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tra aqui, bem como todas as informações disponíveis, são atualizadas em tempo real para que nenhuma informação 
importante fique fora do seu alcançe.
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Derivada da Linha Pit System, 

a Pit 900, além de ser robus-

ta, mantém características que 

viabilizam a liberdade criativa 

em relação a acabamentos, 

altura e layouts, permitindo 

ainda que vidros (duplos ou 

simples) sejam fornecidos en-

caixilhados externamente ou 

no sistema “pele de vidro”.

900

O sistema Dimoflex é com-
posto por painéis estruturais 
suspensos, facilitando o ma-
nuseio proporcionando a cria-
ção, ampliação ou compacta-
ção dos ambientes. O sistema 
de travamento é rápido e feito 
manualmente sem exigir gran-
des esforços.
Os produtos Dimoplac ofe-
recem garantia de dois anos. 
Sua instalação se adapta per-
feitamente à necessidade de 
cada projeto.

Divisórias Retráteis e Piso-Teto
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As seções deste anuário estão distribuídas da forma mais 

simples e prática possível, para facilitar sua busca na hora de 

localizar profissionais, produtos ou serviços de seu interesse. 

São elas: Sumário, Arquitetura, Produtos e Construtora/Ge-

renciadoras. O diferencial para cada um destes setores, está 

representado por cores distintas, um ícone para cada área de 

atuação e numeração.

Dentro de cada seção, você encontrará catálogos compos-

tos por duas ou mais páginas, com informações sobre o 

profissional/empresa, produtos e serviços disponibilizados 

pelos próprios participantes. As páginas de publicidade fo-

ram elaboradas de forma a apresentar também informa-

ções técnicas e de contato.

Como encontrar o que você procura A técnica da Informação a seu dispor

Equipe Técnica

Nome do 
Escritório

Nome da Obra
Localização Endereço

Setor

Dados, fotos e plantas refletem as informações dos participantes, sobre os quais os mesmos 

assumem integral responsabilidade, e não expressam necessariamente a concordância ou anuência dos 

editores que automaticamente se isentam sobre os assuntos abordados por terceiros.
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Arquitetura

O projeto do AquaRio contempla a implantação de um inédito equipamento 
cultural de visitação pública, em um conjunto de edificações centenárias que, 
num passado recente, funcionavam como armazéns frigoríficos na zona portu-
ária do Rio de Janeiro. Estes prédios, parcialmente preservados pelo Patrimô-
nio Cultural, receberam profundas modificações e reforços nos componentes 
reaproveitados, além de novas e modernas estruturas de aço complementan-
do os 25.000m² desta mais nova atração do Porto Maravilha. Âncora principal 
do projeto, um grande reservatório cilíndrico com 25 m de diâmetro, 8 m de 
profundidade e quase 4.000.000 de litros de água salgada é atravessado por 
um impactante túnel de acrílico que permite visões e sensações únicas deste 
mundo submerso. Ao visitante, buscou-se propiciar uma experiência marcante 
de imersão no silencioso oceano profundo. Neste sentido especificamos car-
petes customizados, produto desenvolvido com uma nova tecnologia e liber-
dade de criação, revestimentos e forros acústicos e escuros, baixo nível de ilu-
minação geral e o cuidado com os brilhos e reflexos que pudessem prejudicar 
o destaque dos visores nos diversos aquários ao longo do circuíto de visitação.
O AquaRio é um expressivo testemunho de que preservação, sustentabilidade, 
inovação e modernidade podem e devem caminhar juntas na revitalização e 
reciclagem das antigas edificações nas áreas centrais de nossa cidade.

Obra
AquaRio · Aquário Marinho do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Alcides Horácio Azevedo, André Cattan,
Alessandra Tarcsay e Carla Villanova

Rua Joaquim Silva, 16 Lapa
20241-110 · Rio de Janeiro · RJ
Telefones  21  2252 3036 · 2252 1648
contato@alhora.com.br
www.alhora.com.br

Carpete Colortuft com desenho exclusivo, desenvolvido pela Beaulieu do Brasil

Alhora · Alcides Horacio Azevedo Arquitetos Associados
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Arquitetura

CONCEITO

Dez anos após ter executado o projeto inicial da empresa, a Amauri 
de Toledo foi convidado novamente para desenvolver os projetos 
e gerenciar as obras de expansão da nova sede com 1.440m2 no 
Rio de Janeiro.
O projeto teve como princípio básico o compromisso com o reapro-
veitamento completo das divisórias píso teto e mobiliários existentes, 
visando a economia no investimento e a consciencia ecológica, evitan-
do-se o desperdicio e consequente lançamento de  materiais no meio 
ambiente. Restos antigos do forro original do edifício, por exemplo, 
foram transformados em arte nas paredes. O conceito operacional foi 
revisitado a fim de  promover maior integração entre direção e staff e 
permitindo ainda que a maravilhosa paisagem do Pão de Açúcar possa 
agora ser compartilhada com todos.

Amauri de Toledo Arquitetura e Gerenciamento

Obra
Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Amauri de Toledo, Cynthia Carvalho, André de Toledo, Igor Pio, Bruna Mello, Rose Miranda 
Parceiros NPRio, Deltasys, Pereria Lopes, Consultar, Simone Granjeiro

Av. N.Sra. de Copacabana, 1.226 · Cj.1.101
22070-012 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2253 2001
contato@amauridetoledo.com.br
www.amauridetoledo.com.br
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Arquitetura

O prédio projetado em 1940 para abrigar a sede da Delegacia Fiscal 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda já havia passado por 
diversas reformas, mas nenhuma foi tão abrangente como o retrofit 
iniciado em 2008 e concluído em 2015. 
Situado na zona portuária no sítio histórico do Recife Antigo, o prédio 
ocupa todo o terreno de 1.886,31m², possuindo 8.704,86m² de área 
construída distribuída em seis pavimentos, 82 salas de expedientes 
e áreas de apoio.
O projeto de restauração procurou ressaltar o caráter original da 
edificação, utilizando cores sóbrias e preservando elementos cons-
trutivos. Foram implantados equipamentos e acabamentos baseados 
na eficiência e na economia na gestão de recursos. A especificação 
do mobiliário seguiu os princípios ergonômicos de adequação dos 
móveis às atividades realizadas pelos usuários dos ambientes.

Obra
Retrofit da sede da Superint. de Adm. do Ministério da Fazenda
Recife · PE

Equipe Técnica
Arquitetura · Ana Paula Lima Costa
Obra Civil · Multiset Engenharia

Av. Alfredo Lisboa, 1.168  · Sala 308
50030-150 · Recife · PE
Telefone  81  3236 8211
aplimacosta@gmail.com

XIII GRANdE PRêmIO
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Arquitetura

Anastassiadis Arquitetos assina o projeto do Hilton Barra da Tijuca, 
inaugurado em 2015. O escritório é responsável pelo lobby, lounge, 
bar, restaurante, piscina, ballrooms, business center e os mais de 300 
de quartos, totalmente personalizados, desde puxadores até a roupa 
de cama. O projeto buscou o contraste da pedra com a madeira, ele-
mentos metálicos vazados em tom bronze, importantes para perme-
abilidade e sofisticação dos ambientes. Do lobby é possível apreciar o 
imponente pé direito de 30 metros de altura, que conta com uma peça 
da artista plástica Iole de Freitas, criada exclusivamente para o hotel 
e demais obras como do designer Hugo França, Daisy Xavier, Valdir 
Cruz e Jorge Hechizoo. Tudo idealizado para trazer a atmosfera da orla 
marítima aos hóspedes, compondo ambientes com referências à água, 
ao ar e à luz, traduzindo a leveza do clima da cidade.

Obra
Hotel Hilton Barra Rio de Janeiro
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Patricia Anastassiadis
Priscila Payá

Rua Ceará, 436
01243-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 2182 7400
contato@ anastassiadis.com.br
www.anastassiadis.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Anastassiadis Arquitetos
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Lobby Escultura Iole de Freitas - Lobby
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Arquitetura

Localizado no Shopping Riomar Fortaleza, o teatro tem capacidade 
para 900 pessoas, seu projeto contempla mais de 4.000m² de área 
construída, incluindo um amplo foyer com bar e chapelaria. Desde a 
fase conceitual, o projeto foi desenvolvido dentro dos mais moder-
nos recursos técnicos e acústicos, contemplando um alto padrão de 
qualidade, aliado a conforto, beleza e segurança, em todos os seus 
setores: Platéias Baixa A, Baixa B, e Alta, com locais destinados a 
PNE e poltronas para obesos, além de estar apto a receber eventos 
como congressos, palestras, lançamentos, comemorações e formatu-
ras. Não podemos deixar de mencionar que o nosso escritório contou 
com a valiosa consultoria técnica da Solé Associados, empresa espe-
cialista em projetos de espaços cênicos.

Obra
Teatro Riomar Fortaleza
Fortaleza · CE

Equipe Técnica
André Sá, Francisco Mota, 
Danilo Andrade, Isnaia Gordilho e Clariana Maia

Rua Lucaia, 295 · Ed Empres. Lucaia 3º And.
41940-660 · Salvador · BA
Telefone  71  3334 5166
afa@afa.arq.br
www.afa.arq.br

XIII GRANdE PRêmIO
André Sá e Francisco mota



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 29 

Arquitetura

A instituição financeira francesa Cetelem - Grupo BNP Paribas - adqui-
riu uma nova sede em Alphaville, região de São Paulo, com o objetivo 
de realizar um projeto que pudesse modificar a organização funcional 
clássica da empresa, quebrando os antigos paradigmas de espaços 
compartimentados, rígidos e monocromáticos, e melhorar a eficiência 
dos funcionários em espaços de alta qualidade. 
A proposta foi concretizada propondo uma organização espacial que 
privilegia nos dois andares a integração e o trabalho em grupo. O 
projeto organiza todos os espaços em torno de uma via interna, facili-
tando a circulação e promovendo a comunicação. 
Cada detalhe do conceito arquitetônico procura diminuir as bar-
reiras físicas, através de vários espaços de encontros informais e 
divisórias diferenciadas. 

