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Construa a casa 
dos seus 
sonhos com a 
Yellowbrick 
Houses



Nosso jeito de fazer:  

• Somos apaixonados por projetos com arquitetura contemporânea e 
surpreendente, assinados por arquitetos renomados 

• Fazemos uma “gestão de perto” do início ao fim, controlando custos 
rigorosamente e cumprindo os prazos acordados 

• Planejamos todo o processo, definindo as etapas com todos os 
fornecedores  

• Damos um atendimento personalizado ao cliente ao longo de toda a 
obra e que vai além da entrega das chaves 

• Executamos com eficiência, alto padrão de qualidade técnica, dando 
atenção aos mínimos detalhes de acabamento que uma residência 
de grande estilo requer

Yellowbrick Houses: construção, gestão de obra e incorporação 

Quem somos: 

• Fundada em 2009, com foco no mercado de Alphaville, Tamboré e, a 
partir desse ano, atuaremos também na Fazenda Boa Vista.  

• Gostamos de dizer que não construímos casas, e sim realizamos idéias e 
concretizamos sonhos.  

• Nossos valores são pautados na excelência na execução, na ética e no 
respeito 



Nossas casas possuem projetos únicos, com arquitetura de autor e 
acabamentos elegantes, executados com muito profissionalismo
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Projeto Nitsche Arquitetos 
730m2 de área útil | 880m2  de terreno | 5 suítes | 4 vagas

Granada 317, Alphaconde 
Entregue em 2013 
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Projeto Rodrigo Latorre 
500m2 de área útil | 484m2  de terreno | 4 suítes | 3 vagas

Esmeralda 275, Alpha 9 
Entregue em 2014 
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Bauhínias 337, Tamboré 10 
Entregue em 2015

Projeto Rodrigo Latorre 
460m2 de área útil | 525m2  de terreno | 4 suítes | 3 vagas
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Projeto Nitsche Arquitetos 
750m2 de área útil | 591m2  de terreno | 4 suítes | 4 vagas

França 539, Alpha 1 
Entregue em 2015 
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Brasil 488, Alpha 2 
Entregue em 2016 

Projeto Nitsche Arquitetos   
890m2 de área útil | 850m2  de terreno | 5 suítes | 5 vagas
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Projeto de Rodrigo Latorre  
860m2 de área útil  | 640m2  de terreno | 4 suítes | 6 vagas

Granada 157, Alphaconde  
Entregue em 2016 
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Bauhinias 763, Tamboré 10 
em construção – entrega em out17 

Projeto FGMF  
550m2 de área útil | 512m2  de terreno | 4 suítes | 3 vagas
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Projeto Arthur Casas  
1.190m2 de construção | 950m2  de terreno | 5 suítes | 6 vagas 

Sidney 234, Tamboré 2 
lançamento 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Projeto Arthur Casas  
1.050m2 de área útil | 1.100m2  de terreno | 5 suítes | 6 vagas

Granada 669, Alphaconde  
lançamento 
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Projeto FGMF  
560 a 700 m2 de área útil | Lote de 2.000m2  | 5 suítes | 4 vagas 

Glass Haus, Fazenda Boa Vista  
lançamento 
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Projeto Gálvez & Márton  
750m2 de área útil | 550m2  de terreno | 4 suítes | 4 vagas

Granada 183, Alphaconde  
lançamento 



Construção – principais atividades e prazos

Projeto e 
Aprovação

• Levantamento 
topográfico 

• Anteprojeto de 
arquitetura 

• Projeto estrutural 
• Sondagem 
• Projeto elétrico, 

hidráulico, ar 
condicionado, 
luminotécnico 

• Compatibilização 
entre projetos 

• Aprovação no 
condomínio 

• Atendimento de 
comunique-se 

• Aprovação na 
prefeitura 

• Projeto executivo 

• Levantamento das 
paredes e reboco 

• Montagem da 
ferragem de todos os 
pilares e vigas de 
acordo com projeto 
estrutural 

• Execução das formas 
• Instalação de toda a 

rede de distribuição 
elétrica  

• Instalação de toda a 
rede hidráulica e gás 

• Montagem das lajes 
• Instalação do telhado 
• Impermeabilizações

• Terraplenagem 
• Canteiro de obra 
• Gabarito 
• Perfuração das 

estacas 
• Escavação e formas 

das vigas baldrames 
• Concretagem e 

impermeabilização 
da fundação

• Instalação das 
janelas e portas 

• Colocação de 
revestimentos e 
pisos (madeira, 
cerâmicas e 
porcelanatos) 

• Colocação de 
pedras em geral 
(mármores, 
granitos) 

• Forro de gesso 
• Pintura interna e 

externa 
• Colocação de 

louças e metais 
• Testes finais

• Habite-se 
• CND 
• Averbação 
• Instalação da 

marcenaria, box, 
espelhos, luminárias 

• Instalação de som, 
eletrodomésticos, ar 
condicionado, 
gerador, automação, 
PABX, TV a cabo, 
internet, etc 

• Instalação de 
luminárias especiais 

• Instalação de cortinas 
e portões 
automatizados 

Fundação Alvenaria Acabamento Suporte pós-
venda 

Obra (12 – 14 meses)
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Pré-obra Pós-obra

4-5 meses2-3 meses 5-6 meses6-8 meses
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Modelo “preço fechado”: valor total incluindo mão de 
obra, insumos e gestão para a obra inteira 

Modelo “administração”: valor da gestão, sendo que mão 
de obra e os insumos são contratados pelo cliente 

Modelo “preço fechado obra cinza + administração”: 
valor total incluindo mão de obra, insumos e gestão para 
a parte cinza(1)  + percentual de administração sobre o 
custo de acabamentos comprados pelo cliente 

Construção e gestão 

(1) Entende-se por parte cinza toda a fundação, estrutura em 
concreto armado, alvenaria e cobertura, além de toda a infra-
estrutura de elétrica, hidráulica e gás. Não inclui acabamentos, 
como portas e janelas, revestimentos cerâmicos, pedras, serviços 
de gesso, pintura e equipamentos. 



Gestão – Principais Atividades

• Elaboração de cronograma detalhado 

• Gestão diária da mão-de-obra civil 

• Relatórios mensais sobre etapas finalizadas 

• Gestão de compras: 

• Compra e controle do consumo de materiais 
básicos 

• Levantamentos de preços de serviços de 
terceiros para aprovação do cliente 

• Compatibilização de orçamentos 

• Coordenação entre os profissionais e fornecedores 
em cada fase do cronograma 

• Envio do boletos e notas fiscais relacionadas ao 
material de acabamento comprado para pagamento 
pelo cliente 
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PORTFÓLIO 

granada 669, alphaconde 
sidney 234, tamboré 2 
granada 183, alphaconde 
bauhínias 763, tamboré 10 
rio claro 237, tamboré 1 
granada 157, alphaconde 
brasil 488, alpha 2 
frança 539, alpha 1 
bauhínias 337, tamboré 10 
esmeralda 275, alpha 9 
granada 317, alphaconde 
chapada diamantina 61, alphasítio 
pantanal 155, alphasítio 
coimbra 53, alphaconde

CONTATO 

av sagitário, 138 sala 615, torre city 
alphaconde, barueri SP brasil 
tel 011 4191-8848 | 4191-6330 

contato@yellowbrick.com.br 
www.yellowbrick.com.br 

facebook/yellowbrickhouses 
@yellowbrickhouses 


