


Somos um time em todos os sentidos.
Pensamos juntos para pensar melhor.
Reunimos ideias, pessoas e sonhos por onde 
passamos. Nós unimos para fazer a diferença,
e não importa se for só para uma ou para milhares de 
pessoas. Somos além de uma construtora, construímos 
relações. Somos conectados, quando um vence todos 
vencem. A nossa essência esta em pessoas que se 
entregam, confiam e acreditam na sustentabilidade e na 
soma com esforços
para que tudo se multiplique.
Somos pessoas que encantam e que
realizam com o proposito de ir além.
Quanto mais construímos mais nós
conectamos com os nossos objetivos. 

SOMOS A ALPHAZ!
CONSTRUÍMOS UM MUNDO MELHOR! 

A ALPHAZ



é um município brasileiro do estado 
de Minas Gerais. Localizada nas 
proximidades da S  erra da Mantiqueira, 
é uma estância hidromineral e encontra-
se entre as regiões mais altas do país, 
apresentando o quarto
mais alto pico brasileiro, a Pedra da 
Mina (2798 m), localizado na Serra 
Fina é o ponto culminante da
Serra da Mantiqueira e do estado de 
São Paulo. 
A cidade é conhecida por suas 
inúmeras paisagens cênicas naturais, 
como cachoeiras e matas nativas, 
além das montanhas que transformam 
a paisagem em verdadeiros cenários 
cinematográficos.

Seu clima frio favorece muito a 
agricultura na região, em especial 
as olivas e frutas como ameixas, 
framboesas entre outras.

PASSA 
QUATRO



UM LINDO
LUGAR
RICO DE
BELEZAS
NATURAIS
Está localizada aproximadamente 
à 270 km dos dois principais polos 
geradores de fluxo turístico do 
Brasil, as cidades de São Paulo e 
Rio de Janeiro.
Por este motivo, atualmente, a 
cidade tem apresentado forte 
desenvolvimento no setor turístico, 
principalmente com o ecoturismo, o 
que vem fortalecendo o crescimento 
da cidade.



CRESCIMENTO DO
ECOTURISMO



O CLUBE 
OLIVE,
esta localizado em uma área privilegiada 
da cidade, com 24 áreas privativas entre 
1000m² e 3000m², este ousado projeto é 
ideal para pessoas que procuram um estilo 
de vida mais ligado com a natureza ou 
um refúgio nas montanhas e ainda pode 
rentabilizar com produção de azeite.



A SUA CASA
EM UM CLUBE 
DE OLIVAS

No Olive você poderá ter uma casa na Montanha 
com vista privilegiada da Serra da Mantiqueira 
e pode contar com uma infraestrutura de lazer e 
acomodações em chalés durante a sua obra ou 
visita à sua área privativa.



A ESCOLHA DE UM
LUGAR PERFEITO
PARA SE TER
QUALIDADE
DE VIDA

Clube Olive, esta em uma área que foi 
escolhida a dedo por causa de suas condições 
climáticas, infraestrutura e qualidade do solo. 
Isso possibilita que um proprietário de título 
privativo do clube consiga ter lucro também 
com as oliveiras.



PORQUE 
INVESTIR NESTE 
PROJETO?

Porque o Clube Olive não é apenas uma área 
verde com uma vista bonita. Aqui você pode ser 
um produtor de oliveiras, produzir o seu próprio 
azeite e ainda ter uma casa projetada pela Alphaz 
e assinadas pelo renomado arquiteto Fábio 
Madueno, que é um dos primeiros arquitetos 
do Brasil a trabalhar com madeira roliça. 



PROJETOS 
SIMPLISTA E
SOFISTICADO 
JUNTO À 
NATUREZA
NATIVA



AZEITE,
UM BOM
NEGÓCIO!

O azeite de oliva é um produto que tem 
consumo mundial, o que faz com que 
seja apelidado de “ouro verde”. Porem, 
o Brasil tem uma baixa produção e 
um enorme potencial de crescimento, 
o que torna ainda mais atrativo este 
investimento.



Faça parte deste 
clube privativo!CRESCIMENTO  DE EXPORTAÇÃO

PARA VÁRIOS PAÍSES

Cada área privativa tem entre 30 e 50 
pés de oliveira. Uma oliveira produz 
na fase adulta 20 kg de azeitona, em 
média, o que resulta em uma média 
de produção de 5 litros de azeite 
para venda às cooperativas locais ou 
produção própria.



TODA  
INFRAESTRUTURA

DA POUSADA
MARIA MANHÃ À

SUA DISPOSIÇÃO 



SISTEMA FOTOVOTAICO (Gerador de Energia)



FINANCIAMENTO PRÓPRIO
EM ATÉ 24 VEZES
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