Obra
Cetelem · Grupo BNP Paribas
Alphaville · SP

Equipe Técnica
Enrico Benedetti, Jean-François Imparato, Mariana Guedes, Simon Dominici, 
Freddy Alanoca Gamarra, Igor Nogueira, Jenne Lima e Natasha Muszkat

Rua Augusta , 1.104  · Cj. 02
01304-001 · SÃO PAULO · SP
Telefone 11 3257 3622
erwanekaloudoff@hotmail.com
www.arealis.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO

Área de Circulação Sala de Reunião Informal

Recepção

Divisória em Perspectiva
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Arquitetura

CONCEITO · O conceito de Campus Universitário deve ser tratado de 
maneira que integre as pessoas, os espaços e as atividades, segundo 
uma lógica de facilitação dos contatos, de interlocução e de identifi-
cação de metas e conceitos comuns, para então poder emergir, num 
efeito espontâneo, a comunidade universitária. 
SOLUÇÃO · O Campus é uma grande área com predomínio de área 
verde (87,7%) com preferência para o pedestre caminhar e dialogar 
com seus pares de maneira segura e tranquila. Para individualizar e 
adequar o sistema viário do Campus, foram projetadas duas vias de 
penetração, sendo uma via principal perpendicular à rodovia e uma 
secundária paralela à rodovia. Foram reprogramadas as funções dos 
edifícios existentes e dos novos prédios com função escolar ou de 
apoio. Estes estarão integrados num território onde o livre curso do 
conhecimento e o contato permanente entre as pessoas são caracte-
rísticas fundamentais no Campus. 

Obra
Plano Diretor Campus Juscelino Kubitschek · UFVJM
Diamantina · MG

Equipe Técnica
Sebastião Lopes, Laura Lopes e Rafael Lopes

Rua Dr. Jarbas Vidal Gomes, 30 · Sala 712
31170-070 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3484 6110
arqsol@sebastiaolopes.com.br
www.sebasitaolopes.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Arqsol Arquitetura e Tecnologia
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Arquitetura

A ideia principal era o desenvolvimento de um espaço para poder 
receber os clientes de uma forma moderna e que representasse o 
espírito jovem da empresa.
Todo o projeto foi pensado de tal forma que tanto o cliente quando os 
seus visitantes tivessem a nítida sensação e percepção da organização 
e principalmente, a transparência da empresa que estaria trabalhando 
os seus investimentos.
Os materiais aplicados, as cores mescladas entre o banco e cinza foram 
pensadas para dar sobriedade e ao mesmo tempo modernidade ao es-
paço. Toda a transparência do vidro e ao mesmo tempo a sofisticação 
de um material natural, passam a clareza com que a empresa trabalha.

Obra
Artesanal Investimentos
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Arq. Leandro Raug

Rua Prudenciano Pereira , 158
04910-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  98797 0030
leandro@arquilex.com.br
www.arquilex.com.br 

Arquilex Projetos e Soluções Corporativas
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Arquitetura

Katerre e Mundus Travel Projeto Hotel sustentável em Novo Airão, 
Amazonas, localizado ao longo do Rio Negro. Por sua riqueza natu-
ral, este lugar é considerado um dos ecossistemas mais ricos e im-
portantes do Amazonas. O projeto foi desenvolvido, baseado em um 
planejamento totalmente sustentável e prevê o uso de ferramentas, 
materiais e tecnologias construtivas locais e autóctones que minimi-
zam o impacto ambiental. A comunidade ribeirinha ha anos constrói 
barcos em madeira através de uma tecnologia passada de pai para 
filho. Para aproveitar a mão de obra local fomentando o aprendiza-
do desta técnica entre a própria população, a pousada foi desenhada 
como um barco invertido, permitindo que a técnica conhecida seja 
aplicada nesta obra. O programa do Hotel inclui: unidades habitacio-
nais, áreas operacionais, áreas de serviços, áreas de recreação, entre 
outros usos, projetados para interagir com a paisagem natural, que é 
reconhecida como protagonista do Hotel.

Obra
Mirante do Gavião
Novo Airão · AM

Equipe Técnica
Patricia O’Reilly

Rua Eurico Gaspar Dutra, 155
06342-200 · Granja Viana · SP
Telefone  11  4303 1881
atelieror@atelieror.com
www.atelieroreilly.com

XIII GRANdE PRêmIO
Atelier O’Reilly
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Arquitetura

A junção estratégica das marcas DPZ e Taterka, que resultou na DPZ&T, 
pedia uma nova sede. A Athié Wohnrath foi convidada a conceber e 
implantar o escritório de 1.720m² no 22º andar do São Paulo Corpo-
rate Towers. No lugar da tradicional recepção, a proposta é um amplo 
lounge com pórticos em madeira, iluminação embutida e sofás confor-
táveis que conferem aconchego; para quem desejar checar o laptop, 
ainda há a opção de apoiar o equipamento nas charmosas mesas que 
se aproximam facilmente do mobiliário. Próximo dali: há uma área de 
convivência para degustar um café, conversar ou ainda contemplar 
os muitos prêmios que ambas as agências conquistaram ao longo de 
sua história. Em anexo: salas de reuniões de diferentes tamanhos, 
enquanto na área mais restrita, o layout open space compreende os 
flexíveis mesões e uma estante de porte que abriga a rica biblioteca 
de ontem e hoje, com destaque em uma das paredes para o logotipo 
aplicado em gesso.

Obra
DPZ&T - Criando para Criativos
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Athié Wohnrath
Fotos Alexandre Jafo

Praça João Duran Alonso, 34  · 13º andar
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone  11  5501 6766
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Athié Wohnrath
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Arquitetura

O projeto ORLA CONDE integra o processo de transformação e requali-
ficação urbana da região portuária e da área central da Cidade do Rio 
de Janeiro. O projeto responde à necessidade de refazer a paisagem 
urbana resultante da demolição do elevado da perimetral. Surge um 
novo conjunto de espaços livres que passa a atuar como um sistema 
encadeado, alternativo e complementar ao tecido urbano existente. 
Este sistema configura um grande itinerário para pedestres que mo-
difica por completo a antiga fisionomia do Centro do Rio de Janeiro, 
devolvendo ao cidadão o espaço público que tem sido tomado ao lon-
go do tempo. O projeto está preparado para suportar diferentes ativi-
dades e usos. Espaços são compartilhados entre diferentes modais de 
transportes e praças podem receber manifestações sociais, ser suporte 
para eventos ou apenas para o descanso descompromissado. 

Planta · B+ABR, Fotos · Praça Mauá · Andre Sanchez,  Foto Drone Boulevard · Vitor Cruz

Obra
Orla Prefeito Luiz Paulo Conde
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Arq. João Pedro Backheuser e Ignasi Riera. 
Colaboradores · Enrique Valiente, Javier Zaldivar, André Sanches, Mikel Barriola, 
Paolo Nadalin, Pilar Tejero, Rosario Portillo, Toni Soler, Victor Pastor

Rua Visconde de Piraja, 550  · Cj. 704
22410-002 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2512 7246
jpb@blac.com.br
www.babrarquitetura.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
B + ABR
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Trata-se do projeto de arquitetura dos ambientes de convivência do 
Edifício Banco do Brasil em Brasília. Contemplam espaços de qualidade 
de vida no trabalho (QVT), descanso e descompressão, massagem e 
espaço gourmet.

Obra
Edifício Banco do Brasil · Convivência
Brasília · DF

Equipe Técnica
Banco do Brasil

Setor Bancário Norte · Qd. 02 · Bl. E, 12° And.
70040-020 · Brasília · DF
Telefone 61 3108 1440
raulhof@bb.com.br
www.bb.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Banco do Brasil
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Esta clínica com 250,00m² conta todos os serviços necessários para 
o atendimento da mulher. O projeto contempla ampla sala de espera, 
salas de ultrassom, coleta de exames laboratoriais, de pequenos pro-
cedimentos, entre outras funcionalidades. 

Obra
Clínica Zena - Saúde da Mulher
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Betty Birger, Ivan Teixeira, Maria Laura Barrichello,
Daniel Mazzotti e Melissa Covre

Rua Baronesa de Itu, 336  · 9º andar
01231-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3336 5475
bb@bettybirger.com.br
www.bettybirger.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Betty Birger Arquitetura & design
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Proposta para mudança de uso de um templo judaico (Beth-El) em um 
Museu que valorize a arquitetura histórica do edifício existente com 
intervenções discretas na ruas Martinho Prado e Avanhandava e criar 
um edifício anexo, aproveitando-se do desnível entre estas ruas e a 
av. Nove de Julho. O conceito principal é a criação de um Museu aberto 
a cidade e atraente pela transparência da grande fachada envidraçada 
da av. Nove de Julho. Previsão para inauguração: 2017.

Obra
Museu Judaico de São Paulo · SP

Equipe Técnica
Botti Rubin Arquitetos
KSM Arquitetos Associados

Rua Hungria, 888 · 7° andar
01455-905 · São Paulo · SP
Telefone  11 3035 1717
bra@bottirubin.com.br · www.bottirubin.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Botti Rubin Arquitetos + KSm
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Al. Lorena, 427 · Cj. 34
Telefone  11  99712 9738 e 11  99272 4373
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Ao contratar o escritório Carlos Rossi Arquitetura, o cliente tinha como 
proposta dar uma nova identidade a sua rede de restaurantes italiano, 
valorizando a marca e os produtos.
O escritório se inspirou em elementos da arquitetura da toscana, e 
criou um grande pátio, pontuado por uma arvore no centro do ambien-
te. Este elemento de destaque deu personalidade e valorizou o espaço 
de convívio. A mistura entre a madeira, pedras, elementos em verde e 
vermelho reforçou ainda mais esse partido.
Vale destacar a iluminação, compostas por extensas cordas de sisal, 
desenvolvidas especialmente para este projeto. Além da parede com 
desenho personalizado em grafite que reforça a identidade contem-
porânea do ambiente. 

