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CYMACO

A EMPRESA QUE MAIS
EXECUTOU RETROFIT NO
BRASIL

Há 38 anos no mercado, mais de 10.000.000
de m2 em obras executadas. A maior
franquia de construção civil do Brasil.



RETROFIT
O RETROFIT é um processo realizado na atualização de
tecnologias, sendo realizado dentro da indústria da construção
civil para a modernização de uma edificação, adequação às
normas vigentes e também para dar novos usos dos espaços de
uso comum para os atuais usuários, trazendo modernização
estética e arquitetônica e aplicando diversas soluções técnicas
para facilitar a manutenção ou a sustentabilidade de uma
edificação.

A utilização desta técnica resulta na renovação completa da
edificação e consequente valorização do imóvel, uma vez que o
mesmo passa a adquirir aparência renovada, moderna e,
dependendo do projeto realizado, até ganha novas áreas de
lazer para os usuários da edificação.

A adoção do RETROFIT tem apresentado resultados
extremamente eficazes, trazendo valorização aos imóveis que
chegam em até 30% em sua plenitude, sendo muito mais
vantajoso do que, por exemplo, a realização de reformas
isoladas por condôminos.
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O QUE PODE SER FEITO

RETROFIT



MODERNIZAÇÃO

Muitas vezes, a má aparência de um imóvel é o suficiente para desvalorizar suas unidades
e o contrário também é verdade. Uma fachada renovada, limpa e moderna por si só já pode
valorizar os apartamentos em relação a seus pares. Em prédios antigos, os moradores
podem optar por modernizar a fachada. Além da pintura ou da troca de pastilhas, a
melhoria pode envolver a troca dos gradis das varandas – pode-se tirar um gradil de ferro
e trocá-lo por vidro e alumínio – e das grades antigas da entrada do prédio por chapas de
vidro de segurança. Em alguns casos, a reforma pode alterar a estrutura do prédio,
trazendo por exemplo, a ampliação da sacada com a criação de churrasqueiras onde nunca
existiram. A valorização com a modernização da fachada é certeira e normalmente é a
parte do Retrofit que traz maior valor ao imóvel.

CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE LAZER

Em regiões onde os prédios sejam antigos e desprovidos de área de lazer, possuir uma área
de lazer pode ser o diferencial que seu imóvel precisa para ser valorizado e ganhar força no
mercado imobiliário. Pode ser possível, por exemplo, transformar um mero jardim ou pátio em
uma piscina ou até mesmo um playground para as crianças, principalmente agora em que o
mercado começa a ver pessoas mais jovens, em início de formação de família, adquirindo
imóveis.



ADAPTAÇÕES ECOLOGICAMENTE CORRETAS

Um dos fatores que trazem muito valor aos imóveis hoje em dia, é o fato dele utilizar
tecnologias ecologicamente corretas, principalmente em tempos onde falamos muito sobre
economia sustentável.
A construção de um sistema de reaproveitamento de água – para efetuar a limpeza das áreas
comuns, por exemplo – bem como de sistemas de economia de energia elétrica podem
demandar um investimento inicial grande, mas a economia deve compensar com o passar dos
anos, fora o impacto no valor dos apartamentos ou salas. Também são valorizados prédios que
contam com sistema de separação de lixo e coleta seletiva.
Engenharias modernas, novo design, facilidades e economias no consumo, o imóvel pode ter
uma valorização de até 30%.

REFORMAS DAS ÁREAS COMUNS

Uma portaria ou um hall de entrada atraente são essenciais para a valorização de um imóvel,
ou, no mínimo, para a manutenção de seu valor. A pintura e a estética interna conta tanto
quanto a externa para que o seu imóvel mantenha e adquira valor com o tempo. O hall de
entrada, por exemplo, é a primeira impressão de seus visitantes sobre a qualidade da
edificação.
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RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL



CENTRO EMPRESARIAL DA PRAIA

EDIFÍCIO VITÓRIA RÉGIA



ESPAÇO TERAPÊUTICO



SUPERAR O
INCRÍVEL É O

QUE NOS MOVE
MAIS INOVAÇÃO. MAIS CYMACO.



CONECTE-SE COM A GENTE

Whatsapp

(48) 984116220

Site

www.cymaco.com.br

Instagram

cymaco_engenharia



CONTATO

Endereço
Rua Dep. Benedito Terezio de Carvalho Jr, 889 -
ESTREITO- FLORIANOPOLIS - SC
88070-340

E-mail
contato@cymaco.com.br

Telefone
(48) 3348-0047
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