
ALPHAVIDA

Associação Geral Alphaville

21 anos de 
realizações

EDIÇÃO 78 • SETEMBRO DE 2021





Mensagem da Diretoria
 Revista Alphavida 21 anos

Celebramos a conclusão de mais um mandato e os 21 anos da AG, certos de 

que Alphaville continuará sendo palco de boas histórias para se contar.

Nós, da Diretoria Executiva, mantivemos os esforços focados em elevar os 

serviços da AG à um novo patamar, investindo em planejamento estratégico e 

tecnologia de ponta. 

O anseio pelo bem viver é um propósito comum entre nós, moradores do 

Alphaville.

A promoção da qualidade de vida e desenvolvimento comunitário dos que 

compõem o empreendimento, é a missão maior da Associação Geral. 

Desafio este, que exige incansável dedicação por parte daqueles que estão à 

frente da gestão desta instituição, e do qual só se é possível atingir, graças à 

contribuição de todos.
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Entenda como a AG 
conseguiu atingir 
os padrões mais 

altos de qualidade e 
excelência ao optar 
por crescer junto ao 

Alphaville

ESPECIAL AG 21 ANOS

dedicação intensa
21 anos de

A história da Associação Geral do Alphaville (AG) se funde à 
própria história do Alphaville. O empreendimento no local foi 
lançado em 1998, com o lançamento de cinco residenciais. 
No ano seguinte, já se constituía a ideia de criar uma asso-
ciação para organizar e ditar de forma estratégica e plane-
jada os rumos do Alphaville. Em 2000, começava a operar, 
então, a AG, que completa, este ano, 21 anos de dedicação 
e excelência. 

O atual diretor do Conselho do Residencial Inconfidentes, 
Eduardo Henrique, o Dudu, esteve presente na concepção 
da Associação Geral. Foi ele quem encabeçou o primeiro ra-
teio entre os proprietários para viabilizar os trabalhos da AG 
e o bom funcionamento do empreendimento. 

“Esta foi uma forma de equilibrar as despesas do empreen-
dimento e fazer uma divisão melhor. Naquela época, eram 
menos moradores, claro, e hoje, a AG é muito diferente do 
que era antes. É mais forte e o trabalho atual é mais amplo 
e envolve, além das questões internas, problemas externos 
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Os diretores Elison Lacerda, João Alves, Kátia Negreiros e Gustavo Teixeira
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”

“ Organizar, zelar e implantar 
novos investimentos a fim 
de manter a qualidade 
do empreendimento para 
as pessoas que moram 
e frequentam Alphaville. 
Cuidamos de tudo, desde 
o transporte, a segurança 
e o lazer até a saúde 
das pessoas. Nosso 
produto final é promover 
a qualidade de vida 
aos associados e seus 
dependentes.

também como o trânsito na BR e a mineração na região”, 
comenta. 

Para se adequar ao crescimento natural do empreendimen-
to, a Associação também tratou de crescer junto, se profis-
sionalizar e acompanhar as mudanças que o tempo exige. 
Atualmente, ela conta com 40 funcionários, entre adminis-
trativo e manutenção. 

“A AG é fundamental porque é a organizadora de tudo o que 
acontece aqui. Ela conta com a representatividade de todas 
as unidades, residenciais, comerciais, clubes. Todos têm 
presença e acredito que é isso que mantém equilibrado o 
funcionamento do Alphaville”, completa Dudu. 

A responsabildade da gestão é grande, principalmente, no 
fomento à evolução do empreendimento. A AG eleva o nível 
de excelência da organização, o que impulciona o estudo, 
aprimoramento e planejamento constantes dos membros e 
colaboradores da Associação.

O Diretor Presidente da Associação Geral, Elison Lacerda, 
reitera as principais atribuições da entidade. “Organizar, zelar 
e implantar novos investimentos a fim de manter a qualida-
de do  empreendimento para as pessoas que moram e fre-
quentam Alphaville. Cuidamos de tudo, desde o transporte, a 
segurança e o lazer até à saúde das pessoas. Nosso produto 
final é promover a qualidade de vida aos associados e seus 
dependentes”, explica.

Elison Lacerda
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Ao longo destes 21 anos, a Associação Geral tornou-se um 
organismo vivo e sólido. A base estabelecida no início teve 
o dedo - e o coração - do primeiro diretor, Danilo Luciano de 
Carvalho, que faleceu há 15 anos. A paixão com que geriu a 
AG em seu início  deixou frutos e sementes. Este é o selo de 
qualidade que sua viúva, Heloísa Maria Paiva de Carvalho, 
moradora do residencial desde 2001, encontra nos diretores 
que o sucederam. 

“Ele era apaixonado por isso, se dedicava com todo o co-
ração. Sempre notei que quem entra na diretoria leva essa 
mesma paixão. É preciso amar o que faz para se dedicar 
tanto e fazer a coisa certa, mesmo que não agrade todo 
mundo. E eu vejo isso na atual gestão, que desenvolve um 
trabalho fenomenal. Isso é primordial para a evolução do 
Alphaville, porque a AG é como se fosse a nossa prefeitu-
ra”, brinca.  

Ela se lembra de uma das realizações da AG na gestão do 
marido, que ajudou a lutar pela iluminação da BR-040, ro-
dovia que dá acesso ao empreendimento. Aquele primeiro 
passo foi determinante para nortear o trabalho, as lutas e as 
conquistas da Associação ao longo dos anos, e dar o tom 
da gestão. 

Visualizando o que se tornou hoje o Alphaville e a AG, Helo-
ísa não tem dúvidas do que Danilo sentiria neste momento 
a respeito do trabalho que iniciou. “Isso tudo é realmente 
encantador. Ele estaria orgulhoso agora”. E que venham os 
próximos 21 anos. 

O Alphaville e AG são gratos ao morador Danilo Luciano, 
pelo empenho e dedicação e reconhecem a importância do 
seu trabalho, norteado pelo seu espírito autruísta.

O caminho é 
ir além

Impossível enumerar todas as conquistas da Associa-
ção ao longo dos anos, mas Elison pontua algumas 
realizações memoráveis da atual gestão. “Priorizamos 
o aperfeiçoamento, a organização e o planejamento 
da segurança, fizemos investimentos importantes em 
tecnologia, necessários para o crescimento do Alpha-
ville. Também houve uma profissionalização e organi-
zação interna da AG, passando, por exemplo, pela rea-
dequação do departamento técnico, fundamental para 
a aprovação dos projetos e a manutenção do padrão 
arquitetônico”, detalha. 

Ele encara a evolução da Associação como natural 
diante do crescimento do próprio Alphaville. Para o fu-
turo, a meta é manter o fortalecimento institucional da 
entidade. “A nossa pretensão é que todo o trabalho que 
foi executado até agora, seja aprimorado ainda mais 
nos próximos anos”, pontua. 

Ir além é um dos pontos fortes da AG. Comparado a 
outros empreendimentos da região metropolitana de 
Belo Horizonte, o Alphaville se destaca justamente pelo 
planejamento. “O ponto forte é a estrutura do nosso 
planejamento, com muito estudo, muitos critérios, obe-
decendo a questões realmente técnicas e se adequan-
do às necessidades”, conclui Elison. 

ESPECIAL AG 21 ANOS

Onde tudo começou
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O transporte executivo 
foi a alternativa 

encontrada pela AG 
para facilitar a vida 
dos associados nos  

deslocamentos para 
Belo Horizonte; mas 
um novo estudo de 

mobilidade prevê 
novos caminhos e 

possibilidades 

ESPECIAL AG 21 ANOS

passado, presente e futuro
O serviço de mobilidade e transporte no Alphaville teve iní-
cio em 2003 para facilitar a vida dos associados e das famí-
lias que precisavam ir a Belo Horizonte trabalhar ou estudar. 
Na época, o empreendimento não era tão povoado ainda e, 
muitas vezes, funcionava como uma espécie de casa de fim 
de semana para alguns moradores da capital. Com o passar 
do tempo, a demanda foi aumentando e, com ela, o trans-
porte também precisou se adaptar. 

“No início era uma van e um horário para embarcar para BH 
pela manhã e outro para voltar de BH no fim do dia. Depois 
o serviço foi ampliado para um micro-ônibus, os horários 
foram aumentando até chegar ao modelo que temos hoje”, 
lembra a Diretora Administrativa da AG Kátia Negreiros. 