Obra
Restaurante Ragazzo
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Carlos Rossi Arquitetura

Rua Funchal, 513
04551-060 · São Paulo · SP
Telefone 11  3045 6666
carlos@carlosrossi.com.br
www.carlosrossi.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
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Filial de empresa de Coworking de Curitiba escolheu o Rio de Janeiro 
para abrir a sede principal por considerar a cidade que melhor reflete 
o espírito da empresa. O projeto foi criado pensando em integração 
e colaboração. Está distribuído em 3 andares, somando 2.000m2 de 
área construída. Foram projetados 79 studios e 77 postos de trabalho 
distribuídos em áreas de open space e compartimentadas, divididos 
em 2 andares, térreo e 1° pavimento. 
O andar da cobertura é o local para eventos com salas de reunião, au-
ditório, amplo espaço para shows ao ar livre, cozinha gourmet e des-
compressão. Nos 2 andares de trabalho encontramos áreas de conví-
vio, café, além de salas “quiet room”, para proporcionar um momento 
de maior privacidade aos usuários. Os materiais escolhidos seguem um 
conceito de arquitetura industrial, com instalações aparentes criando 
um ambiente contemporâneo e despojado.

Obra
Nex Coworking Rio
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Ricardo Nunes, Sonia Acciaris
e Guilherme Calvo

Av. Ayrton Senna, 2.150 · Bloco E Sala 211
22775-003 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3325 1891
sonia@casa3.com.br
www.casa3.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO

Área Coletiva

Área Comunidade Acesso à Cobertura

Área de Descompressão Área de Convivência

Work Point 
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Localizado no bairro Parada de Taipas, o Cantareira Norte Sho-
pping está inserido num terreno de 71.000m² entre os principais 
eixos de crescimento da região. O empreendimento possui cerca 
de 27.000m² de ABL que são distribuídos em dois pavimentos. Os 
Malls foram projetados com larguras confortáveis, pé direito alto e 
também recebem iluminação natural dos grandes skylights localiza-
dos na cobertura, permitindo assim um caminhar muito agradável. 
Para garantir eficiência o edifício possui instalações de ponta com 
automação dos principais equipamentos além de acessórios econo-
mizadores de energia e água. Possui também sistema de tratamento 
de esgoto e reuso de águas pluviais. Toda a estrutura e fechamento 
externo foram executados em sistemas pré-fabricados de concreto 
o que favoreceu velocidade de execução e limpeza da obra. Esta-
cionamento com 1.380 vagas de automóveis, bolsões de motos e 
bicicletas garantem total conforto ao cliente.

Obra
Cantareira Norte Shopping
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Roberto Collaço, Rafael Collaço,
Jaqueline Peixoto e Bruna Bernardes

Rua Vanderlei, 654
05011-001 · São Paulo · Sp
Telefone  11  3673 2777
rafael@collacoemonteiro.com.br
www.collacoemonteiro.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
 Collaço e monteiro Arquitetos
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Projetado com cerca de 3.500m² em dois pavimentos e uma cober-
tura técnica, o prédio da Fresenius Kabi Brasil, localizado em Aquiraz 
(CE), abrigará escritórios administrativos, vestiários e laboratórios 
físico-químico e microbiológico. 
A edificação foi concebida em estrutura de concreto, vedações ex-
ternas de alvenaria de blocos de concreto, divisórias internas em 
dry-wall, aço galvanizado ou melamina fenólica – em atendimento 
às especificidades e requerimentos técnicos de cada ambiente – e 
cobertura em telhas termoisolantes em aço suportadas por vigamento 
em estrutura metálica. 
O projeto foi integralmente desenvolvido pela equipe de arquitetura 
da Concremat Engenharia utilizando a metodologia BIM, com o apoio 
da equipe de engenharia e interação constante com o cliente para a 
definição das soluções técnicas que melhor atenderiam os usos abri-
gados no edifício sem prejuízo da sua intenção plástica. 

Obra
Unidade da Fresenius Kabi Brasil
Aquiraz · CE

Equipe Técnica
Luís Leal, Ernesto Ventura, 
Diego Gomes e Magno Rodrigues 

Rua Euclides da Cunha, 106
20940-060 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3535 4183
comercial@concremat.com.br
www.concremat.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Concremat Engenharia
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A proposta era dar uma nova identidade para uma patisserie de 25 
anos. O La Galette faz uma alusão ao cuidado, ao afeto, ao personali-
zado, ao refinado, trazendo romantismo em uma linguagem contem-
porânea e identidade das antigas pâtisseries europeias, porém com 
um toque dos tempos modernos. O projeto tem como princípio o pen-
samento sustentável, reciclar, reutilizar e transformar. Os pendentes 
feitos com potes reaproveitados do buffet, criam um objeto susten-
tável e com um novo uso. A luminária de vidro, o balcão de aço e as 
cadeiras pintadas com tinta automotiva verde foram reaproveitadas 
da antiga loja, adquirindo destaque no novo ambiente. Os armários 
dourados com espelho, expositores de produto apresentando-os como 
preciosidades. A cor dourada tem a capacidade de ser ao mesmo tem-
po sedutora e acolhedora, uma cor do afeto e que aquece, enquanto 
o rosa bordô revela uma irreverência no ambiente e o piso de ladrilho 
resgata a tradição.

Obra
La Galette
Belo Horizonte · MG

Equipe Técnica
Nínive Resende, Jefferson Gurgel 
e Cláudia Camargos

Rua Barão de Macaúbas , 460  · Sala 1.403
30350-090 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3296 9810
arquiteturadavidguerra@gmail.com
www.davidguerra.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
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Este modelo para as novas Escolas Estaduais de Minas Gerais foi eleito 
em concurso como referencial pelo governo mineiro. A ideia é viabi-
lizar a construção de dezenas de unidades educacionais em todo o 
estado, com área média de 3.000 m².
A principal característica do conceito arquitetônico é sua capacidade 
de adaptar-se às mais variadas cidades e terrenos. Neste sentido, três 
módulos - Recreação; Ginásio e Salas de Aula – podem ser rearranjados 
para diversos contextos e programas. Na forma de uma praça, a área 
de socialização é o ponto focal da escola, como um centro que agrega 
e articula a maioria das suas funções e que se estende para a comu-
nidade. Nas fachadas, materiais comuns e resistentes como tijolos e 
concreto aparente mantêm a conexão afetiva com o atual padrão das 
escolas estaduais. Toques de vermelho representando a bandeira de 
Minas complementam o conjunto em um resultado ao mesmo tempo 
movimentado, sóbrio e despojado. 

Obra
Novo Modelo para Escolas Estaduais de Minas Gerais
Minas Gerais

Equipe Técnica
Dávila Arquitetura

Av Augusto de Lima, 479 · 20º andar
30190-000 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3303 2100
cadu@davila.arq.br
www.davila.com.br

dávila Arquitetura
XIII GRANdE PRêmIO
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Projeto de arquitetura de interiores realizado para o cliente Linkedin, 
onde a premissa solicitada estava vinculada à cidade de São Paulo, 
com ambientes informais e descontraídos. O ponto de partida para 
a concepção foi através da inspiração do caos da cidade, com alguns 
espaços de respiro ao meio da massa adensada. Para remeter aos 
diferentes aspectos urbanos, foram utilizados diferentes materiais – 
como madeira, concreto, vidro, metal – além de ângulos complexos 
e irregularidades para o espaço. 
A opção de deixar o forro aparente, no caso o “não forro” auxiliou na 
decisão de todas as instalações de infraestrutura, onde foi necessá-
rio maior cuidado com sua instalação e posicionamento. Foram utili-
zados nas paredes e laje, materiais acústicos para garantir o conforto 
sonoro. No projeto, há menção aos parques da cidade com o carpete 
verde instalado sob bancos de madeiras e balanços. São áreas de 
trabalho informal.

Obra
Linkedin · São Paulo · SP

Equipe Técnica
DM/AM Arquitetura · Dante Della Manna e Antonio Mantovani Neto
Coordenadoras do Projeto · Fernanda Rocha e Bruna Cicarelli
Colaboradores · Claudia Maia, Ana Carolina Castro, Mariana Pinheiro, Isabella Cencini, 
Ana Carolina Moraes, Nataly Martins, Fabio de Bem e Roberta Maduell

Rua Desemb. Joaquim Celidônio, 30
01443-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  3035 4127
brunacicarelli@dmanna.com.br
www.dmanna.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
dm/Am Arquitetura
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Empreendimento Triple AAA, com certificação LEED Gold,   área cons-
truída de 74.099,63m², 18 pavimentos, 06 subsolos, 980 vagas e 1 
heliponto. O desafio do projeto foi a forma  elíptica do terreno. Como 
resolver uma laje de maneira eficaz? A ideia foi fazer duas fachadas 
contrastantes, criativamente estéticas e eficazes em termos de con-
trole solar. Os benefícios para o entorno: uma área aberta ao público 
destinada para consultórios, academia,  lojas, restaurantes, agência 
bancária e a construção de uma passarela sobre a avenida para segu-
rança dos pedestres.

Obra
Bradesco Alpha Building
Barueri · SP

Equipe Técnica
Edo Rocha Arquiteturas

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1.726 · CJ. 53
04543-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  2663 2800
contato@edorocha.com.br
www.edorocha.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Edo Rocha Arquiteturas
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Dar forma e personalidade à primeira loja da centenária Indian Mo-
tors em Belo Horizonte, terceiro ponto de venda próprio no Brasil, 
foi o desafio recebido pela Farkasvölgyi Arquitetura. O novo projeto 
da concessionária, dona das icônicas motocicletas, construído em 
parceria com a TECNO Construções e com um terreno de 868,31m², 
recebeu uma concepção única da FKVG. Para compor o visual ar-
quitetônico, o escritório utilizou estrutura metálica, pintura especial 
com textura cimentícia e brises com acabamento amadeirado na 
fachada. Inaugurada no último mês de dezembro, a Indian Motors 
BH possui uma excelente localização na Avenida dos Bandeirantes, 
no bairro Mangabeiras, um dos mais nobres da capital. Além disso, 
o projeto se destaca pela abundância de luz natural e por incluir um 
espaço com café anexo ao hall de exposição e um deck externo com 
mesas integradas ao jardim frontal. 

