Histórias de vida
A Construtora Stuhlberger foi fundada em 1951. Fazia pequenos prédios, quase sempre
para imigrantes comerciantes, que vinham melhorando de vidam e podia investir em
imóveis para moradia e negócios.
As oportunidades foram surgindo e o sócios- irmãos David e Maks Stuhlberger,
imigrantes poloneses que desembarcaram no porto de Santos em 1929, souberam
aproveita-las. Logo vieram os condomínios, as obras em Higienópolis e nos Jardins, as
Leis de Zoneamento, a abertura político-econômica, novas e modernas técnicas
construtivas, expansão das zonas Sul e Oeste da cidade, o ingresso ne uma nova
geração, o controle da inflação, os rearranjos do mercado, entre outros. Hoje são
lembranças, mas cada episódio foi, a seu tempo, relevante para o percurso trilhado pela
empresa.
Desde 1951 até hoje foram mais de 2 milhões de metros quadrados construídos.
Dedicada prioritariamente ao segmento residencial, a Construtora Stuhlberger edificou
sua história nos principais bairros de São Paulo, Baixada Santista e Curitiba.
Sua perenidade resulta de uma postura constante de seriedade e comprometimento de
seus gestores e da qualidade que sempre fizeram questão de entregar, o que tornou a
respeitada a marca da empresa. Uma trajetória que resume vidas doadas ao trabalho e
paixão pela construção; souberam agregar ao seu redor outros talento e edificaram mais
do que prédios, um patrimônio imaterial, uma cultura Stuhlberger que dá folego a
empresa para acompanhar o crescimento do Brasil.
A Stuhlberger se orgulha de participar, há 68 anos, da construção das histórias de vida
de seus clientes, fornecedores, parceiros e amigos. Nos orgulhamos de tornado
realidade o sonho de uma infinidade de famílias.

A Stuhlberger
Quem Somos
Mais de 2 milhões de metros quadrados construídos contam uma parte da história da Stuhlberger. A
outra parte, a parte mais importante, são as milhares de histórias de vida que ajudamos a construir há
mais de meio século.
Fundada em 1951, a Stuhlberger Construtora e Incorporadora participou da evolução da cidade de São
Paulo, ajudando a valorizar bairros como Higienópolis, Jardins, Perdizes, Ibirapuera, V. Madalena e
outros. Durante esses anos, a trajetória da empresa tem sido de crescimento sólido, fruto da seriedade
que sempre marcou o nosso trabalho e pela qual a Stuhlberger se tornou conhecida. Seriedade na
gestão de qualidade, no relacionamento com parceiros e fornecedores, e principalmente no respeito ao
momento de vida do cliente que decide adquirir um imóvel.

Em 2007, investimentos resultantes de uma parceria com a Tecnisa marcam nova fase para a empresa,
que passa a atuar em mercados fora de São Paulo, como Baixada Santista (SP) e Curitiba (PR).

Filosofia
Uma casa pode contar muitas histórias. Os livros na estante contam a história de quem os leu. O
escritório convertido em quarto, a história de uma família que cresceu. Paredes foram feitas para
pendurar histórias, e na cama de casal repousa a história de uma vida inteira compartilhada. Há mais de
meio século, esta é a visão da Stuhlberger. Cada apartamento construído é a realização de um sonho, o
começo, ou recomeço, de uma história de vida.
Por isso dedicamos a máxima atenção aos mínimos detalhes de um projeto, da seleção dos melhores
terrenos ao acabamento impecável. Tomamos como uma questão de princípios respeitar todos os
prazos, honrar todos os compromissos, com clientes, parceiros e colaboradores. Valorizamos, acima de
tudo, a qualidade de vida - da história de vida - de quem vai morar em um Stuhlberger.

Qualidade
Construir histórias de vida é o que faz a nossa diferença, a nossa marca de qualidade.
Essa marca foi reconhecida oficialmente quando a empresa conquistou o selo ISO 9001:2008, que
garante a observação de todas as exigências técnicas necessárias à execução de projetos de qualidade,
desde as normas internas do escritório até as regras vigentes nas obras em construção.
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Mais do que um certificado técnico, o selo é o registro de uma história de mais de meio século de
competência e seriedade.

Equipe
No fundo, a história da Stuhlberger é uma história de pessoas. Pessoas que trabalham com seriedade e
competência para que outras pessoas tenham mais qualidade de vida.
Alguns fazem parte da Stuhlberger desde os primeiros anos de existência. Outros foram integrados à
equipe mais tarde. Cada um contribui a seu modo, aplicando seus talentos, buscando o aprimoramento
constante, compartilhando da visão de que o que fazemos aqui só tem significado para nós se tiver para
nossos clientes

www.stuhlberger.com.br
(11) 3597-7944
Alameda Santos, 1343 – 18º Andar
Cerqueira César – São Paulo / SP