Segundo o presidente da Associação, Elison Lacerda, atu-
almente o sistema conta com cinco ônibus executivos que 
partem do Alphaville com mais de 20 horários e fazem dois 
trajetos para o centro da capital, passando pela avenida 
Nossa Senhora do Carmo e pela Raja Gabaglia. 

“Naturalmente o transporte começou pequeno para suprir 
a necessidade de deslocamento, já que na época, devido à 
distância do Alphaville e ao fato de que as linhas de ônibus 
na região não atendiam à demanda, buscou-se uma opção 

Mobilidade no Alphaville:
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”

“ No início era uma van 
e um horário para 
embarcar para BH 
pela manhã, e outro 
para desembarcar em 
Alphaville no fim do 
dia. Depois o serviço 
foi ampliado para 
um micro-ônibus, 
os horários foram 
aumentando até 
chegar ao modelo que 
temos hoje.

Já vislumbrando este momento, iniciou-se um planejamento 
para adaptar à alta taxa de ocupação nos residenciais que, cer-
tamente, passaram a demandar mais do serviço. A AG contra-
tou o estudo de uma consultoria especializada em transporte e 
trânsito para mapear todo o serviço realizado atualmente, ana-
lisar as necessidades e elaborar novas alternativas. 

O consultor em mobilidade e trans-
porte Paulo Monteiro, responsável 
pelo projeto, explica que a ideia é 
reestruturar o modelo atual e am-
pliá-lo para um serviço de transpor-
te interno também, além de prever 
novas rotas e trajetos. 

“Neste momento é preciso fazer a 
gestão do deslocamento e entender 
como está evoluindo a necessida-
de e o perfil do usuário. O processo 
conta com algumas etapas de ges-
tão para mapear as necessidades 
de uso e caracterizar quem utiliza o 
serviço para que a oferta seja mais 
apropriada à realidade”, conta. 

Atualmente, as linhas de ônibus 
executivos funcionam de segun-
da a sábado. Já a criação de uma 
linha interna para circular no em-
preendimento prevê o uso de for-
ma contínua, inclusive aos finais de semana. Isso possibi-
litaria às pessoas usufruir melhor dos serviços oferecidos 
pelas áreas comerciais, evitando tirar o carro da garagem 
sem necessidade.

ESPECIAL AG 21 ANOS

de conforto e segurança para os moradores. Foi preciso 
criar um transporte próprio do residencial que ia e voltava 
para BH. Então, este serviço passou a crescer na proporção 
que foi necessária”, explica. 

A média de utilização do serviço de mobilidade do Alphaville 
é de 15 mil pessoas transportadas por mês. 

No entanto, é preciso ir além e vislumbrar novas alternati-
vas para não colapsar o sistema, especialmente depois que 
a pandemia passar e a vida voltar ao normal. Atualmente, 
com o trabalho de boa parte dos moradores adaptado para 
o home office, e a volta às aulas presenciais acontecendo a 
passos lentos, a necessidade de deslocamento ainda não 
atingiu o seu ápice. Mas e quando tudo isso passar?

Kátia Negreiros

Estudo de mobilidade 
visa novas alternativas 
para o transporte

Layra Carneiro, moradora do Residencial Lumiere e Edison 
Soares, fiscal do Transporte Executivo
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Ainda segundo Paulo, os ônibus dessa linha interna teriam o 
padrão aeroporto de qualidade, o que inclui o piso baixo, mais 
conforto, espaço para bicicleta, carrinho de bebê e cadeira de 
rodas. Ao chegar na saída do Alphaville, as pessoas que preci-
sam continuar o deslocamento para Belo Horizonte, poderiam 
fazer o transbordo para os ônibus executivos. 

Além disso, a ideia de ampliação do serviço de transporte ex-

terno passa pela criação de uma terceira linha que fará o traje-
to à área hospitalar também. 

Novas perspectivas de mobilidade, certamente, prenunciam as 
melhorias que estão por vir, não só no Alphaville, mas no mun-
do, quando a pandemia acabar. A possibilidade de retomar o 
direito de ir e vir com liberdade e segurança faz renascer a es-
perança após um longo período de confinamento e apreensão. 

Passado: uma van e um horário de circulação Presente: cinco ônibus executivos e mais de 20 horários
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Conheça algumas 

das inovações 

implementadas pelo 

projeto de segurança da 

AG e saiba quais são as 

possibilidades futuras 

para se incrementar e 

modernizar ainda mais o 

setor.

A busca por uma vida tranquila, com certeza, passa pela segu-
rança. Para muitas pessoas, esse assunto é prioridade na hora de 
escolher a localização de uma casa ou apartamento para morar. 
É por isso que muitas famílias escolhem o Alphaville como desti-
no, empreendimento reconhecido nacionalmente pelo bem estar, 
qualidade de vida e segurança que proporciona a seus moradores. 

A AG trabalha para fazer com que as famílias, convidados e 
associados que aqui habitam desfrutem de todas as comodi-
dades do empreendimento com segurança e tranquilidade. 

O coordenador da área de segurança, Célio Pereira, conta 
que, com o passar dos anos, foi havendo um aumento gra-
dativo na equipe. Em seu início, o Alphaville contava com 
cerca de 11 colaboradores neste setor. Hoje, cerca de 150 
pessoas estão envolvidas na segurança do espaço, dividi-
dos entre áreas comuns e residenciais. 

“A cada dia que passa é lançado um equipamento novo, 
um aparato de segurança, e temos que acompanhar essa 

Segurança

tecnológica e inteligente
garante a tranquilidade 
no Alphaville
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evolução, sempre investindo na área e de olho com o que 
há de melhor no mercado. O Alphaville está cada vez mais 
preparado com a implantação dos mais modernos recur-
sos, como a cerca elétrica, os sensores, todo o sistema de 
tecnologia de câmeras para vigiar os perímetros e acessos”, 
relata.

Por isso, atualmente, a principal demanda nesta área são os 
casos de excesso de velocidade, segundo Célio. Para isto, a 
prevenção nunca é demais e todos precisam se comprometer. 

Economizando hoje. Preservando o amanhã. 

Anderson Borges  - (31) 99138-1098        Filipe Filgueiras - (31) 98484-7336        Rua Nova Lima, 77. Bairro Jd. Canadá - NOVA LIMA/MGAnderson Borges  - (31) 99138-1098        Filipe Filgueiras - (31) 98484-7336        Rua Nova Lima, 77. Bairro Jd. Canadá - NOVA LIMA/MGSAIBA MAIS!!

Só com a Ilumisol você garante
ENERGIA SOLAR DE MÁXIMA

EFICIÊNCIA!
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*Instalações com
energia solar da
Ilumisol no Alphaville -
Lagoa dos Ingleses.

ilumisolenergiasolar.com.br

Drones
O Alphaville é pioneiro no uso de drones para vigilância vi-
ária. “Adotamos o uso de drones para fazer um monitora-
mento mais abrangente, hoje, conseguimos atingir áreas, 
especialmente de matas entre residenciais, a orla e a pró-
pria lagoa, que antes, não conseguíamos”, explica o diretor 
técnico da AG, Gustavo Teixeira.

A inclusão do monitoramento por drones, que possuem 
câmeras com visão noturna, permite que se tenha uma vi-
são macro do Alphaville e da Lagoa dos Ingleses. Além de 
monitorar todo o espaço, os equipamentos também podem 

auxiliar a identificar focos de incêndio na região de forma 
prematura, segundo o Diretor de Comunicação e Relações 
Institucionais da Associação, João Alves. 

“É uma inovação no nosso sistema de segurança. Na pan-
demia, por exemplo, algumas pessoas começaram a vir 
para o Alphaville e a entrar na lagoa, o que não é permitido 
e nem seguro. Os drones auxiliam a detectar essas irregu-
laridades e também casos de pessoas perdidas nas trilhas 
ou perambulando nas matas de forma suspeita”, comenta 
o diretor. 

“Além disso, as portarias estão sendo interligadas por uma 
rede local de telefonia, independente de operadores exter-
nos, o VOIP, através da fibra ótica implantada no Alphaville 
na primeira etapa do projeto,” complementa, João.