Obra
Indian Motorcycle
Belo Horizonte · MG

Equipe Técnica
Farkasvölgyi Arquitetura

Rua Barão de Macaúbas, 460 · 19º andar
30350-090 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  2552 0001
diretoria@fkvg.com.br
www.fkvg.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Farkasvölgyi Arquitetura



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 65 

Arquitetura

A ideia foi desenvolver um andar destinado exclusivamente ao cliente 
interno, onde o fluxo de usuários fosse restrito aos colaboradores, com 
a criação de espaços de convivência e coffee área, destinados a atender 
toda a empresa, inclusive os colaboradores locados em outros andares, 
e por fim a criação uma área operacional. O maior desafio, no entanto, 
foi justamente materializar a proposta apresentada aos vários interlocu-
tores. Como se tratavam de conceitos menos convencionais, foi neces-
sário produzir uma grande quantidade de imagens em realidade virtual 
e utilizar ferramentas de última geração para permitir que a concepção 
do projeto fosse compreendida pelos diversos interlocutores ao mesmo 
tempo em que o projeto era desenvolvido O andar que inicialmente 
estava aberto, somente com instalações básicas ganhou nova dimen-
são e usabilidade. Na entrada do andar foi criada uma área de lazer e 
convivência, de modo que os colaboradores de outros andares possam 
usufruir do espaço comum, sem entrar na área operacional do escritório.

Obra
FS Security
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Felipe Russo
Robson Oliveira

Av. Nove de Julho, 282 · 3º Andar
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11  3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.com.br

Felipe Russo Arquitetura e Planejamento
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Obra
Corpflex
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Felipe Russo
Robson Oliveira

Av. Nove de Julho, 282 · 3º Andar
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 32145778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.com.br

Felipe Russo Arquitetura e Planejamento
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Situado no alto de um terreno com vista para o Rio Itapemirim e a 
Pedra do Itabira, cartão postal da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, 
o projeto do novo hospital da Unimed Sul Capixaba privilegia a ilumi-
nação, ambiência e conforto natural. 
Com 11.577,84m² distribuídos em dois pavimentos, comportará 120 
leitos, dos quais 20 são de UTI. Todo o seu estudo foi planejado ba-
seado sob os conceitos de expansibilidade, flexibilidade e sustenta-
bilidade. Além da implantação privilegiar os ventos dominantes e a 
insolação, recursos como reuso de águas, energia solar e fachadas 
ventiladas foram aplicados ao empreendimento. 
O hospital comportará unidade completa de diagnóstico, aplicação de 
quimioterápicos e Centro Cirúrgico com 11 salas cirúrgicas, equipados 
com o que há de mais moderno.

Obra
Hospital Unimed Sul Capixaba
Cachoeiro de Itapemirim · ES

Equipe Técnica
Fabíola Maia Girelli

Av. Champagnat, 501 · Salas 205 e 206
29101390 · Vila Velha · ES
Telefone  27  3535 4201
fgarquitetura@gmail.com

XIII GRANdE PRêmIO
FG Arquitetura
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O Ircad (Instituto de Pesquisa contra o Câncer do Aparelho Digestivo) 
é um centro de Treinamento em Técnicas minimamente invasivas e 
cirurgia robótica, foi projetado em 2011 pela Arquiteta Bia Gadia, 
sendo a terceira unidade mundial e o primeiro Instituto do Conti-
nente Americano. 
O desejo de refletir a conquistada referência com o maior Centro de 
Treinamento em Cirurgia laparoscópica do continente e um dos três 
maiores do mundo, onde a medicina robótica, técnica, tecnologia, en-
genharia e arquitetura caminhassem juntas, motivou proprietários do 
IRCAD América Latina e arquitetos na idealização deste projeto. 
O interior é marcado pela leveza e mobiliário ergonômico, no qual as 
linhas retas e modernas convivem com as curvas. As cores neutras 
predominam e as nuances vivas são bem-vindas nos detalhes.

Obra
IRCAD América Latina
Barretos · SP

Equipe Técnica
Beatriz Lima Cardoso Gadia

Al. Japão, 939  · Cond. Campos do Conde
14784-060 · Barretos · SP
Telefone  17  99130 9009
biagadia@biagadia.com.br 
www.biagadia.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Gadia Arquitetura

Fachada Prédio Ircad

Recepção Entrada

Restaurante

Auditório

Recepção Lounge
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Nas premissas deste projeto há a convicção de que o ato de projetar 
não opera somente entre as questões funcionais e estéticas, mas tam-
bém procura traduzir significado social e ambiental na forma construí-
da, demandando uma abordagem sensível e humana. O edifício procura 
explorar a questão da sustentabilidade de maneira a transcender o seu 
significado mais comumente associado à arquitetura, ou seja, apenas um 
conjunto de procedimentos e mecanismos tecnológicos ocultos por trás 
das paredes. Mais do que isso, o projeto pretende resgatar a dimensão 
humana intrínseca à sustentabilidade, focada nas experiências do usuário, 
em algo que ele possa sentir e vivenciar, e por consequência, repensar 
sobre o seu papel e sua maneira de se relacionar com o meio ambiente. 
Nessa relação simbiótica, a arquitetura atua como suporte físico para a 
contemplação ambiental. 

Obra
Casa da Sustentabilidade
Campinas · SP

Equipe Técnica
Hiperstudio + Marcus Rosa

Av. Brig. Faria Lima, 1.597 · Cj. 604 e 605
01452-917 · São Paulo · SP
Telefone  11  4102 0771
matheus@hiperstudio.com.br
www.hiperstudio.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Hiperstudios
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O Pavilhão de Esportes e Eventos teve as obras iniciadas em meados 
de 2016 na sede náutica do Minas Tênis Náutico Clube, localizada 
no Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima-MG. O conceito prevê 
integração com entorno através de grandes aberturas, permitindo 
integração visual com a Lagoa dos Ingleses e Serra da Moeda. A 
variação de cores (pintura ocre e placas metálicas alaranjadas e cor 
de cobre) busca criar uma relação com a cor do minério de ferro, 
predominante na região, além de manter harmonia com outros edi-
fícios existentes no clube. 
As relações entre novo e antigo, ambiente natural e ambiente cons-
truído, público e privado foram fatores preponderantes para que se 
chegassem ao resultado final. A estratégia de projeto solucionou as 
necessidades do escopo de forma harmoniosa com o entorno, geran-
do uma volumetria impactante, mas ao mesmo tempo respeitosa.

Obra
Pavilhão de Esportes e Eventos do Minas Tênis Náutico Clube
Nova Lima · MG

Equipe Técnica
Gabriel Velloso da Rocha Pereira, Luiz Felipe de Farias 
e Marcelo Palhares Santiago

Rua Antônio de Albuquerque, 862 · 2º and.
30112-011 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  2535 2611
email@horizontesarquitetura.com.br
www.horizontesarquitetura.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Horizontes Arquitetura

Fo
to

s  
Te

ar
te

 e
 Lu

ca
s S

ilv
a



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 77 

Arquitetura

O Esplêndido Residências é um edifício híbrido, que unifica moradias 
de alto padrão e comércio na principal rua da cidade. 
Situado na região mais alta de Novo Hamburgo, RS, as visuais constru-
ídas e naturais que o empreendimento oferece são valiosas e foram 
exploradas desde a implantação do projeto.

A estratégia de relação da edificação com a cidade foi reforçar o ca-
ráter comercial da avenida principal e gerar uma praça interna de 
recebimento e convívio junto ao alinhamento da rua secundária para 
uso exclusivo dos moradores do Esplêndido. 

A aplicação de materiais naturais e cores sóbrias  junto aos painéis de 
concreto arquitetônico valorizam a composição volumétrica do parti-
do, trazendo leveza à forma e contrapondo a verticalidade do projeto.

Obra
Edifício Esplêndido Residências · Novo Hamburgo · RS

Equipe Técnica
André Landini, Angélica Crusius, Camila Sanvitto, Christine Beck, Cristina Martins, 
Diego Lopes, Gabriel Grandó, Leonardo Neumann, Luis Villanova, Luis Rocha, 
Marcos Laurino e Paula Fontana.

Rua Liberdade, 50
90420-090 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3061 3031
contato@ideia1.com.br
www.ideia1.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Ideia1 Arquitetura
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Obra desenvolvida com intuito de abrigar a nova sede da TV Record 
Goiás. Design arrojado e imponente para ressaltar a grandeza da emis-
sora local. Com traços delicados e ao mesmo tempo despojados, a 
arquitetura do prédio sugere de forma muito sutil o formato de um R, 
letra que que inicia o nome da emissora.

Obra
TV Record
Goiânia · GO

Equipe Técnica
La Vie en Vert

Rua 18, 282 · Sl. 09 · Galeria Marfim
74120-080 · Goiânia · GO
Telefone  62  3954 8041
suzy@lavieenvert.com.br
www.lavieenvert.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
La Vie en Vert
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Estúdio Olímpico, prédio temporário, erguido no centro da 
principal Alameda do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, foi 
construído para abrigar o jornalismo do Grupo Globo, onde a TV 
Globo, SporTV e Globoesporte.com utilizaram como base para a 
cobertura dos jogos Olímpicos de 2016.

Obra
Estúdio Olímpico
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Lydia Maria Murad

Rua Paulo Barreto, 84
22280-010 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  99113 4865
lydia@ciclo.arq.br

XIII GRANdE PRêmIO
Lydia murad
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O Resort Ilha do Capítulo se destina a ser suporte de lazer e conveniên-
cia em terra para proprietários de barcos na região de Angra dos Reis. 
Um píer em arco com capacidade para vinte embarcações a partir de 
80 pés conduz ao pavilhão de recepção. A partir da recepção uma serie 
de vias peatonais permeiam a ilha de flora exuberante conduzindo 
as pessoas a um Club House com restaurante, bar, piscina, um Spa 
completo, Cave e 10 bangalôs para pernoitar. Atualmente a limpeza 
dos grandes barcos é feita no mar, causando graves transtornos ao 
ecossistema da região. O Resort através de infraestrutura em ilha e 
continente se propõe a fazer a essa manutenção sem causar nenhum 
dano ao meio ambiente. Todas as edificações foram projetadas no 
local de edificações pre-existentes assim como os caminhos são exa-
tamente os que já existiam na ilha anteriormente. Trata-se de um 
empreendimento que une necessidades e lazer de maneira absoluta-
mente sustentável.

