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Antônio Júnior
e Alessandro Rios
SÓCIOS DO VIVERT RESERVA DA MATA

Com um investimento de R$ 80 milhões, a Aya
Empreendimentos – dos irmãos Antônio Júnior e
Alessandro Rios – chega com o Vivert; primeiro
condomínio residencial a ter uma vinícola no país.

Condomínio investe em vinhedo
¬ HELENICE LAGUARDIA
Como surgiu a ideia de lançar
um enocondomínio com uma
vinícola dentro de um condomínio residencial no distrito
de Macaia, em Bom Sucesso,
no Sul de Minas Gerais?
Alessandro Rios: Está
comprovado que a região
tem um enorme potencial para a produção de vinhos de
altíssima qualidade, e ainda
temos a consultoria do conceituado especialista em vinicultura de inverno do Brasil,
Murillo de Albuquerque Regina, idealizador da técnica
dupla poda, utilizada com sucesso no Sudeste do país e
que também será aplicada
no vinhedo Vivert.
Como será feito o investimento de R$ 80 milhões tanto na
vinícola como no condomínio
Vivert Reserva da Mata?
Além disso, quantos terrenos
estão à venda, qual o preço e
qual a área da vinícola?
Antônio Júnior: O valor
de R$ 80 milhões refere-se
ao investimento feito na
conceituação, nos projetos,
no plantio das uvas (que serão 15 hectares dentro do

empreendimento e dez fora), nos espaços da vinícola e
na experiência do usuário,
nos equipamentos e no trabalho de divulgação da marca.
Além do vinhedo e de uma
fábrica para a produção dos
vinhos que poderão ser consumidos pelos moradores do
Vivert Reserva da Mata, que
serão convidados a serem coproprietários do projeto – os
produtos serão vendidos para turistas e visitantes que
contarão com uma enovila e
um restaurante na entrada
do Vivert. Todos os projetos
citados serão assinados por
Gustavo Penna, renomado
arquiteto mineiro, com trabalhos reconhecidos mundialmente e que terá pela frente
o desafio de criar sua primeira vinícola, da qual já se tornou sócio de uma cota. Muito em breve, o coproprietário terá orgulho de ser dono
de uma das melhores vinícolas do país. A vinícola vai ocupar um espaço de 150 mil
metros quadrados. O empreendimento terá 350 espaços de reconexão, com metragens acima de 1.000 m²
(cerca de 150 espaços têm
acima de 3.000 m²), dos

quais cem já foram comercializados. Os valores variam
entre R$ 600 mil e R$ 800
mil.
Qual é a expectativa de vendas
para o Vivert Reserva da Mata
no mercado atual e qual é o diferencial em relação a outros
enocondomínios do país?
Antônio Júnior: Pelas nossas pesquisas, somos o primeiro com essa proposta de
aliar de maneira compartilhada o plantio, a produção e
a moradia. Além disso, o Vivert não é apenas um empreendimento imobiliário,
mas sim o conceito de um
modelo de urbanização
inédito no Brasil que prioriza o jeito de viver em uma comunidade que compartilha e
vivencia os sete caminhos de
reconexão. Nosso propósito
é reconectar as pessoas com
a vida; esse é o grande diferencial do Vivert. Da primeira etapa de vendas, restam
apenas 50 espaços para serem comercializados e com a
expectativa de concluir essa
fase em dezembro de 2021.
Já a segunda etapa será lançada no meio de 2022, e a expectativa é de vender tudo

“O valor de
R$ 80
milhões
refere-se ao
investimento (no
Vivert).”

“Da
primeira
etapa de
vendas,
restam
apenas 50
espaços.”

no lançamento, visto que a
proposta é inédita no país e
está alinhada aos desejos do
brasileiro em mudar o seu estilo de vida.
O vinhedo terá capacidade para a produção de quantas toneladas e de quais tipos de uvas?
Alessandro Rios: Nossas
instalações terão capacidade
de produção de 100 mil garrafas/ano, e as principais
uvas para produção de vinho
serão: syrah, viognier, cabernet franc, cabernet sauvignon, tempranillo e chardonnay. Para os espumantes será chardonnay, e para os sucos, bordeaux e isabel.
Além do vinhedo, o enocondomínio terá uma fábrica para a
produção dos vinhos. Já existe
uma previsão de início da produção, volume de garrafas e
venda do produto que será para consumo interno ou até mesmo exportação?
Alessandro Rios. A vinícola (fabricação) será um dos
maiores atrativos do empreendimento. Nosso projeto terá a assinatura de um
dos maiores arquitetos do
Brasil, Gustavo Penna, que

terá o desafio de trazer para o projeto a identidade de
uma vinícola mineira. A
ideia é nascer com identidade e se tornar destaque no
mercado e na arquitetura
nacional. A previsão é que
os primeiros vinhos sejam
produzidos em 2023, e pretendemos que toda a produção seja consumida pelos
coproprietários e nos locais
de experiência do Vivert.
Queremos valorizar e prestigiar o mercado nacional.
Novos empreendimentos
com esse perfil devem ser lançados pela empresa em outros Estados ou o portfólio deve se estender a outros ativos?
Antônio Júnior. Já estamos negociando a ida do
projeto para mais quatro locais, sendo dois fora do Estado (Alto Paraíso – GO e
Trancoso – BA). O desejo é
levar o conceito Vivert para
o Brasil e mundo afora. O
mercado precisa trazer para seus empreendimentos
os quatro pilares da empresa que chamamos de 3S1R:
slow, smart, sustentabilidade e reconexão.