O responsável por analisar e propor melhorias à segurança 
no empreendimento é o consultor de planejamento de se-
gurança contratado pela AG, Antônio Tadeu. A chegada dos 
dois drones para a segurança reforçou a equipe e tornou o 
monitoramento mais eficiente. “É uma ferramenta que dis-
pensa comentários em relação a sua eficácia e eficiência. O 
serviço de patrulhamento com um barco na lagoa tornou-
-se pouco efetivo, por isso, a Associação tomou a iniciativa 
de repensar e propor soluções”, diz Antônio. 
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Fibra óptica

Outras inovações

Para sustentar toda a tecnologia abarcada e também a que ain-
da está por vir, foi preciso implantar toda uma infraestrutura de 
fibra óptica. É ela que vai amparar amparar as evoluções tecno-
lógicas no empreendimento pelos próximos 30 anos, pelo me-
nos, devido à sua durabilidade característica.  

O diretor João Alves explica: “A fibra óptica foi pensada para dar 
suporte a novas conexões de dispositivos de segurança em um 
volume bem maior que o utilizado atualmente. Isto porque o nú-
mero de câmeras a serem instaladas também será maior que o 
atual. Com a fibra óptica, você consegue acrescentar mais apa-
relhos e outros dispositivos ao longo do tempo. É possível, por 
exemplo, instalar câmeras dentro dos ônibus, totens de comu-
nicação com os pedestres, dispositivos que informam a veloci-
dade dos veículos e que leem placas de carros. Enfim, só a ima-
ginação e a tecnologia que vêm pela frente é que poderão nos 
dizer o limite disso tudo, mas estamos prontos para realizar!”.

Segundo João Alves, além da instalação das fibras foram revis-
tos e revisados todos os dutos de passagem, organizando-os e 
controlando seu acesso pelos diversos operadores que aqui atu-
al. “Contamos com um assessor que nos auxiliou a atrair gran-
des operadores e criar um manual de acesso”, completa o diretor.

Com toda a infraestrutura já integrada, não será mais pre-
ciso instalar novos cabeamentos no subsolo, por exemplo, 
para fins de instalação de novos dispositivos, como mais 
câmeras de monitoramento. É o que explica o diretor João 
Alves. “Para se ter uma ideia, alguns condomínios horizon-
tais da região, até menores que o residencial Árvores, por 
exemplo, têm mais de 200 câmeras instaladas, enquanto o 
Alphaville, que é menor, possui menos. Por isso, com a fase 
de expansão, iremos ter cerca de 110 câmeras e espaço 
para crescer ainda muito mais neste quesito, o que a infra-
estrutura de fibra óptica permite”.

Mas as inovações tecnológicas para melhorar a segurança 
no Alphaville não param por aí. O vigilante James Roney, que 
trabalha no local desde 2002, viu o empreendimento crescer e 
pode acompanhar de perto as evoluções na área em que atua. 
“Foram várias, houve ampliação da equipe da segurança e das 
câmeras, cerca elétrica, sinalização interna. A tecnologia ajuda 
muito o trabalho humano e é sempre bem vinda”, comenta. 

Nos últimos dois anos, também houve um incremento na par-
te de monitoramento por câmeras. “Foi criada uma central de 
monitoramento onde as imagens são visualizadas e monitora-

das 24 horas por dia, todos os dias por uma equipe que pode 
acionar a equipe externa caso identifique algum problema. E 
também mudamos a prestadora de serviços de segurança, 
buscando sempre a melhoria dos serviços prestados”, explica 
o diretor técnico Gustavo Teixeira. Nas primeiras fases, foram 
implementadas 70 câmeras e, para a próxima fase, estão pre-
vistas mais 50. 

O consultor de segurança Antônio Tadeu detalha algumas mu-
danças. “Esse ano houve a troca da empresa para outra com 
uma nova configuração e houve uma readequação do efetivo 
que presta serviço à Associação, incluindo uma equipe que 
opera em uma central integrada de segurança patrimonial e 
que monitora não só as câmeras instaladas, mas os drones”.

O diretor João Alves também considera uma grande evolução, 
não só de segurança, mas de conforto para os moradores, o car-
ro de apoio que circula nas áreas comuns do empreendimento. 

“O objetivo é ajudar os moradores e frequentadores do Alpha-
ville em qualquer imprevisto que ocorrer. Todos que estiverem 
nas áreas comuns e precisarem de ajuda, este veículo estará à 
disposição”, conta. Ele também exemplifica algumas situações 
que já demandaram o carro de apoio como casos de carros 
que estragaram e os motoristas precisaram de ajuda para re-
solver o problema, ou até mesmo um senhor que teve um aci-
dente em uma via e a equipe de apoio acionou imediatamente 
a ambulância.   

Com o foco em uma segurança inteligente e equipamentos cada 
vez mais modernos e tecnológicos no mercado, o consultor An-
tônio Tadeu pensa ainda mais longe. Guaritas blindadas, por-
tarias exclusivas para controle de entrada e saída, um local à 
parte para receber encomendas e botão de pânico nas portarias. 
Essas são só algumas das inovações que o futuro promete. 
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em primeiro lugar
Saúde e acolhimento

O serviço de saúde 
no Alphaville passou 
por várias melhorias 

ao longo dos anos 
e, na pandemia, o 

cuidado ao acolher 
as pessoas se 

tornou ainda mais 
desafiador

Se há algo que aprendemos durante a pandemia, é que 
a saúde é o bem mais precioso que possuímos. Ter a 
tranquilidade de saber que você e a sua família serão as-
sistidos em qualquer emergência é um privilégio que a 
Associação Geral do Alphaville não mede esforços para 
proporcionar aos moradores e frequentadores do empre-
endimento. 

Com uma população de cerca de 6 mil moradores, é natu-
ral que a saúde e a segurança sejam tratadas como priori-
dade máxima. Afinal, estamos falando de uma população 
maior que as existentes em 303 municípios mineiros, se-
gundo o IBGE. Isso sem contar o público flutuante, esti-
mado em 4 mil pessoas diariamente. 

Os atendimentos de saúde existem no Alphaville desde 
2005. Com a implantação da Base de Saúde em 2009, o 
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serviço não parou de crescer e ser 
aprimorado para atender à demanda. 
Atualmente, a estrutura é responsá-
vel por cerca de 1000 atendimentos 
por ano.  

O presidente da AG, Elison Lacerda, 
explica como se deu a necessidade 
de construir um serviço de saúde 
no local. “Ele foi criado por conta da 
distância geográfica das unidades 
de saúde. Hoje, atende moradores e 
as pessoas que frequentam o Alpha-
ville. É um serviço essencial porque 
temos uma circulação muito grande 
de pessoas, entre elas, muitos idosos e crianças. Além da 
ambulância com UTI, foi implementado também a Base 
de Saúde, ambulatório criado para que ninguém fique de-
sassistido quando a unidade móvel precisa se locomo-
ver”, comenta. 

O serviço conta com três profissionais de saúde e fun-
ciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Afinal, 
é impossível prever quando uma emergência pode surgir. 

A superintendente da AG, Paula Gomides, acredita que 

”

“ Para conter as 
aglomerações na 
região, já que muitas 
pessoas passaram a 
enxergar o Alphaville 
como um refúgio do 
isolamento nas cidades, 
a fiscalização também 
foi ampliada. No auge da 
pandemia, inclusive, as 
áreas de lazer chegaram 
a ser isoladas

Elison Lacerda

ESPECIAL AG 21 ANOS

a melhoria no serviço é uma das evoluções mais impor-
tantes do Alphaville. “O serviço foi revisto, foram criados 
controles, um manual de atendimento e realizadas simu-
lações que envolveram moradores, segurança e equipe da 
AG. Além disso, são feitas  algumas ligações pós aten-
dimento para qualificar e busca melhorias no processo”.

Antes da implementação deste ambulatório com assis-
tência emergencial, existia somente a UTI móvel. Portan-
to, o posto ficava vazio quando a ambulância estava em 
deslocamento. Paula lembra que a necessidade de ter um 
profissional da saúde sempre a postos no local se deu na 
época da greve dos caminhoneiros, quando a ambulância 
se dirigia para BH, mas demorava muito no retorno por 
conta do fechamento das estradas.  

Os profissionais de saúde são habilitados a realizarem 
atendimentos de urgência e emergência, sendo a equipe 
formada por dois enfermeiros e um socorrista.