Obra
Ilha do Capítulo
Angra dos Reis · RJ

Equipe Técnica
Ivo Mareines, Rafael Patalano, Aleksandra Kondrowska, Danilo Moreno, 
Gabriel Vicente, Matthieu Van Beneden e Isabela Trotta

Rua Nascimento Silva, 280  · Cj. 101
22421-024 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3153 2808
ivo@mareines-patalano.com.br
www.mareines-patalano.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
mareines + Patalano Arquitetura
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O desenho da fachada buscou explorar ao máximo o potencial de ex-
posição ao público. A aplicação de materiais contemporâneos como 
a tela de aço inox e o grande luminoso de led refletem o caráter 
inovador do Banco. No interior do imóvel aproveitou-se a área com 
pé direito duplo para acomodação do café, o grande protagonista da 
agência. A peça de iluminação integrada ao guarda-corpo de vidro foi 
delineada a partir da geometria original do imóvel e resulta num ele-
mento essencialmente ligado à linguagem visual do banco. A setoriza-
ção dos espaços se realizou por meio de divisórias de vidro piso-teto, 
com ênfase na integração dos espaços.

Obra
Banco Original
Rio de Janeiro · RJ

Equipe Técnica
Miguel Góes, Silvia Stocche, Mario Tavares Filho,
Florencia Merguerian, Cecília Góes, Madalena Mader

Rua General Jardim, 482 · Cj. 122
01223-010 · São Paulo · SP
Telefone  11  3234 4800
mgoes@mgoesad.com
www.mgoesad.com

XIII GRANdE PRêmIO
mGoesAd

Fotos Pedro Napolitano Prata
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Vencedor do XIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa na cate-
goria “Escritórios Interiores-Indústria”, o projeto da Torrent do Brasil 
desenvolvido pelo escritório Moema Wertheimer Arquitetura buscou 
além da funcionalidade, a integração das culturas brasileira e indiana 
(a matriz da Torrent está situada na Índia). O escritório, inaugurado em 
novembro do ano passado, é um open space de 1400 metros, situado 
no 24º andar do edifício Morumbi Tower em São Paulo. 
O mix cultural explica-se, em parte, pela importância que a subsidiária 
brasileira vem assumindo nos resultados do grupo. Tudo no escritório 
remete às duas culturas. O carpete da recepção é indiano, mas a ca-
deira é de inspiração e madeira brasileiras. A arquitetura e o design 
do escritório também faz uso de cores e elementos comuns aos dois 
países, como as pipas instaladas no teto de uma das principais salas, 
uma querida e alegre referência cultural lá e cá.

Obra
Torrent Pharma
São Paulo· SP

Equipe Técnica
Arquitetos Moema Wertheimer,
Wanesca Mendonça e Nei Anderson

Av. Ibirapuera, 2.033 · Cj. 174
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 4802
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br 

XIII GRANdE PRêmIO
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Como dizia o poeta Vinícius de Moraes, “... a beleza é a melhor coisa 
que existe...”. 
A Casamirador nos solicitou reunir o melhor da arquitetura e do 
design,com sofisticação, exclusividade e beleza. O terreno está 
localizado na Savassi, que é um bairro tradicional, com história, 
charmoso, denso, diverso e palco da cultura, da arte, da gastrono-
mia e da arquitetura mineira; está para BH assim como o Soho está 
para Nova York. 
O edifício se divide em 04 tipologias diferentes: casas, studios, lofts 
e coberturas. São plantas abertas, com grandes vãos de iluminação, 
onde o morador tem liberdade de ocupar conforme seu próprio desejo. 
Em decorrência das leis municipais, o edifício possui um escalonamen-
to das vedações laterais e de fundos. 
O aço cortem perfurado nos permitiu “vestir” o edifício para expor o que 
há de belo e deixar sob a pele o que não é tão atrativo de se exibir. 

Obra
Casamirador Savassi
Belo Horizonte · MG

Equipe Técnica
Gisele Borges, Ulisses Mikhail, Mariana Manoela, 
Helena Hostalácio, Iara Pimenta e Manuela Fratezzi

Rua Centauro, 231 · 5º andar
30360-310 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3057 4344
contato@myssior.com.br
www.myssior.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
myssior A+U+G

Fotos Eduardo Penna
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O projeto caracteriza-se pelas possibilidades do sistema steel-framing 
e pelo uso intensivo das condições naturais. A obra assume a condição 
de protagonista, não se limitando apenas ao papel de fechamento, 
ou seja, o método construtivo é a própria expressão estética institu-
cional. O sistema de sheds se configura por diversos “prismas”, cada 
um desempenhando uma função específica do processo produtivo. 
O shed central, mais alto, possui duplo fechamento em venezianas 
translúcidas, permitindo o cruzamento da ventilação e da iluminação 
naturais, mecanismo favorável ao desempenho do processo. O sistema 
construtivo foi explorado em todas as suas possibilidades como pode 
ser observado. A estrutura metálica está fortemente marcada em to-
das as fachadas do conjunto. Quando possível, sua presença é ainda 
valorizada pelo fechamento em vidro, que destaca a transição entre os 
elementos estruturais e os painéis de fechamento. 

Obra
Brasilit Saint-Gobain Seropédica
Seropédica · RJ

Equipe Técnica
Claudia Nucci Barone e
Valério Pietraroia

Rua dos Pinheiros, 240 · Cj. 01
05422-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3085 5611
npc-arq@npc-arq.com.br
www.npc-arq.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
NPC Grupo Arquitetura
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A residência está localizada em um interessante lote de duas fren-
tes; uma delas voltada para o passeio - único acesso de veículos - e 
a face oposta voltada para uma área de preservação permanente, 
com a qual se integra. O projeto se utiliza ao máximo da sua largura 
nas divisas, maximizando as visuais, tanto para a APP quanto para a 
rua. O pavimento térreo está dividido em dois setores: a garagem, 
separada por um pátio interno, e a área social, que se abre para o 
jardim. Conectando os dois espaços fica a área de serviço, atendi-
da também por um pátio exclusivo. No andar superior localizam-se 
quatros suítes, com total flexibilidade de modificação em suas áreas, 
permitindo inclusive a criação de um ambiente de estar conforme o 
interesse dos moradores. Destaca-se, sobre o segundo pavimento, 
um solarium com vista de 360 graus para todas as áreas do con-
domínio e para a praia, com possibilidade de instalação de ofurôs e 
tratamento paisagístico.

Obra
Casa Blue II
Xangri-lá · RS

Equipe Técnica
Carolina Souza Pinto, Lucas Obino, Cristiano Selbach Carneiro, Franco Miotto, Aline Taís Comiran, Ellen 

Renata Bernardi, Mateus Sartori, Graziela Venzon, Manoela Conte, Guilherme Silva e Rodrigo Rocha

Av. Osvaldo Aranha, 790  · 4º And.
90035-191 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3019 1057
press@ospa.com.br
www.ospa.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
OSPA
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Conciliar a preservação de edifício de escritórios modernista, da déca-
da de 60, com a implantação de um empreendimento residencial foi 
o desafio deste projeto. O antigo edifício administrativo das indústrias 
Romi na Vila Romana, projeto do escritório de Hélio Duarte, Lúcio Gri-
nover e outros, construído parcialmente e com baixo aproveitamento, 
foi arrolado como bem cultural pelo Conpresp. Optamos por justapor 
um novo bloco de apartamentos articulado ao prédio existente através 
de um volume de circulação vertical. 
Este edifício com elementos estéticos próprios cria distinguibilidade 
entre as partes do conjunto, não confunde o contemporâneo com 
o moderno e compõe um diálogo arquitetônico característico dos 
tempos atuais. Princípios modernistas como fachada livre, estrutura 
independente, modulação e shafts de instalações, possibilitaram a 
fácil reconversão do bloco existente de uso corporativo para “lofts” 
de uso residencial.

Obra
Edifício Romi, 56
São Paulo · SP

Equipe Técnica
Simone Shinobe, Bruna Shayene, 
Flavia Ogushi e Patricia Vitoriano

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 1.790
05458-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3816 0150
paulo@paulolisboa.com.br
www.paulolisboa.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Paulo Lisboa Arquitetura
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Obra
Voga Marine
Ubatuba · SP

Equipe Técnica
Fernando Vidal
Douglas Tolaine

Rua Eugênio de Medeiros, 639
05425-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3817 6963
douglas.tolaine@perkinswill.com
br.perkinswill.com 

XIII GRANdE PRêmIO
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Voga Marine é um centro de convergência do meio náutico que tem 
a ambição de se tornar um porto de excelência, por sua localiza-
ção, design, serviços e facilidades. Voga Marine faz parte de um 
projeto de revitalização do Saco da Ribeira em Ubatuba, São Paulo. 
O empreendimento á composto de três projetos distintos: o Con-
domínio Clube Residencial; Sede da Marina; e Mall, este último em 
atualmente em construção. Com uma área total de 24.000 m², a 
marina tem capacidade para abrigar 250 embarcações. O edifício-
-sede se destaca por seu amplo salão social, de onde se avistam os 
barcos e a piscina. Junto à Marina ainda será construído um Mall, 
que abrigará uma loja âncora, um mix loja-bar-retaurante-lounge, de 
portas abertas para o mar. Também integrado à Marina, já em fase 
de construção, o empreendimento conta com o Voga Residence que 
terá sua saída na marina.

Perkins+Will
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OfficeNow é um projeto pioneiro realizado em conjunto por Cavaletti 
Cadeiras Profissionais e Novara Mobiliário Corporativo, com apoio 
KW-Keyword Representações. Um espaço para a troca de conheci-
mentos sobre a evolução do escritório enquanto centro das mudan-
ças do mundo do trabalho. A exposição de produtos e ideias busca 
materializar, em nove diferentes ambientes, as respostas do design 
à evolução do comportamento contemporâneo. O conceito explora 
as variáveis de conectividade, ergonomia, conforto acústico e priva-
cidade enquanto ferramentas geradoras de espaços resilientes; que 
respondem aos diversos perfis de usuários, atividades, momentos do 
dia, e que oportunizem maiores níveis de colaboração e inovação. 
A R4DESIGN foi responsável pela arquitetura, geração de conteúdo 
e gerenciamento de implantação do showroom, atuando através de 
seus escritórios de Porto Alegre/RS e São Paulo/SP.

