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JOÃO ROSSI É A 
PERSONALIDADE DO ANO

Oempresário João Rossi Cuppoloni, um
dos sócios fundadores da Construtora
Incorporadora Rossi, foi o mais votado

entre os candidatos ao prêmio Personalidade do
Mercado Imobiliário 2010, categoria que
reconhece e destaca um profissional do setor
que, na opinião dos próprios profissionais do
mercado tenha contribuído significativamente
para o desempenho do setor. A votação, feita
através do site do prêmio, era aberta a todos os
interessados e o prêmio foi entregue em
cerimônia realizada ontem, no Terraço Daslu,
em São Paulo.

Completando 30 anos em 2010, com
presença em aproximadamente 70 cidades do
País, a Rossi de João Rossi é uma das principais
incorporadoras e construtoras do Brasil. A
empresa atua em diversos segmentos do
mercado imobiliário e tem no seu portfólio
inúmeros sucessos de vendas de imóveis
residenciais e comerciais, nos mais variados
perfis de renda. João Rossi ocupa a presidência
do Conselho Administrativo da empresa e é um
dos principais profissionais do setor de
construção civil no Brasil.

Engenheiro civil formado pela Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-
USP), tem especializações em Administração,
Marketing e Comércio Exterior. Gosta de ler e
pratica tênis e esqui.

Sobre o mercado imobiliário atual, ele
afirma: “A estabilidade econômica, a partir de
1994, e a expansão do crédito criaram um novo
mercado imobiliário. Em 2005, imóveis só
podiam ser financiados em até 10 anos. Hoje, as
pessoas podem financiar em 30 anos. Diante
deste cenário, o mercado abre espaço para o
crescimento de incorporadoras e construtoras
brasileiras. Ou seja, companhias com presença

em diversos locais do País. Há 20 anos, a Rossi
já trilha este caminho de expansão regional.
Sendo que hoje estamos presentes em 73
cidades e em 14 Estados, além do Distrito
Federal. E a meta até 2011 é estarmos em 120
cidades. Para ampliar nossa presença local, nos
apoiamos em parcerias estratégicas com
empresas regionais. Este modelo de trabalho
tem funcionado muito bem e contribuído para o
desenvolvimento da Rossi. No futuro, vejo a
consolidação de grandes e poucas empresas
nacionais e o aumento de pequenas e médias
construtoras locais. Esta perspectiva, sem
dúvida, firmará uma ampliação nas parcerias e
sociedades entre as empresas do mercado
imobiliário.”

DISPUTA FORTE
Para a eleição da Personalidade do Ano –

2010, além de João Rossi, foram indicados o
presidente do Secovi-SP, João Crestana, e o
fundador e controlador da Cyrela, Elie Horn.

Engenheiro formado pela Poli-USP, Crestana
é também fundador da Torrear Incorporações e
Planejamento Imobiliário e presidente da
Comissão da Indústria Imobiliária da Câmara
Brasileira da Indústria da Construção. Esta é a
sua segunda gestão na presidência do Secovi-
SP. O advogado Elie Horn trabalha no setor
imobiliário desde os 17 anos.

Em 2009, o prêmio foi dado ao engenheiro
civil Odair Senra, diretor de Relações
Institucionais da Gafisa e vice-presidente do
Sondicato da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo (Sinduscom-SP). Em 2008,
o premiado foi o engenheiro Ricardo Yazbeck,
vice-presidente da Câmara Brasileira da
Indústria da Construção (CBIC) e membro nato
do Conselho Consultivo do Secovi-SP �

Divulgação

A cada dois anos, a
Embraesp entrega
uma obra de arte para

uma pessoa cuja atuação
tenha contribuído para estrei-
tar as relações do cidadão
com a metrópole. A obra de
arte é uma gravura digital fei-
ta pelo artista Luiz Áquila
especialmente para o prêmio
e, a cada edição, o artista
aplica novas interferências,
produzindo uma obra única.
Nesta 4.ª edição do Prêmio
Pensador de Cidades Luiz
Antonio Pompéia, o homena-
geado é o arquiteto Jorge
Wilheim, que receberá a gra-
vura das mãos do engenheiro
Luiz Célio Bottura, integran-
te da comissão que escolhe o
premiado.

Jorge Wilheim é italiano
de Trieste. Filho de húngaros, nasceu em 1928 e veio
para São Paulo com a família em 1940. Formou-se
em 1952 pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie e,
desde então, exerce a profissão no escritório Jorge
Wilheim Consultores Associados. É autor de diver-
sos projetos arquitetônicos na cidade, como os do
Parque Anhembi, do Hospital Albert Einstein, do
Sesi�Vila Leopoldina, da sede da Fapesp, do Clube
Hebraica, da Torre Beta da Cesp, das fábricas Cori e
Guararapes; de projetos urbanísticos como os de
Curitiba, Joinville, Campinas, São José dos Campos,
Goiânia, Natal, Osasco, Guarulhos, Campos do Jor-
dão, Nova Lima, Araxá e Jaú.

Como secretário de Economia e Planejamento do
Estado de São Paulo, propôs a criação da Fundação
Seade, do ProCom, a empresa estatal TerraFoto, da
EMTU, medidas de poupança energética que culmi-
naram no ProÁlcool; implantação de coletores sola-
res em hospitais estaduais; proposição do Passe do
Trabalhador, sistema de subsídio ao transporte. Como

secretário Municipal do Pla-
nejamento, dirigiu a elabora-
ção de Plano Diretor. Como
secretário estadual de Meio-
Ambiente, lançou campanhas
anuais de limpeza de praias,
controle de poluição de ôni-
bus, combate a incêndios flo-
restais e a revegetação das
encostas de Mata Atlântica em
Cubatão, além de realizar o
primeiro exercício de alerta
contra a poluição atmosférica,
interrompendo o tráfego na
área central da capital. Na
esfera internacional, foi secre-
tário-geral adjunto da Confe-
rência Mundial Habitat 2, rea-
lizada em Istambul.

Tem, ainda, diversos livros
publicados no Brasil, na
Argentina e na Inglaterra e
desenvolve tarefas de consul-

toria nas áreas de urbanismo, energias alternativas,
estratégias de desenvolvimento e meio ambiente,
como o estudo pioneiro de impacto ambiental para a
Alcoa em São Luís, realizado em 1981.

O Prêmio Pensador de Cidades Luiz Antonio
Pompéia premiou, em 2004, o então superintendente
geral da Associação Viva o Centro, Marco Antonio
Ramos de Almeida; em 2006, o idealizador do Con-
junto Nacional, David Libeskind; em 2008, o diretor
geral do Sesc-São Paulo, Danilo de Santos Miranda.
A comissão que elege os premiados é composta por
Ana Cláudia Cruz (jornalista), Jayme Cavalcanti
(advogado), João Celidônio (administrador de
empresas), Luiz Célio Bottura (engenheiro), Luiz
Paulo Pompéia (Embraesp), Mauro Peixoto de Oli-
veira (economista), Paulo de Melo Menezes
(Embraesp), Pedro Cavalcanti (jornalista), Rubens
de Almeida (engenheiro e jornalista) e Samantha
Furlan (Embraesp), com a presidência do arquiteto
Fábio Penteado.�

PRÊMIO PENSADOR DE CIDADES 
LUIZ ANTONIO POMPÉIA
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“No futuro, vejo a
consolidação de

grandes e
poucas empresas

nacionais e o
aumento de
pequenas e

médias
construtoras
locais. Esta
perspectiva
ampliará as
parcerias e

sociedades entre
as empresas 
do mercado
imobiliário”
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