TECNOLOGIA

Em março de 2020, o mundo presenciou o início do que 
seria a maior crise sanitária dos últimos tempos. A pan-
demia de Covid-19 forçou mudanças de comportamen-
to, cultura e estabeleceu novas formas de se comunicar. 
Entraram em ação as videoconferências de trabalho, as 
chamadas de vídeo para matar a saudade dos amigos 
queridos e familiares, e a tecnologia como principal aliada 
para nortear as relações. 

E no Alphaville não foi diferente. Uma das melhorias im-
plementadas foi a modernização do sistema de telefonia 
para facilitar a comunicação com todos os serviços ofere-
cidos. O Gestor de Tecnologia, Jeordson Guedes, explica: 
“Trocamos o sistema analógico para o digital. A telefo-
nia foi modernizada na Associação, com a criação de um 
menu inteligente, como o que implementamos.” 

14
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A AG implantou medidas de segurança sanitárias de acor-
do com os protocolos de saúde, determinando a utiliza-
ção de máscara, o uso de álcool gel e o distanciamento 
nas áreas comuns, assim como reforço das campanhas 
de conscientização.

Segundo o presidente da AG, Elison Lacerda, “para conter 
as aglomerações na região, já que muitas pessoas passa-
ram a enxergar o Alphaville como um refúgio do isolamen-
to nas cidades, a fiscalização também foi ampliada. No 
auge da pandemia, inclusive, as áreas de lazer chegaram 
a ser isoladas. E para evitar a exposição dos funcionários 
a qualquer risco, eles passaram a contar com um serviço 
de transporte para fugir dos ônibus públicos lotados”. 

Todas essas ações evidenciam os cuidados e a dedicação 
da AG com a saúde de toda a comunidade que compõe o 
Alphaville. Mas além disso, reforçam a capacidade de se 
adaptar e se reinventar frente às mudanças externas e à 
demanda crescente. 

Jeordson Guedes: tecnologia ampliada para atender associados na pandemia

Chegou Taos
Venha conhecer de perto  

seu próximo SUVW

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
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Alphaville mais

verde e sustentável
Conheça o novo 

projeto de paisagismo 
do empreendimento 

e saiba como a 
sustentabilidade se 

tornou um importante 
pilar da AG

Quem passa pelo acesso principal ao Alphaville, pela ave-
nida Picadilly, já consegue perceber a mudança de ares 
causada pela presença abundante da vegetação. Mas com 
o projeto da arquiteta e urbanista Ana Maria Nagem, espe-
cialista em paisagismo, a integração entre os moradores e 
visitantes do empreendimento com a natureza promete ser 
ainda maior. 

O conceito remete à ocupação inicial dos ingleses e se fun-
de às presenças marcantes da vegetação brasileira e do 
cerrado mineiro. Uma forma de promover o bem-estar e 
fazer com que todos se sintam em casa. 

“A escultura em formato de vela que existe na entrada sim-
boliza a embarcação na qual os ingleses chegaram. Por 
isso, o primeiro canteiro será bastante florido, mas com 
uma vegetação rasteira e pedras ao redor para simbolizar o 
atracamento do navio”, explica Ana Maria. 

Já o canteiro central, será permeado por ondulações sim-
bolizando as montanhas de Minas, e uma vegetação nati-
va, com palmeiras, bromélias, entre outras espécies. Afinal, 
esta, segundo a arquiteta, foi a primeira imagem que en-
cantou os ingleses, acostumados com uma paisagem bem 
diferente em sua terra natal.



A diretora administrativa da Associação Geral do Alphavil-
le (AG), Kátia Negreiros, ressalta o cuidado do novo proje-
to com a integração dos moradores. “Alphaville tem uma 
vocação natural para a sustentabilidade, para a natureza e 
preservação do meio ambiente. Então, à medida que o es-
paço vai se embelezando ainda mais, a harmonia entre o 
meio ambiente e o morador é reforçada. É um verdadeiro 
espaço de contemplação da natureza que vai emoldurando 
a lagoa. Traz conforto visual e íntimo”, conta.

Mas para além da estética, todo o espaço será funcional. 
Uma espécie de passarela no canteiro central irá permitir 
que as pessoas o utilizem e compartilhem o espaço com 
a natureza. Já o último canteiro abrigará uma mistura do 
cerrado mineiro com a Mata Atlântica, fornecendo a visão 
colorida que encantou os ingleses. 

O resultado final certamente irá trazer mais prazer a todos que 
frequentam o Alphaville, como os colaboradores. O bombeiro 
eletricista Cléber Gonçalves, que é funcionário da AG desde 
2004, é um deles. “Já trabalhei em vários lugares. Aquietei 
aqui porque gosto do que faço e é prazeroso trabalhar em um 
lugar tranquilo, com toda essa natureza e ar puro”, diz. 

Palavra de ordem nos projetos paisagísticos modernos em 
todo o mundo, a sustentabilidade também pauta o caminho 
do Alphaville. A começar pelas terras retiradas para cons-
truções no empreendimento, que serão reaproveitadas para 
fazer as ondulações no canteiro, reduzindo assim os gran-
des deslocamentos. E as mudas que existem atualmente no 
canteiro central serão reaproveitadas em outros espaços do 
Alphaville. 

Além disso, a manutenção desta área é relativamente bai-
xa. A irrigação está sendo revitalizada e a parte mais alta 
da elevação contará com duas fontes que terão esguichos 
para umidificar o ar e promover a dispersão de água na ve-
getação próxima. 

Durante a pandemia, a primeira etapa do projeto foi implan-
tada com o paisagismo da rotatóra da Avenida Wimbledon 
nos Residenciais Costa Laguna e Península dos Pássaros. 
Também foi concluído, com a ornamentação e jardinagem, 
a segunda rotatória da Avenida Wimbledon com a Avenida 
Princesa Diana. Estão finalizados o Espaço Família na orla 
da lagoa e o final da pista de caminhada no entorno da lagoa. 

Agora é esperar que os espaços floresçam para embelezar 
ainda mais a natureza local.

”

“ Quero que as pessoas 
sintam que os jardins 
foram criados para 
elas e quero que elas 
usufruam destes 
espaços verdes. Afinal, 
é mais fácil cuidar e 
zelar daquilo que nos 
apropriamos. Acredito 
que a vegetação tem o 
poder de transformar 
o nosso estado de 
espírito.

Ana Maria Nagem

Sustentabilidade em 
primeiro lugar

ESPECIAL AG 21 ANOS
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NOVO PROJETO DE COMPOSTAGEM

Um grande avanço no tratamento do lixo verde do Alphaville é 
o projeto de compostagem criado pelo técnico agrícola con-
tratado da AG, Caio Azevedo. Segundo ele, a cultura antiga era 
deixar juntar um grande volume de galhos, folhas e mato para 
que o material fosse transportado por um caminhão. Mas este 
grande volume de lixo verde acumulado acabava atraindo ani-
mais peçonhentos e aumentava o risco de incêndios nos perí-
odos mais secos.

A solução foi adotar a compostagem a seco, alternativa que não 
gera mau cheiro e não atrai insetos. A equipe AG passou por um 
treinamento para trabalhar com este composto, que é levado 
para uma área de compostagem com o uso de farelos para ace-
lerar o processo. Todo este material é reaproveitado na forma de 
adubo, fertilizante e húmus, com a ajuda de um minhocário, e 
utilizado nas próprias praças cuidados pela Associação.

O técnico agrícola Caio Azevedo ressalta que o trabalho tem 
também um caráter de educação ambiental. “Todo este trabalho 
de compostagem tem também um sentido operacional de eco-
nomia de insumos e substratos, que precisam ser aproveitados 
como parte da habitação e também da cultura ambiental. Por 
isso, uma ideia futura é receber visitas de escolas”, conta. 

A prática da coleta seletiva do Alphaville começou há mais de 
10 anos por meio de uma parceria com uma cooperativa. O 
material reciclável era coletado por um tuk-tuk. Com o cresci-
mento populacional e estrutural do Alphaville, a demanda pas-
sou a aumentar, e a AG precisou se adaptar à nova realidade 
para manter a coleta seletiva cada vez mais eficiente. 