Obra
OfficeNow
São Paulo · SP

Equipe Técnica
R4DESIGN

Rua Dezessete de Junho, 457 · Sl. 02
90110-170 · Porto Alegre · RS
Telefone  + 55  51  3225 7500
contato@r4design.com.br
www.r4design.com.br

R4dESIGN
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Obra
Centro Médico Ribeirão Preto
Ribeirão Preto · SP

Equipe Técnica
RAF Arquitetura

Rua São Clemente, 452
22260-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 2879
Rua Gomes Carvalho, 892 · Cj. 47
04547-003 · São Paulo · SP
Telefone  11  3045 1677
mkt@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
RAF Arquitetura



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 103 

Arquitetura

Neste tema a intensidade da exploração espacial e volumétrica, 
transformando pequenas dimensões em aparências monumentais, 
transcende a simples lógica matemática de medida: o metro não 
é a referência, e sim o sentimento humano. Resolver os problemas 
funcionais é menos importante do que solucionar as questões esté-
ticas relativas ao incomensurável poder da arte: comover os usuá-
rios. Desta maneira a busca formal e espacial, foi a da sensação da 
grandiosidade de Deus perante os seus fiéis. As empenas brancas 
se elevam aos céus, sugerindo a busca do infinito. A partir da nave, 
os fiéis avistam acima do altar, a “luz divina advinda do céu”, ele-
mento que confere um sentimento de eternidade e paz. No acesso 
predomina a marquise que, além de convidar os fiéis à celebração, 
se transforma em um elemento vertical onde se localizará o cruzeiro. 
Esta “torre contemporânea” é uma clara alusão aos campanários de 
nossas igrejas coloniais. (Tota Maia) 

Obra
Igreja Episcopal Monte Sinai
Garanhuns · PE

Equipe Técnica
Autor · Luiz Rangel Moreira
Colaborador · Rafael Campos Rangel

Rua Capitão José da Luz, 25 · 1105
50070-540 · Recife · PE
Telefone  81  3221 7745
luiz@rangelmoreira.arq.br
www.rangelmoreiraarquitetura.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Rangel moreira Arquitetura
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Depois de mais de 10 anos de crescimento espontâneo, sempre de 
forma improvisada, o Colégio Objetivo Indaiatuba, decide dar uma 
“virada” conceitual, oferecendo ao seu público, não somente novos 
conceitos pedagógicos, mas também com novos espaços com quali-
dade ambiental.
Reconhece então, a necessidade de promover uma expansão bem 
planejada e com qualidade com uma arquitetura transformadora até 
mesmo de sua identidade visual.
Precisava fazer um remanejamento dos alunos e reorganizar o espaço 
da escola. Era preciso ampliar o espaço para cima, a partir do prédio 
preexistente. Um dos aspectos fundamentais do projeto foi criar um 
acesso para as crianças para levá-las ao andar de cima de forma lúdica 
e super segura.

Obra
Colégio Objetivo
Indaiatuba · SP

Equipe Técnica
Ricardo Bandeira
Márcia Leitão

Rua Ilda do Amaral Cussiol, 71 · 7º and.
18047-594 · Sorocaba · SP
Telefone  15  3232 7788
contato@ricardobandeira.com.br
www. ricardobandeira.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Ricardo Bandeira e márcia Leitão

Fase I · Realizada · Fachada Principal

Fase II · À realizar

Fase I · Realizada · Acesso Elevado do Infantil

Antes
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O complexo multiuso mais completo do sul do país, foi premiado com 
ouro na categoria empreendimentos de grande porte pelo Sinduscon 
Premium 2015. Único em seu conceito, o complexo alia residência, 
trabalho, serviços, conveniência, alimentação, lazer, hotelaria e centro 
clínico em uma única obra, de aproximadamente 60.000m2. O seu 
desempenho comercial foi histórico, sendo 100% vendido em 8 dias.

Obra
Max Plaza
Canoas · RS

Equipe Técnica
Ronaldo Rezende Arquitetura

Rua Felipe Neri,  
90440-150 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3023 8080
raul@ronaldorezende.com.br
www.ronaldorezende.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Ronaldo Rezende Arquitetura
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O projeto é constituído por 2 blocos principais, com acessos diferenciados 
em 3 das 4 ruas que delimitam a quadra onde se situa o conjunto. O acesso 
principal serve o conjunto conhecido pelo nome de “convivência”; é um 
edifício com um grande hall central, iluminado naturalmente através de 
pirâmides envidraçadas no nível da cobertura. A circulação vertical princi-
pal é constituída por 2 elevadores e uma escada central, de grande efeito 
arquitetônico.Um corredor central conecta andar por andar todas as depen-
dências do bloco “convivência”, transforma-se em uma passarela estaiada 
em 2 níveis e que cruza toda a unidade, passando acima das piscinas e do 
play-ground para atingir o ginásio de esportes também com seus 2 níveis. 
Do grande hall partem todas as ligações para a totalidade das dependências 
da convivência e esse grande espaço aberto e coberto permite aos usuários 
ver toda a movimentação de pessoas na unidade tornando-se o coração do 
edifício da convivência e como o SESC deseja, incentivando os frequentado-
res a participar das diversas atividades propostas pela entidade. 

Obra
SESC
Sorocaba · SP

Equipe Técnica
Arquiteos lza Kusaka, Gabriella Proto, Koichi Shidara, Ricardo Noguer,
Sergio Teperman e Wagner Benatti

Rua Tabapuã, 649
04533-010 · São Paulo · SP
Telefone  11  3168 4555
sergio@sergioteperman.com.br
www.sergioteperman.com.br

XIII GRANdE PRêmIO
Sergio Teperman Arquitetos

Fo
to

s F
la

vi
o 

Ha
m

ad
a 

Te
pe

rm
an



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 111 

Arquitetura

Localizado em um terreno de quase 22.000,00m2, o projeto foi lança-
do aproveitando a topografia do terreno e preservando a grande área 
de verde do entorno existente. O acesso ao empreendimento será 
feito através de uma grande passarela de concreto que atravessa um 
túnel verde. A criação de espaços abertos/cobertos que se permeiam 
entre volumes foi a solução adotada. Quanto à volumetria, optou-se 
por materiais puros e poucas interferências.
A Edificação possui dois volumes principais interligados por uma pas-
sarela em concreto. A preocupação de reduzir o impacto visual da 
construção sobre o meio ambiente levou a escolha de poucos mate-
riais para revestir as fachadas: concreto, vidro e revestimento cerâmi-
co, padrão madeira junto a fachada principal.

Obra
Hospital Veterinário Público de Porto Alegre
Unidade de Saúde Animal Victória
Porto Alegre · RS

Equipe Técnica
Arquitetos Rodrigo Pinto de Souza e Cristina De Lorenzi Campelo

Rua José Scutari, 154
91340-210 · PORTO ALEGRE · RS
Telefone  51  3061 1391
c.campello@scarq.com.br
www.scarq.com.br 

XIII GRANdE PRêmIO
Souza & Campelo Arquitetos



telefone 0800 770 3979 · www.alberflex.com.br

115

telefone  54  3520 4100 · www.cavaletti.com.br

123

telefone 11  4189 8282 · www.marcetex.com.br

137

telefone 11 4241 7784 · www.audacieuxx.com.br

117

119

telefone  11 3274 2020 · www.interactdivisorias.com.br

131

125
telefone 19 3114 9400 · www.chromma.com.br

telefone 11 4133 0777 · www.mackey.com.br 

135

telefone  54  3213 7900 · www.sular.com.br

141

telefone 0800 771 5352 · www.johnrichard.com.br 

133
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Mobiliário

Somos apaixonados não apenas pelo resultado final, mas também pelo pro-
cesso. Damos atenção aos mínimos detalhes dos produtos. Estamos preocu-
pados com a segurança, a durabilidade e principalmente, com a confiança 
dos nossos clientes. São cadeiras nacionais e importadas, mesas executivas, 
de reunião, estações de trabalho, sofás, armários, divisórias e acessórios 
ergonômicos. Representantes de vendas em todo o Brasil.

Alberflex

Av. Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone 0800 770 3979

www.alberflex.com.br
@alberflex_oficial
AlberflexOficial
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Divisórias

A Audacieuxx Divisórias é uma empresa jovem, moderna, dinâmica 
e agora com um braço também nos Estados Unidos. Com soluções 
de qualidade e atendimento diferenciado, diversifica a sua linha com 
divisórias arquitetônicas, divisórias em vidro, divisórias em drywall e 
divisórias sanitárias.

Audacieuxx

BNDES

GJP · SP

Procopio de Carvalho Advogados

GJP · SP

Procopio de Carvalho Advogados

Rua das Margaridas, 1114
06817020 · Embu · SP
Telefone 11 4241 7784
www.audacieuxx.com.br

BNDESSumitomo · RJSumitomo · RJ





2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 121 

Mobiliário

A Caderode desenvolve soluções em mobiliário corporativo, com di-
ferencial competitivo e responsabilidade sócio ambiental, visando a 
plena satisfação dos nossos clientes. São mesas de diretoria, ambien-
tes operacionais, plataformas de trabalho, mesas de reuniões, balcões, 
divisórias piso teto e uma completa linha de cadeiras.

Caderode

Rodovia VRS 814, km 0,3 · 300 
95270-000 · Flores da Cunha · RS
Telefone  54  3292 8700
contato@caderode.com.br
www.caderode.com.br
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Assentos

A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais atua desde 1974 no desen-
volvimento de assentos para ambientes profissionais.Com atitude 
colaborativa e design atual, oferece ao mercado soluções que fo-
mentam a inovação e a troca de conhecimento, combinando beleza 
e dinamismo para inspirar pessoas. Cavaletti, valor em fazer mais.

