neto, da M&L Engenharia, é o responsável
pela consultoria ambiental para o desenvolvimento do residencial. Ele descreve que o projeto
contempla quatro barragens, cada uma para um lago, as quais foram desenhadas para que haja
o menor impacto possível de água das chuvas na bacia
hidrográfica existente. “Essa é uma futura área de manancial de
Araçoiaba da Serra, tratando-se de um afluente do Rio Ipanema.
Tamanha é a importância de sua preservação”.
O especialista ainda aponta que o residencial já possui
outorga para retirar água das represas próprias, tratá-la e utilizá-la
para consumo. “Certamente algo valioso, levando-se em
consideração que, nos próximos 20 anos, o consumo de água no
planeta deve aumentar 40% e sabemos que a situação das
represas brasileiras não é confortável”.

Mário Lavigne Neto

Avenida principal
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Ampliando horizontes
São Lucas

A

pós o lançamento do Residencial Saint Patrick, a Guarda Empreendimentos passa a
contar com um portfólio diversificado de produtos, atuando nos segmentos econômicos e
alto padrão. Juntamente com essa oportunidade de mercado, surge outra, de ampliação
da área de atuação da empresa para novas cidades, além de Sorocaba.
Reinventando-se, mais uma vez, a Guarda Empreendimentos desenvolve o São Lucas,
um projeto de 1.500 lotes, com 250 m², cada, localizado em Salto de Pirapora (SP), às margens
da Rodovia João Leme dos Santos.
O que vem em seguida? Qual será o próximo passo? As respostas dependem de quais
desafios e oportunidades se apresentarão, para que continue se superando e construindo o seu
futuro, assim como o de Sorocaba e região.
Uma certeza, porém, é tida desde já: continuará surpreendendo por não poupar esforços
em fazer o melhor, em primeiro lugar.

30

31

G UA R DA 3 0 A N O S

Agradecimentos
Aldo Guarda – Guarda Empreendimentos
Antonio Garcia Netto – Franquias Habib’s e Ragazzo
Antonio Jorge Moisés Betti – Betti Imóveis
Antônio Pedro da Silva (“Toniquinho”)
Ari Bordieri - Associação de Proprietários de Hangares Particulares do Aeroporto
de Sorocaba e Construtora Nacional de Aviação

Geraldo Caiuby – Arquitetura Geraldo Caiuby
José de Barros de Oliveira Júnior – Cauá Locações de Imóveis Próprios Ltda.
Luiz Madeira – CPFL Energia
Maria de Fátima Martins do Amaral Silva – Associação Beneficente “Antônio
José Guarda”

Márcio Oregana – CPFL Energia
Marcos César Walter – Marcos Engenharia S/S Ltda.
Mário de Lavigne Neto – M&L Engenharia
Renato Amary – Renato Amary Empreendimentos Imobiliários
Rubens Cury Basso – GAIA Projetos Ambientais
Sérgio Figueiredo da Silva Cardoso – Terpav Terraplenagem e Pavimentação
Sérgio Roberto Jacinto – Sorocaba Imóveis

UARDA

empreendimentos
Desde 1981 transformando projetos em realidade
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