Hoje, o trabalho é feito por meio da prestadora de serviços 
Recicla Club, especializada em gestão de resíduos. O cami-
nhão recolhe os resíduos semanalmente em cada associado.
Para conscientizar os moradores sobre a correta separação 
dos materiais recicláveis, a associação realiza um trabalho de 
conscientização junto aos moradores. “Com o material pre-
viamente triado, a empresa ganha em agilidade na separação, 
reduzindo os custos e aproveitando mais materiais”, explica 
Kátia. 

Em 2021 foi abarcados mais tipos de resíduos para destina-
ção à reciclagem, como eletrodomésticos, eletrônicos, pilhas, 
baterias e óleo vegetal. Graças ao sucesso do projeto da co-

Coleta seletiva é modelo para 
outras instituições

leta seletiva, a AG foi procurada por duas prefeituras de Minas 
Gerais, para reunião de benchmarking sobre os procedimentos 
implantados em Alphaville. A novidade deste ano foi o cash 
back, onde um percentual do valor dos insumos é revertido na 
melhoria dos próprios serviços.

Para se ter uma ideia, somente entre setembro do ano passa-
do e agosto deste ano, já foram recolhidas 97,58 toneladas de 
materiais recicláveis. O planeta agradece. 
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fortalece o 
Alphaville

Saiba como se deu a 
modernização do setor 
administrativo da AG e 

como as consultorias 
especializadas ajudaram 

a aperfeiçoar a gestão 
de pessoas e a execução 

do trabalho.

Gestão organizada
Para dar mais celeridade aos processos, manter a qualida-
de no atendimento aos associados e gerar engajamento na 
equipe, a AG passou por uma verdadeira revolução na ges-
tão administrativa. 

A começar pela digitalização dos arquivos. Se antes, a pa-
pelada se acumulava nas mesas, os processos, envios e re-
cebimentos eram feitos de maneira analógica, hoje, o setor 
foi todo informatizado. Os funcionários, força humana das 
operações, comemoram. 

A coordenadora administrativa Edméia Braga, que trabalha 
no setor desde 2003, se lembra bem daquela época. “Antes, 
era tudo em papel, e havia o leva e traz de documentos das 
associadas, da contabilidade e a logística envolvida com o 
motoboy. Hoje, é tudo no computador, o que tornou o nos-
so trabalho bem mais prático. Tudo é feito de forma mais 
segura e eficaz, com controles por sistema próprio da AG”, 
conta. 

Uma mudança no sistema administrativo permitiu a revi-
são e reformulação dos processos da Associação, desde os 
mais simples até os mais complexos. É o que explica a su-
perintendente da AG, Paula Gomides. “Antes, o sistema era 
um banco de dados onde as informações financeiras eram 
guardadas, mas não havia interação com o usuário. Todos 
os controles eram feitos por meio de planilhas e controle 
fora do sistema. O novo sistema foi implantado em abril do 

ESPECIAL AG 21 ANOS
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ano passado, e já notamos muitas melhorias, como contro-
le automatizado, confiabilidade e agilidade nos processos. 
Podemos citar que, a primeira auditoria após a implantação 
foi bem mais eficaz que as anteriores.”, disse Paula.

Essa reformulação foi amparada pela contratação de con-
sultorias especializadas no assunto, inclusive, sobre cargos 
e salários. “A AG vem formando os nossos colaboradores 
cada vez mais para que eles possam trazer resultados e se 
aprimorar no atendimento aos residenciais e à AG. A princi-
pal maneira de controlar uma equipe e cuidar dos resulta-
dos é ter controle sobre os processos e atividades, e é o que 
a gente vem fazendo ao longo deste trabalho”, completa 
Paula.  

Essa percepção é compartilhada pelo ex-diretor administra-
tivo da Associação, Roberto Amado. “Administrar o Alpha-
ville não é só fazer a limpeza e deixar bonito. É também dar 
condições de trabalho, de mobilidade, segurança e tranqui-
lidade a todos que aqui trabalham e habitam. À medida em 
que o complexo foi sendo ocupado, as diretorias tiveram 
que se sofisticar mais quanto aos processos administrati-
vos e financeiros, e nas relações públicas também, nesse 
contato com os moradores e com as autoridades que nos 
dão suporte”, observa.  

Ele acredita que a evolução do Alphaville se dá, também, 
pela alternância na diretoria. “Acho isso positivo porque, as-
sim, cada um contribui com a sua experiência profissional. 
Todas as diretorias estiveram muito bem alinhadas com os 
funcionários da casa, uma equipe entrosada e muito boa, 
que ajuda no trabalho dos diretores. As gestões foram evo-
luindo e se adaptando muito bem a todas as situações”, 
conclui Amado. 

O sucesso na modernização do setor administrativo passou 
também pela consultoria cuidadosa da administradora de em-
presas Maria Clara Castro. Seu projeto teve como objetivo fa-
zer a implementação da gestão por processos na Associação. 
“Isso significa que você passa a ter um padrão AG de executar 
tudo, e definir o melhor jeito de trabalhar e executar cada um 
destes processos. A equipe é antiga e, antes, acabava execu-
tando o trabalho pautado pela pessoalidade. Ou seja, cada um 
tinha um jeito particular de executar”, explica. 

A padronização dos processos ajuda a gerar dados e definir 
pontos de controle que irão servir como um termômetro para 
verificar se o trabalho está funcionando bem e estabelecer in-
dicadores de resultados. Também possibilita discussões obje-
tivas com os funcionários. Segundo Maria Clara, isso traz um 
reflexo importante na gestão da AG porque, com estes parâ-
metros, é possível intervir rapidamente quando algo não está 
funcionando bem, e profissionaliza bastante a gestão. 

Padronizando 
processos

O empenho da direção em tornar a administração da AG 
mais forte e eficiente se reflete nos resultados. Para a su-
perintendente Paula Gomides, o momento atual é de mu-
dança. Segundo ela, a direção tem cuidado muito dos pro-
cessos para que seja uma Associação organizada, justa 
economicamente e eficiente. 

“O fluxo de pessoas e moradores no Alhaville cresceu mui-
to na pandemia e temos nos organizado na AG cada dia 
mais para que não haja um aumento nos custos operacio-
nais. Tomamos muito cuidado com isso: o orçamento e a 
administração. É como se estivéssemos mudando de uma 
associação de bairro para uma empresa. O nosso trabalho 
é zelar para que todos tenham uma vida cada vez mais con-
fortável. É zelar pela qualidade de vida das pessoas. E essa 
é uma posição muito importante porque a AG e os funcio-
nários impactam diretamente no cotidiano dos moradores. 
Por isso, é tão importante que quem trabalha aqui, esteja 
focado nos resultados e nos objetivos”, conclui.  

Empenho reflete 
nos resultados

“A gente entende que o padrão é um compromisso docu-
mentado sobre o jeito de executar as atividades”, completa 
a consultora. Se alguém sai de férias, por exemplo, não vai 
haver mais uma quebra no processo, porque o padrão está 
estabelecido para o outro funcionário que assumir. 

Paula Gomides, Superintendente da AG: sistema administrativo moderno que gera 
confiabilidade e agilidade nos processos
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Para auxiliar a qualidade na mudança dos processos, a AG 
contou com a consultoria de Gestão de Gente e Resultados 
de Jânua Nogueira, especialista em psicologia organizacio-
nal e gestão empresarial. Sua primeira missão foi levar a 
cultura de fatos e dados para a Associação, a fim de esta-
belecer uma maneira de medir os resultados de forma que 
eles correspondam à missão da AG.  

“É preciso perseguir, a cada dia, a sua visão de ser reco-
nhecida como uma organização forte, influente, atuante na 
defesa de seus associados e competente na gestão. Isso 
só é possível por meio de planejamento, solidez financeira e 
qualidade no atendimento através de administração profis-
sionalizada, e com uma estrutura enxuta para a excelência 
das atividades”, explica a consultora.  

A reformulação no setor administrativo envolveu, portanto, 
um método de gerenciamento com foco na melhoria de re-

Construindo um 
time forte e eficiente

”

“ A AG vem formando os 
nossos colaboradores 
cada vez mais para 
que eles possam trazer 
resultados e se aprimorar 
no atendimento aos 
residenciais e à AG. A 
principal maneira de 
controlar uma equipe e 
cuidar dos resultados é ter 
controle sobre os processos 
e atividades, e é o que 
a gente vem fazendo ao 
longo deste trabalho.