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550
99706-530 · Erechim · RS
Telefone  54  3520 4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br 

Cavaletti Cadeiras Profissionais
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Assentos

Para a Chromma, o design vai muito além dos produtos oferecidos. 
Buscamos valorizar ambientes e os profissionais que os projetam. 
Pensamos na saúde e no bem-estar dos usuários através da utiliza-
ção de materiais selecionados e que não agridem o meio-ambiente. 
Focamos na criação de produtos ergonômicos, confortáveis e que 
seguem as mais rigorosas normas de qualidade.

Chromma

Auditório da PUC de Goiás · 3.000 lugares

Estrada Municipal Mineko Ito, 4305
Cond. Empresarial Veccon Zeta · Cx. Postal 10
13177-970 · Sumaré · SP
Telefone 19 3114 9400
chromma@chromma.com.br
www.chromma.com.br

Samsung

Orion Quadrada
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Revestimentos

Na Eliane qualidade e estilo de vida andam lado a lado. Os produtos 
aliam beleza, inovação e alta tecnologia. O pioneirismo sempre esteve 
presente na história da empresa que trouxe novidades como a fabrica-
ção do porcelanato no Brasil e se destaca com o desenvolvimento de 
pisos e azulejos com certificação ecológica. Toda a experiência oferece, 
através de uma linha de produtos completa, o melhor desempenho en-
tre durabilidade, praticidade e design.

Eliane Revestimentos

Rua Maximiliano Gaidzinski, 245
88845-000 · Cocal do Sul · SC
Telefone 0300 789 7771
eliane.tecnica@eliane.com
www.eliane.com

HYDROTECT 

Agora produzido no Brasil pela

Eliane Revestimentos

A Eliane, em parceria com a fabricante 
japonesa Toto, traz para o Brasil a tecnologia 
inovadora comprometida com a praticidade, 
bem-estar e construção sustentável. 

Hydrotect é um composto aplicado na su-
perfície dos revestimentos que em contato 
com a umidade do ar, luz natural ou artificial 
resulta em benefícios como:

· Purificação do ar
· Combate a bactérias

· Autolimpante
· Antiodor

Saiba mais em 
eliane.com/engenharia/hydrotect
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Pisos

Sustentáveis, com padrões e texturas naturais da madeira, as linhas 
de revestimento vinílico da ePiso são ideais para residências e espaços 
corporativos! São práticas (fácil de limpar e de instalar) e muito resis-
tentes! Para outras informações e encontrar a revenda mais próxima: 
www.episo.com.br 

 Episo Revestimentos e Pisos

Fotos Edson Ferreira

Rua do Catete, 46
 22220-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2225 6277
contato@episo.com.br
www.episo.com.br

Sala de Almoço de Marise Marini Arquitetura Casa Cor RJ 2016
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Divisórias

Atuante no segmento corporativo de alto padrão, as divisórias Interact 
são concebidas com o objetivo de obter produtos que combinam 
tecnologia e performance. Nossas certificações técnicas comprovam 
os excelentes níveis alcançados em termos de acústica e desempe-
nho ambiental. Em 2014, a Interact foi adquirida pelo grupo Mangini 
International, trazendo design italiano ao mercado nacional. 

Interact

Rua Dom Bosco, 624
03105-020 · SÃO PAULO · SP
Telefone  11 3274 2020
interactdivisorias@interactdivisorias.com.br
www.interactdivisorias.com.br 
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Locação

A John Richard é a maior empresa de locação de móveis para escritó-
rio, presente em todo o Brasil. A melhor solução para empresas que 
estão iniciando, expandindo ou precisam adequar sua estrutura. Você 
aluga móveis quando precisar e devolve quando não precisar mais. 
Seu escritório mobiliado em instantes. 

John Richard Aluguel de Móveis

0800 771 5352
johnrichard@johnrichard.com.br
www.johnrichard.com.br 
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Mobiliário

A Mackey oferece produtos e serviços diferenciados, utilizando as 
ultimas tendências internacionais de mobiliário corporativo. 
Possui soluções para ambientes open space com design inovador, 
assentos modernos, plataformas flexíveis de fácil expansão e rema-
nejamento para atender as mais diversas necessidades do ambiente 
de trabalho.

Al. Rio Preto, 858
06460-050 · Barueri · SP
Telefone 11 4133 0777
kenzo@mackey.com.br
www.mackey.com.br 

Mackey Móveis
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Divisórias

Com mais de trinta anos, a Marcetex é exemplo em soluções para ambientes 
corporativos, na fabricação de divisórias industrializadas de alto padrão e 
marcenarias especiais. Membro do GBC Brasil, seus produtos são fabricados 
conforme os padrões de qualidade da ABNT 15141:2008 e com tecnologias 
que reduzem o impacto ambiental reconhecidos pelo selo de Qualidade ABNT 
Ambiental e Certificação FSC®.

Marcetex Divisórias

Estrada Ernestina Vieira, 345
06382-260 · Carapicuíba · SP
Telefone  11  4189 8282
marketing@marcetex.com.br
www.marcetex.com.br
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Mobiliário

Linhas Romanzza Plus e Prima 40, Marzo Vitorino. Flexíveis e funcio-
nais, as linhas Romanzza Plus e Prima 40, da Marzo Vitorino, valorizam 
os ambientes de trabalho e oferecem diversas soluções para compor 
espaços corporativos e comerciais da forma mais prática e adequada. 
Além de móveis, a Marzo Vitorino também oferece componentes e 
parcerias estratégicas com a indústria do mobiliário. 

Marzo Vitorino

Rua dos Trabalhadores, 95
07600-000 · Mairiporã · SP
Telefone  11  4486 8846
contato@lourencosta.com.br
comercial@marzovitorino.com.br 
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Mobiliário

A Móveis Sular atua na fabricação de mobiliários e divisórias como so-
luções para diversos segmentos. Conta com um dos maiores portfólios 
do mercado e oferece linhas para os mais diversos layouts de escritó-
rios, hotéis, hospitais, aeroportos, instituições financeiras e divisão de 
ambientes, com prática no processo produtivo de projetos sob medida. 
A Sulmar, fruto da parceria com a empresa italiana Mar Mobili, produz 
e comercializa as Divisórias “SULMAR”, que possuem design italiano e 
garantem perfeito resultado estético para qualquer tipo de ambiente.

Móveis Sular

Rua Nestor Moreira, 631
90052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900  
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br
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Mobiliário

Novara espaços convidativos, versáteis e comprometidos com ergono-
mia e sustentabilidade. Elegância e leveza inspiram o relacionamento 
e o bem-estar entre as pessoas.
Escritórios modernos, com ambientes mais livres, motivando equipes 
e favorecendo a criação.

Novara

Rua Evaristo de Antoni, 3.013
95041-000 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3027 1818
vendas@novara.ind.br
www.novara.ind.br

MEET · União, integração e troca de ideias OPERA · Valorizando a versatilidade

OPUS · Você no seu melhor ambiente TREVI · Desejo de ser mais
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Mobiliário

Mobiliário Corporativo, Colaborativo, Urbano e Decorativo para atender 
todos os níveis hierárquicos de sua Empresa. Reconte sua vivência 
corporativa visitando nosso espaço e conheça nossas soluções para o 
escritório contemporâneo. Ampla linha de assentos, postos diretivos, 
plataformas, mesas de reunião, divisórias piso-teto, arquivos fixos e 
deslizantes. Inovação, tecnologia, design e qualidade. 

Operis Design

Showroom Operis Design · Linha Nexus

Showroom Operis Design · Linha Nyem

Showroom Operis Design · Linha Reunião

Case Hypermarcas

Case Hypermarcas

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550 · Cjs. 3103/3104
04583-110 · São Paulo · SP
Telefone 11 5181 1895
operisdesign@operisdesign.com.br
operis.com.br 

Case Geofusion Case Geofusion
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Mobiliário

A Operis Group é uma divisão da Fortline, empresa responsável 
pelo desenvolvimento, gestão e produção de mobiliários para o 
mercado corporativo. Atuando há mais de 20 anos, agregamos 
design, criatividade e tecnologia para cada linha de produto. São 
mais de 30mil m² de área fabril, com uma estrutura focada em 
desenvolver soluções em mobiliário para a nova realidade dos 
escritórios contemporâneos.

Operis Group

Posto Diretivo Nyem

Linha Nexus

Tels 11 5181 1895 · 11 3050 8877 · 12 39222166
Tels 16 3624 9797 · 19 3232 3966 · 21 3078 4000
Tels 31 3225 9750 · 61 3224 0999 · 67 3384 3900
Tels 98 3248 5856
www.operis.com.br 

Parque fabril em São Simão · São Paulo
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Forros e Produtos Acústicos

Nexacustic e Nexalux · produzidos em MDF ignifogo, oferem diferen-
tes modelos de frisos e perfurações. 
Sonex illtec · produzido com illtec, material leve e incombustível 
oferecem placas, baffles e nuvens acústicas com variedade de for-
matos e cores. 
Forros Minerais OWA · produzidos na Alemanha, são referência do 
mais alto padrão de qualidade em conforto acústico, segurança ao 
fogo e sustentabilidade.

OWA Sonex

Avenida Piraporinha, 1027
09950-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  4072 8213
atendimento@owa.com.br
www.owa.com.br 
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Mobiliário

A Rivera tem tudo para fazer bons negócios com você, inclusive mó-
veis de excelente qualidade! A Rivera sabe que oferecer projetos e 
móveis corporativos de alta qualidade é apenas parte do processo. 
Oferece apoio na confecção de propostas técnicas e orçamentos, 
flexibilização negocial, montagens impecáveis, total assistência pós-
-entrega e 5 anos contra defeitos de fabricação. 

Rivera Móveis

Telefone  19  3543 2300
rivera@riveramoveis.com.br
www.riveramoveis.com.br

ELEVA · Nova linha de mesas com ajuste elétrico
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Persianas e Toldos

A Simonetti Decor esta no mercado desde 2004, comercializando 
persianas, cortinas, toldos e acessórios, para área corporativa e resi-
dencial. Os produtos estão aliados a soluções integradas e tecnologia, 
qualidade, proteção e decoração, atendendo a necessidade com diver-
sos tipos de configurações. Produtos comercializados para: escritórios, 
hospitais, aeroportos, hotéis, indústria e laboratórios.