Paula Gomides

sultados conhecido como PDCA. Ele conta com quatro pas-
sos: planejar, executar, verificar e atuar. 

Isso abrange, por exemplo, uma avaliação de competência 
em 360°, que significa uma autoavaliação de cada funcio-
nário e uma avaliação de seus colegas e gestores. O pro-
cesso foi transparente e gerou um feedback a cada envol-
vido. “´É uma forma de buscar a responsabilização e gerar 
a questão ‘em que eu posso melhorar’? Isso se chama pla-
no de desenvolvimento individual. Com isso, cada um fica 
ciente de seu papel e responsabilidades de forma direta e 
objetiva, gerando maior comprometimento das equipes e de 
cada um”, conta Jânua. 

O trabalho contou ainda com uma descrição de cargos, 
pesquisa de mercado, definição dos conhecimentos que 
uma pessoa precisa para estar em determinada função e 
perfil de competência dos profissionais. 

“A consultoria é uma forma de relacionamento com as pes-
soas e possibilita que elas se aprimorem e melhorem a em-
presa. É preciso que elas entendam e sintam a importância 
do trabalho que fazem. Eu acredito muito que o trabalho 
enobrece as pessoas, e quando elas crescem e se desco-
brem com uma competência maior, é gratificante”, conclui 
Jânua. 

Sueli Caldeira, representando a equipe de colaboradores da Associação Geral 
Alphaville
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A Lagoa do Ingleses 
é determinante para 
a sensação de bem-

estar e sossego; 
entenda o que há 

por trás disso.

ESPECIAL AG 21 ANOS

“Perto de muita água, tudo é feliz”, cunhou o escritor Gui-
marães Rosa em sua obra de maior prestígio, o livro “Gran-
de Sertão: Veredas”. E ele não podia estar mais certo. Toda 
ideia de tranquilidade, sossego e paz passa por um curso 
d’água ao redor, seja ele em forma de rio, cachoeira, lago, 
represa ou mar. Afinal, quem nunca sucumbiu ao dito popu-
lar que melhor representa esta ideia: sombra e água fresca? 

Aqueles que moram ou frequentam o Alphaville têm a sen-
sação de bem-estar amplificada pela presença da Lagoa 
dos Ingleses. Não por acaso, o empreendimento e a lagoa 
têm suas histórias entrelaçadas desde o início. 

Este belo lago artificial de água pluvial data de 1932, e serviu 
como fonte de energia para os primeiros negócios de mine-
ração na região de Nova Lima. Hoje, o espelho d’água que 
conta com o robusto volume de 240 milhões de metros cú-
bicos, é, também, fonte de energia para o espírito de quem 
passa por ali. 

Foi às margens da Lagoa dos Ingleses, que se ergueram as 
primeiras construções do Alphaville, atual reduto perma-

Sombra e 

o trabalho por trás
água fresca:



23

ESPECIAL AG 21 ANOS

nente de 6 mil pessoas, e refúgio temporário de aproxima-
damente 4 mil frequentadores por dia.  

Com sua grande extensão, a lagoa favorece esportes náuti-
cos e também terrestres, em seus arredores. Além disso, o 
turismo na região é bem visado devido à riqueza de fauna e 
flora. Capivaras, répteis, anfíbios e aves diversas como que-
ro-queros, garças, tangarás e seriemas emprestam as suas 
cores e belezas à paisagem.  

Para quem se desloca até o empreendimento com o objeti-
vo de descansar e curtir a natureza, a vista composta pela 
vegetação e pela água é um benefício a mais. Já para quem 
mora no empreendimento, certamente, é um privilégio po-
der contar com todas essas belezas naturais no “quintal” 
de casa. 

O nome Alphaville Lagoa dos Ingleses denota a intrínseca 
relação entre a natureza e o empreendimento. Mas não só 
de beleza natural ele é feito. Para manter tudo em ordem, 
acessível e em perfeito funcionamento, há uma equipe que 
se dedica à manutenção constante do local. 

O gestor de manutenção e infraestrutura da AG, Alexandre 
Mesquita, é o responsável por gerenciar as equipes e coor-
denar os trabalhos.  

A ele compete a manutenção e infraestrutura em toda a área 
comum da Associação Geral, além da prestação de alguns 
serviços nos residenciais. “Gerencio as áreas comuns junto 

com as equipes de jardinagem e manutenção. Cuidamos 
das vias, passeios, oral da lagoa e pequenas obras”, detalha. 

Atuando no local há cerca de dois anos, Mesquita perce-
be que houve um aumento de público durante a pandemia, 
assim como o número de moradores. Consequentemente, 
o trabalho também aumenta e, com ele, a importância da 
missão de se dedicar e cuidar de tudo da melhor forma pos-
sível. 

Segundo Mesquita, o trabalho engloba as praças na orla, 
onde há paisagismo e, portanto, a atuação da equipe de 
jardinagem e manutenção, assim como a academia a céu 
aberto, que também conta com a manutenção e conserva-
ção de seus equipamentos. A pista de caminhada com a 
iluminação de led, projetos de melhoria viária entre outras, 
também são atribuições do setor. 

“No entorno da lagoa, por exemplo, existem grandes filtros 
de onde vem a água de drenagem pluvial para reter as par-
tículas sólidas, e isso também tem que ser cuidado. Espe-
cialmente antes do período de chuvas para que elas não 
carreguem material sólido para a lagoa”, explica Mesquita. 

Para incrementar as melhorias no empreendimento e a sen-
sação de bem-estar e prazer ao estar ali, houve também um 
projeto de renovação paisagística e melhorias nas praças, 
obras de revitalização da pista de caminhada da orla da la-
goa, reestruturação na iluminação, dentre outras evoluções. 

Por isso, é preciso conhecer e valorizar o trabalho envolvido 
para chegar ao resultado que se tem hoje. Se você usufrui 
da bela vista, das comodidades do espaço, do ar puro, da 
limpeza das vias e da orla da Lagoa dos Ingleses, é porque 
a preocupação com a qualidade de vida e com o bem-estar 
dos moradores e usuários é a missão da Associação Geral 
do Alphaville.

Melhorias e 
manutenção
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Eventos da AG
enchem datas 
comemorativas 
de significado 
para os 
associados
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Além do contexto cultural, os eventos realizados pela AG en-
chem as datas comemorativas de significado, tornando-se 
relevantes para os associados. Nos últimos cinco anos, a 
comemoração de datas festivas do calendário se consolidou 
no Alphaville e datas especiais receberam uma produção 
mais elaborada. No calendário festivo da AG estão o Bazar 
do dia Das Mães, a Festa Junina, a Festa das Crianças e o 
Natal. Este útlimo é o mais comemorado por ter uma dura-
ção maior. Fogos de artifício, iluminação, enfeites em pontos 
específicos e o concurso de decoração das portarias e áreas 
comuns dos residenciais já são tradição no Alphaville. 

Por causa da pandemia, alguns desses eventos foram sus-
pensos e novo formato foi criado para a data não passar 
em branco. É o caso do Natal Iluminado, já em sua quinta 
edição, que para não perder a tradição e o seu brilho ganhou 
uma rota natalina, um roteiro que indicava ao associado os 
locais decorados e a localização dos mesmos. Esse forma-
to permitiu aos moradores e visitantes percorrer a rota em 
seus veículos, com segurança e tranquilidade. Para esse 
ano, a AG já contratou uma empresa e promete surpreender 
com uma decoração mais bonita e cheia de brilho. A empre-
sa já está produzindo os arranjos.
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Conheça o 
empreendimento pelo 

olhar de seus moradores e 
entenda como funciona a 
engrenagem que faz tudo 

acontecer.
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escolheram 
o Alphaville 

como lar

Moradores contam porque

Localização, segurança, infraestrutura, comércio, vizinhan-
ça… O que você leva em consideração ao escolher um lugar 
para morar? Para muitas pessoas, estes são alguns itens 
fundamentais na hora de fixar raízes. E é a AG que cuida de 
tudo para que você possa viver bem! 

Ter o privilégio de trazer quem a gente ama para perto, 
é ainda melhor. Este é o caso da gerente de bem-estar e 
saúde de uma empresa de siderurgia e mineração, Adriana 
Mansueto. 

Moradora do Alphaville há cerca de 7 anos, ela acabou con-
seguindo trazer os pais para morarem no Alphaville. “Na 
pandemia eles ficaram aqui comigo e se adaptaram muito 
bem. Por isso, acabei comprando um apartamento para que 
eles morem aqui também, e eles tem amado”, conta.

Ela considera a mudança providencial. Foi neste período 
que a mãe de Adriana sofreu um infarto e foi socorrida de 
forma muita rápida e eficiente pela equipe de saúde da AG. 
Graças a este atendimento emergencial, a vida dela foi sal-
va. Por isso, Adriana considera o serviço de saúde um dos 
principais atrativos. 

Outra questão relevante para ela é a localização, motivo que 
a levou a escolher o empreendimento como lar. “Eu trabalho 
em Ouro Branco, então, para mim, é mais perto morar aqui 
e ter uma vida mais tranquila. Eu chego mais cedo em casa, 
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saio mais tarde e passo menos tempo no trânsito. A mu-
dança me possibilitou ter mais tempo com minha família e 
qualidade de vida”, conta. 

Para que as famílias continuem tendo qualidade de vida, 
bem-estar, segurança e saúde, a Associação Geral do Al-
phaville se dedica diariamente. E o trabalho também é per-
cebido pelos moradores. 

“Eu acho que, de uma forma geral, a AG cuida bem do Al-
phaville, e encabeça várias ações nas áreas de segurança, 
meio ambiente, saúde, e também para facilitar que a gente 
tenha comércios e serviços de qualidade que nos atendam 
aqui. Por isso, é um empreendimento diferenciado. Estou 
muito satisfeita com a AG e agradecida, porque deve ser um 
trabalho bem pesado. Outra coisa bacana na Associação é 
a abertura que ela dá para receber críticas e sugestões de 
uma forma muito acolhedora. Isso é um diferencial”, con-
clui. 

Liberdade com 
segurança
A moradora Ana Carolina Martins acredita que o Alphaville 
é o lugar ideal para criar os filhos. Mãe de duas crianças 
de 7 e 11 anos, ela percebe que o empreendimento prepara 
melhor os pequenos para o futuro. 

“Sou super a favor de morar em residencial fechado. Estou 
no Alphaville há 16 anos e acho que não tem lugar melhor 
para a família e para criar os filhos. É importante que as 
crianças tenham liberdade e fiquem ‘soltas’, mas claro, com 
segurança. Isso ajuda na formação e as torna pessoas mais 
corajosas no futuro, que assumem riscos”, destaca.  

Com sua experiência, Ana também percebe a preferência 
dos moradores por casas. “Construímos muitas casas, es-
pecialmente em Nova Lima. Atualmente, estamos com 39 
obras em andamento, sendo que 19 delas são casas”, co-
menta. 

E é claro que para proporcionar o crescimento de forma 
saudável no Alphaville, a AG precisou acompanhar este 
processo. “A Associação foi crescendo conforme o públi-
co. Hoje, temos um transporte executivo com muito mais 
horários, um serviço de UTI interligado à ambulância, um 
carro de apoio que dá suporte nas áreas comuns. Todas es-
sas melhorias aconteceram porque o número de pessoas 
no Alphaville também aumentou. E eu vejo a AG como fun-
damental neste processo”, observa Ana. 
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Ana Carolina e a família: 
Alphaville é o lugar ideal 

para criar os filhos

Adriana Mansueto destaca que no Alphaville tem mais tempo com a família e mais 
qualidade de vida

© Foto: arquivo pessoal

© Foto: arquivo pessoal
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Conhecendo o 
Alphaville
Moradora do Alphaville há 10 anos,  a empresária Flávia 
Falci gosta da leveza de ter uma vida tranquila. “Não pego 
congestionamento, chego rápido nos lugares, meus filhos 
vão para as casas dos vizinhos e eu conheço as pessoas. 
Acho que o que as pessoas buscam no Alphaville é mes-
mo a qualidade de vida com segurança. Poder ir e vir com 
tranquilidade”, conta. 

Para ajudar outras pessoas a conhecerem as particulari-
dades de cada residencial e o empreendimento como um 
todo, Flávia mantém uma série de vídeos no canal de co-
municação de sua imobiliária.

“Percebemos que nós, moradores, muitas vezes não sa-
bemos o que é o Alphaville e as instituições aqui dentro”, 
diz. Da mesma forma, algumas pessoas também não co-
nhecem a fundo o trabalho da AG e a importância desta 
dedicação para manter tudo organizado e em pleno fun-
cionamento. 

“Acho que é uma associação competente, ágil, atualizada. 
E algo interessante é que ela funciona sob um modelo de 
governança corporativa, importado dos Estados Unidos, 
que é extremamente eficiente. As pessoas que estão lá 
fazem toda a diferença, porque realmente se dedicam. 

Quando se mora no Alphaville, muitas vezes, você não 
percebe todo este trabalho da Associação, você simples-
mente usufrui de um lugar bonito, cuidado, seguro. E é 
algo tão natural que pensamos que é normal. Mas há uma 
engrenagem funcionando por trás disso para que tudo 
aconteça. O trabalho da AG é sensacional. E eu agradeço 
por ter pessoas que se dedicam a este trabalho, que é di-
fícil”, conclui Flávia. 

A empresária Flávia Falci: pessoas buscam no Alphaville a qualidade de vida com 
segurança
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A “descoberta” 
do Alphaville na pandemia: 
um caminho sem volta

No período de lockdown 

nos centros urbanos, o 

empreendimento se tornou 

um verdadeiro refúgio de paz 

e sossego, atraindo novos 

moradores e frequentadores.

O ano era 2020. Em março, o Brasil presenciava a chegada 
do coronavírus e uma das maiores crises sanitárias da his-
tória. A Covid-19 forçou uma mudança de comportamento e 
relacionamento. Com a quarentena, as pessoas precisaram 
se adaptar à nova realidade e encontrar uma nova forma de 
buscar a tão desejada qualidade de vida. Neste contexto, o 
Alphaville se apresentou como a alternativa ideal para as 
famílias que estavam cansadas do isolamento nos grandes 
centros urbanos. 
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Não só de moradores e comerciantes se constitui o Alpha-
ville. O espaço repleto de natureza, tranquilidade e marge-
ado pela Lagoa dos Ingleses, também atrai visitantes de 
todos os tipos. Na pandemia, em meio às grandes cidades 
“isoladas” pela pandemia, o empreendimento foi pratica-
mente “descoberto” por diferentes públicos e se tornou uma 
verdadeira ilha de sossego em meio ao caos. 

A diretora Kátia Negreiros estima que a movimentação no 
local mais que triplicou durante a pandemia. “O movimento 
aumentou bastante. Muitas pessoas passaram a vir fazer 
trilhas de bike, por exemplo. Então, no auge da pandemia, 
quando tudo estava fechado, muita gente chegava cedo 
aqui para desfrutar o lugar”. 

O diretor Gustavo Teixeira reitera: “Como BH ficou mais restrita, 
principalmente no auge da pandemia, com praças, parques e 
clubes fechados, as pessoas encontraram um refúgio no Al-
phaville, um lugar para fazer caminhada, passear e descansar”. 

A preocupação da AG com os cuidados e iniciativas ne-
cessários para manter tudo organizado e seguro durante a 
pandemia acompanhou o crescimento do público. Segundo 
Kátia, a demanda da Associação junto à prefeitura de Nova 
Lima foi intensa ao solicitar ações frequentes da Guarda 
Municipal, Vigilância Sanitária e Polícia Ambiental no em-
preendimento. 

Segundo Elison, também houve aumento na fiscalização e 
nas ações estratégicas para manter tudo em ordem. “Foi ne-
cessário aumentar o cuidado e sinalização, principalmente, 
no início da pandemia. Em determinado momento, tivemos 
que isolar as áreas de lazer, já que estávamos recebendo uma 
quantidade muito grande de visitantes. E também ampliamos 
para outras ações estratégicas. Hoje, por exemplo, além da 
segurança, nós contamos também com um carro de apoio 
que circula pelo Alphaville e dá auxílio aos moradores e fre-
quentadores quando necessário”, explica o presidente da AG. 