Simonetti Decor

Rua Pedro Sernagiotti, 17
05124-050 · São Paulo · SP
Telefone 11 3596 5202
contato@simonettidecor.com.br
www.simonettidecor.com.br
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Mobiliário

A Tok&Stok oferece soluções completas para o Espaço Office desde a recepção 
à sala de diretoria, incluindo espaço de reunião e estações de trabalho para 
pequenos, médios e grandes escritórios, nas mais variadas tendências, com 
design diferenciado, que incluem peças assinadas tanto pela equipe própria 
de designers como por profissionais renomados. As linhas privilegiam a racio-
nalidade do espaço, resistência e ergonomia. Além de móveis a rede oferece 
complementos e acessórios. Em um único dia é possível montar todo o am-
biente de trabalho como pronta retirada a preços acessíveis.

Tel. 11 2666 2333 Vendas Institucionais
0800 7010 161
www.tokstok.com.br

Tok&Stok
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Mobiliário

Instalada no estado de Goiás, a USE fabrica mesas, armários, gave-
teiros, estações de trabalho, divisórias e acessórios para ambientes 
corporativos. Produz carteiras e conjuntos escolares e distribui cadei-
ras da marca Cavaletti. A empresa se faz essencial para o desenvolvi-
mento econômico e social do País, ao criar soluções em mobiliário que 
atendem as equipes de grandes organizações.

Use Móveis para Escritórios 

Escritório · Av. T7 esq. com Mutirão, Edíficio Lourenço 
Office, 21° andar, Setor Bueno · Goiânia · GO
Indústria · Rua 28 esquina c/rua 30, Lote Area Apm 
01, S/N · 75370-000 · Goianira · GO
Telefone  62  3576 1883
sac@usemoveis.com.br · www.usemoveis.com 
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Mobiliário

As cadeiras da linha ID Chair são articuladas, o que permite que elas 
sejam confortáveis para todas as pessoas, com diferentes perfis bio-
mecânicos. Com ajustes nos braços, na curva lombar, na curva toráxi-
ca, na profundidade e altura do assento e no tamanho do tronco, as 
cadeiras Vitra se adaptam às pessoas, e não o contrário.

Vitra do Brasil

Rua Natingui, 442 · CJ. 12
05443-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3478 7111
alisson.salles@vitra.com
www.vitra.com 

Id Air Developed by Vitra in Switzerland, Design: Antonio Citterio

Vitra do Brasil
Rua Natingui, 442 - Cj 12 - Vila Madalena - CEP: 05443-000
Telefone: (11) 3478 7111 www.vitra.com/idair
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Divisóriass

Fabricamos a Série 600, melhor e mais avançada parede móvel do 
mundo, única instalável em pés-direitos superiores a 12m e com 
acústica 50% superior à da concorrência. As Divisórias Piso-Teto 
Space oferecem design europeu e alta qualidade. Paredes Elétri-
cas verticais Skyfold e Hufcor Summit são diferenciais exclusivos. 
Móveis e revestimentos sob medida para hotéis e corporações são 
nosso lançamento.

Wall System

Rua Karl W. Schinke, 137
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone  51  3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br 

Divisória Elétrica Wall System Skyfold Wall System Hufcor Summit Revestimentos em madeira sob medida para rede hoteleira

Wall System Hufcor Série 600 · Centro de Eventos do Ceará · Fortaleza, Brasil Divisória Piso-Teto Space Acoustique
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Construtoras/Gerenciadoras

O grupo Bueno Netto está presente na história brasileira da construção 
civíl há 40 anos e conta com mais de 2.000.000m² em desenvolvi-
mento. Com uma trajetória marcada por excelência e credibilidade, 
hoje, o grupo atua em todo o território nacional, construindo, incorpo-
rando e comercializando empreendimentos residenciais, comerciais e 
corporativos de alta qualidade. Solidez e empreendedorismo, caracte-
rísticas inerentes à essência da empresa.

Bueno Netto

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1340 · 2º and.
04548-004 · São Paulo · SP
Telefone 11 4083 5100
contato@buenonetto.com.br
www.buenonetto.com.br

Oscar Freire Design Offices
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Construtoras/Gerenciadoras

O novo não é o que acabou de chegar. O novo tem frescor, impres-
siona, tira o fôlego, O novo não envelhece; o novo se torna clássico, 
Ilumina, faz pensar. Às vezes confunde. Às vezes esclarece. O novo é 
exatamente aquilo que a gente não esperava. E é difícil acreditar que 
ele ainda não exista. CASAMIRADOR Savassi. Finalmente O NOVO. Lofts 
e Studios no melhor lugar de Belo Horizonte.

Casamirador

Rua Centauro, 231 · 5º andar
30360-310 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3057 4344
pollyanna@myssior.com.br
www.casamirador.com.br 
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Construtoras/Gerenciadoras

Inspirado nos grandes marcos do design de vanguarda, o Horizonte JK 
surge na cena paulistana como um projeto sem precedentes que vai 
revolucionar a vida de quem quer trabalhar e morar no mesmo lugar.
Horizonte é o primeiro edifício da região que une o morar e o trabalhar 
no mesmo endereço. No Horizonte Home, os futuros moradores con-
tarão com um alto nível de sofisticação, plantas muito confortáveis, 
espaços bem distribuídos e um grande mix exclusivo de lazer.

Emoções Incorporadora

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545 
04543-011  ·  São Paulo  ·  SP
Telefone  11  3044 1150
contato@incorporadoraemocoes.com.br
www.incorporadoraemocoes.com.br
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Construtoras/Gerenciadoras

A HOCHTIEF do Brasil comemora o cinquentenário de sua fundação. Em 
22 de agosto de 1966, fundou a razão social HOCHTIEF do Brasil dando 
início às suas atividades. Ao completar 50 anos de atuação no país, a 
HOCHTIEF do Brasil acumula vasta experiência com um extenso acervo 
técnico de mais de 500 obras executadas para diversos mercados e seg-
mentos. Essas obras ultrapassam 7 milhões de m2 construídos no país e 
4 milhões de m3 de concreto. Agora HOCHTIEF do Brasil é HTB! 

HTB

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145
04726-170  ·  São Paulo  ·  SP
Telefone  11 5643 0100
htb@htb.eng.br
www.htb.eng.br

CasaShopping · Rio de Janeiro Templo Mormon · Recife Shopping Cidade Jardim · São Paulo

Somos a HTB, uma empresa de engenharia e construção de excelência 
que oferece serviços e soluções completas: pré-construção, desenvolvimento
de projetos, construção e assistência técnica pós obra.
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Construtoras/Gerenciadoras

Edifício Corujas · São Paulo · Tem gente que adora a vibração do 
caos paulistano. Para essas pessoas, a cidade oferece infinitas pos-
sibilidades. Mas, para quem procura viver em um ritmo menos ace-
lerado e com mais qualidade de vida, as opções são poucas. É por 
isso que trabalhar em um prédio horizontal, com jardins e ao lado de 
um pequeno parque, onde é possível fazer reuniões, sair a pé para 
almoçar, é privilégio de poucos.

Idea Zarvos!

Rua Natingui, 442 · Sl. 8
05443-000  ·  São Paulo  ·  SP
Telefone  11 3550 1818
contato@ideazarvos.com.br
www.ideazarvos.com.br
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Construtoras/Gerenciadoras

Nos 26 mil m² de área construída e cinco andares do AquaRio, o vi-
sitante será apresentado a um circuito com 28 tanques, onde poderá 
conhecer um pouco mais sobre os peixes da costa brasileira, do caribe 
e do indo-pacífico. Ao todo são 4,5 milhões de litros de água salgada, 
3 mil animais de 350 espécies diferentes. O prédio é formado por um 
prédio antigo, datado de 1914, cuja estrutura metálica foi mantida e 
outros dois prédios novos, todos com pé direito duplo. Três elevadores 
dão acesso à área de visitação do aquário.

KREIMER ENGENHARIA

Rua do Rosário, 171 · 3º and.
20041-004 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2507 2200
contato@kreimer.com.br
www.kreimer.com.br



2016 · 18º ANUÁRIO CORPORATIVO · 177 

Construtoras/Gerenciadoras

Um empreendimento que promete revolucionar, unindo residencial, 
comercial e mall, o Grand Park Lindoia harmoniza a face cosmopolita 
da região com o estilo de vida natural. Com uma área de 10 mil m² 
dedicada exclusivamente ao bem-estar, a estrutura conta com pisci-
nas, campo de futebol, área verde, academia e praças - um verdadeiro 
spa urbano. No terreno de 25 mil m², uma torre comercial com 179 
unidades disponíveis para escritórios ou consultórios e ainda um mall, 
trazendo também o comércio para o Grand Park Lindoia.

Melnick Even

Rua Carlos Trein Filho, 551
90450-120 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3016 9000
contato@melnickeven.com.br
www.melnickeven.com.br
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Infinity Tower · Empreendimento comercial Triple A, localizado no 
bairro Itaim Bibi, São Paulo, é composto por cinco subsolos, pavimen-
to térreo, mezaninos e torre com 18 pavimentos tipo, além do ático 
para áreas técnicas, totalizando 73.722 m² de área construída. Com 
as características arrojadas da sua arquitetura, em especial da sua 
fachada curva, inclinada e completamente revestida em pele de vidro, 
o edifício conquistou a certificação LEED categoria Gold.

Metodo Engenharia

Pça. Prof. José Lannes, 40 · Ed. Berrini 500 · 1º and
04571-100  ·  São Paulo  ·  SP
Telefone  11  5501 0000
atendimento@metodo.com.br
www.metodo.com.br
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A Saeng Engenharia é uma construtora especializada em obras corpo-
rativas e comerciais. Com 28 anos de atuação em todo território na-
cional, a empresa é reconhecida pela excelência de execução de suas 
obras e por construir relações de confiança e parcerias de sucesso.

Saeng Engenharia
Transparência, Qualidade e Respeito que fazem a diferença.

Rua Chilon, 326
04552-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3058 6833
www.saeng.com.br

Saeng Engenharia