As ações internas de combate à Covid-19 também foram 
ampliadas. “Temos um departamento de comunicação 
muito forte e fazemos campanhas de conscientização em 
nossas redes sociais e grupos de WhatsApp. As campa-
nhas durante a pandemia foram muito intensas, tanto na 
parte interna do empreendimento, com banners e outros 
materiais físicos nos residenciais, como para os visitantes e 
fornecedores, com faixas e cartazes informativos”, comple-
ta a diretora Kátia Negreiros. 

Refúgio em meio 
ao caos

Cerco fechado 
contra a Covid

A diretora administrativa da AG, Kátia Negreiros

O diretor presidente da AG, Elison Lacerda
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No período da pandemia, o crescimento populacional no 
empreendimento foi visível. Antes de 2020, a estatística era 
de 5.000 habitantes. Hoje, 6.000 moradores usufruem das 
comodidades, segurança e tranquilidade do Alphaville. É o 
que explica o diretor técnico da AG, Gustavo Teixeira. 

“Houve um crescimento muito grande na venda de lotes e 
construção nos residenciais. Isso pode ser percebido tam-
bém pela quantidade de projetos que foram demandados à 
área técnica. Acredito que, com a imposição da quarentena, 
as pessoas passaram a procurar locais que possibilitavam 
mais contato com a natureza, área para crianças, um es-
paço maior para sair, fazer caminhada. Antes da pandemia, 
havia a necessidade de se deslocar para o trabalho, mas 
com o home office, essa distância foi encurtada”.

Mas para além da pandemia, o Alphaville concentra uma 
série de vantagens capazes de atrair as famílias em qual-
quer período do ano ou da história. Segundo a diretora ad-
ministrativa Kátia Negreiros, a localização privilegiada é um 
dos pontos fortes. “A demanda do Alphaville se dá princi-
palmente por ser um local muito bonito e agradável, e por 
proporcionar essa integração com a natureza. Mas também 
possibilita um deslocamento fácil para BH e é uma forma de 
fugir do trânsito da cidade”, comenta. 

O crescimento do Alphaville pode ser verificado pelo volu-
me de obras em execução. Em 2020, o montante de obras 

foi 70% maior que o registrado em 2019. Até o momento, 
2021 já registra um número de obras 40% maior que 2020. 
Em 2020, a AG recebeu, analisou e acompanhou 70% mais 
projetos que 2019. Enquanto isso, nos oito primeiros me-
ses desse ano, o número de projetos já é o mesmo do ano 
passado.

Para o diretor João Alves, a pandemia fez com que as pes-
soas atribuíssem o real valor ao Alphaville. “É um lugar fa-
miliar. Temos, por exemplo, muitos jovens que acabaram 
de formar uma família, têm filhos pequenos e buscam uma 
área saudável, mais sol e espaço para as crianças, sosse-
go. E também pessoas mais velhas que querem a mesma 
coisa e espaço para receber os filhos e netos. A pandemia 
também trouxe pessoas que buscavam alternativas para 
melhorar as suas casas ou aumentar o espaço”, relata. 

E tudo isso, claro, envolve a segurança. “Quando se fala 
neste objetivo de permitir que as crianças tenham um es-
paço para correr, brincar ao ar livre, e que as pessoas pos-
sam fazer caminhadas, trilhas, andar de bicicleta, tudo isso 
também está relacionado à segurança. Por isso, o Alphaville 
é tão visado e teve todo este crescimento”, comenta Alves. 

O presidente da AG, Elison Lacerda, acrescenta: “Na pan-
demia, tivemos um boom imobiliário no Alphaville. Prati-
camente vendeu-se todos os lotes, acabou o estoque que 
tinha. As pessoas descobriram que não dava para ficar pre-
so em um apartamento em grandes centros urbanos e, por 
isso, passaram a procurar uma casa para morar. Um lugar 
que oferecesse segurança, transporte e saúde. E o Alpha-
ville foi percebido como sendo o lugar ideal para este fim”.

O diretor técnico da AG, Gustavo Teixeira

O diretor de comunicação e relações institucionais da AG, João Alves

ESPECIAL AG 21 ANOS



32

aumenta com reformulação 
do departamento técnico

Capacidade de 
análise de projetos

ESPECIAL AG 21 ANOS

Confira todas as novidades 

implementadas na 

Associação Geral do 

Alphaville para acompanhar 

o crescimento do 

empreendimento e manter a 

qualidade no atendimento 

aos associados.

O crescimento acelerado do Alphaville no último ano poten-
cializou a reformulação do departamento técnico da AG para 
possibilitar mais agilidade à análise de projetos que não param 
de chegar. Para se ter uma ideia, somente no ano passado, fo-
ram 400 projetos que chegaram às mesas de análise. 

Segundo o presidente da Associação, Elison Lacerda, se 
antes a capacidade de análise era de 15 projetos por mês, 
hoje, são quase 100. “Por isso, houve uma profissionaliza-
ção e organização interna da AG, passando por toda uma 
readequação do departamento técnico, que é o cérebro 
dessa infraestrutura de aprovação de projetos”, explica. 

E a Associação Geral já vislumbrava o crescimento contí-
nuo do Alphaville. “Já existia a necessidade de reformular 
os procedimentos e investirmos em tecnologia para me-
lhorar todos os processos. Houve um verdadeiro upgrade”, 
conta o diretor João Alves. 

A cultura de aperfeiçoamento dos processos se mantém. 
Afinal, o Alphaville saiu de uma população de pouco mais de 



1.500 pessoas para os atuais 6 mil moradores. E continua 
crescendo. “Por isso, a AG teve que se adequar, se profissio-
nalizar, buscar no mercado uma reestruturação, ampliação 
de departamentos e contratação de consultorias que foram 
feitas planejando também o futuro”, completa Elison. 

O diretor técnico Gustavo Teixeira, conta, ainda, que “estáva-
mos ficando com um tempo de resposta muito grande para 
os projetos, alguns demoravam até 90 dias. Por isso, tivemos 
que fazer uma pesquisa de mercado e passamos a contar 
com alguns escritórios de arquitetura de forma terceirizada 
e conseguimos desafogar bastante esta área”, relata. 

ESPECIAL AG 21 ANOS

A diretora Kátia Negreiros explica. “Essa demanda mais que 
triplicou. A associação está passando por uma remodela-
gem e atualização de processos e rotina, por isso, houve 
uma movimentação nas peças. O departamento técnico foi 
o que mais sofreu impacto, e também implementamos um 
setor de TI, que antes não havia. Também houve a moder-
nização e profissionalização no setor administrativo, com 
digitalização de documentos e processos de rotina. Estes 
são os primeiros passos e já avançamos bastante. Mas à 
medida que o Alphaville vai crescendo e sendo ocupado, te-
mos que continuar acompanhando. Afinal, a AG é uma pres-
tadora de serviços aos associados”, observa. 
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Comunicação 
fortalecida
Outra novidade se refere ao departamento de comunicação, 
que divulga informações conscientiza e orienta moradores, 
visitantes, funcionários e colaboradores, por meio das redes 
sociais, da revista Alphavida, WhatsApp e a TV Alphaville - 
que fica dentro dos ônibus executivos, além de estratégias 
offline. Em breve, o nova app da AG será lançado, centrali-
zando serviços essenciais ao público e estreitando o rela-
cionamento. 

“A AG está implementando um app que será mais um canal 
de comunicação entre o morador e a associação. Ele tam-
bém terá serviços como emissão de segunda via de boletos, 
informações de transporte executivo e acesso a documen-
tos. E para os associados dos residenciais que quiserem 
utilizá-lo, haverá também um ambiente interno dentro do 
aplicativo”, explica a diretora Kátia Negreiros. A previsão é 
que até o fim de 2021, o aplicativo já esteja pronto para uso. 

”

“ A cultura de 
aperfeiçoamento dos 
processos se mantém. 
Afinal, o Alphaville saiu 
de uma população de 
pouco mais de 1.500 
pessoas, no início, para os 
atuais 6 mil moradores. 
E continua crescendo. 
Por isso, a AG teve que se 
adequar, se profissionalizar, 
buscar no mercado uma 
reestruturação, ampliação 
de departamentos e 
contratação de consultorias 
que foram feitas planejando 
também o futuro.

Elison Lacerda
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Aponte sua câmera e baixe o 
nosso cartão de visitas virtual.


