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XV OFFICE SOLUTION
ArqUI ShOw · FACILITy ShOw

Entre os dias 02 e 05 de setembro, foi realizada a dé-
cima quinta edição da Office Solution, Arquishow, 
Facility Show. O evento, realizado bienalmente, ser-
viu principalmente para mostrar a nova realidade do 
setor, quem são hoje os líderes deste segmento, com 
tradicionais fabricantes que apresentaram novidades 
e inovações e com novas marcas se lançando no cor-
porativo. Realizada no Pavilhão Transamérica Expo 
Center, em São Paulo, a feira mais uma vez contou 

com estandes lindíssimos e projetados por grandes 
nomes da arquitetura.

Um grande destaque da feira foi a fortíssima partici-
pação de marcas internacionais, onde grande parte, 
acreditando no mercado nacional, estão implan-
tando o seu núcleo fabril e/ou sua nacionalização, 
trabalhando de forma direta e/ou com parceiros 
nacionais.

A exposição contou com 120 marcas e 90 estandes 
e com um mix maior de produtos, com novos seg-
mentos. Foram muitos lançamentos, com destaque 
o grande volume de lançamentos de assentos, pro-
dutos com muito o design e tecnologia, focados em 
qualidade e ergonomia.

Uma grande novidade foram os novos setores na fei-
ra: Show Room e Pavilhão Experience.

O espaço Show Room foi um projeto criado para 
atender 6 empresas, mas expandiu-se para mais de 
20. Foi uma solução prática, elegante e econômica, 
que agradou muito aos participantes, pois todos os 
estandes eram no formato ilha, dando muita visibili-
dade aos produtos e facilidade de acesso.

guia corporativoguia corporativo
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VITRAWALL SYSTEM

CAVALETTIFLEXFORM

Foi com grande satisfação que
recebemos o Grande Prêmio de

Arquitetura Corporativa. Estar ao lado 
dos grandes escritórios de arquitetura 

brasileiros, em uma das maiores 
premiações do país enaltece nosso
trabalho e qualifica todo o setor.

Arquiteto Lucas Obino
Obra Realizada · Linx Hotel International Airport Galeão 

Ospa Arquitetura

Este prêmio é a valorização pelo
pioneirismo do empreendimento.
Obra pré-moldada, totalmente

sustentável.
Cliente · Cicero Ribas da GJP Hotéis

Obra Realizada · Linx Hotel International Airport Galeão 
Ospa Arquitetura

Foi muito interessante participar
pois tivemos acesso a uma nova

gama de empresas e potenciais clientes 
finais e fornecedores.

Arquiteto Daniel Kalil 
Daniel Kalil Arquitetura

A rodada de negócios sempre muito 
positiva, conseguiu reunir os maiores 
profissionais do universo corporativo, 

agregando oportunidades importantes ao 
negócio. O Prêmio de Arquitetura reuniu 
e laureou os principais arquitetos do país, 

demonstrando o altíssimo
nível de inovação, criação e execução

dos profissionais.
Jair BiagioCanevese
Diretor · Grupo Sular

guia corporativo
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DELIARTTECNO

INNA COMPONENTES

Os Salões Experience, Acústica – Arquitetura e Design 
– Arquitetura, contaram com uma área para exposição 
de produtos e um auditório central, onde foram reali-
zadas palestras por profissionais da Área. O Experience 
Acústica contou com o apoio e curadoria da Pró Acús-
tica e o Experience Design – Arquitetura contou com 
apoio do CAU-SP e ADP (Associação de Design de Pro-
dutos) e curadoria do designer Mauro Barros.

Além da já tradicional parte expositiva, na quarta feira, 
03 de setembro foi realizada a 11ª Edição do Grande 
Prêmio de Arquitetura Corporativa, que contou com a 
presença de grandes nomes da arquitetura brasileira e 
seus respectivos clientes finais. Esta edição, diferente-
mente das edições anteriores, foi um almoço de con-
fraternização e premiação, possibilitando que estes 
convidados pudessem também visitar a feira. 

Também paralelamente ao evento, nos dias 04 e 05 
foi realizada a 7ª Grande Rodada de Negócios, evento 
original, gerador de novos negócios, mais um gran-
de sucesso, que contou com mais de 80 participan-
tes, entre escritórios de arquitetura, construtoras e 
gerenciadoras, redes hoteleiras, redes hospitalares, 
bancos e grandes corporações.

Toda a mudança pela qual passou, e têm passado, 
o mercado nos últimos anos, se traduziu no evento 
deste ano, onde foi possível visualizar o fortalecimen-
to de marcas tradicionais e o surgimento de fortes 
grupos, de outros setores, que neste momento de 
transformação do mercado enxergaram a oportuni-
dade ideal para o seu lançamento.

A feira representa uma verdadeira radiografia do 
mercado da arquitetura corporativa, apresentando 
também as empresas, novas tendências e tecnolo-
gias do setor. O perfil do visitante se mostrou muito 
qualificado, sendo composto de pessoas com inte-
resse direto no setor. 

Passaram por seus pavilhões empresários, investido-
res, construtoras, redes da área de saúde, educação, 
shoppings centers, órgãos públicos, engenheiros, ar-
quitetos, facilites, bancos, entre outros. O sucesso 
da feira, em um ao totalmente atípico como este de 
2014, se deu mais uma vez pelo esforço e dedicação 
de quase todos os participantes, pois o sucesso só é 
alcançado quando todos trabalham em prol de um 
bem comum e 50% dos expositores já confirmaram 
a presença na próxima edição da feira, em 2016.

MARZO VITORINO

Esta edição 2014 da 7 H&R Rodada 
de Negócios e XI Grande Prêmio de 

Arquitetura foi nossa primeira participação 
e não temos nada a acrescentar além de 

elogios fartos. Estamos trabalhando muito 
em cima dos contatos estabelecidos e 

esperamos por bons resultados.
Se pudermos, sem dúvida estaremos 

presentes na próxima edição. A Rodada de 
Negócios estar integrada com a Feira Office 

Solution não poderia ser melhor
pois a passagem pela Feira antecipou

um clima altamente corporativo
e de negócios.
João Pedro Criscione

Diretor Comercial · Crismoe

Importante para marcar presença
no segmento, se atualizar com o que

há de melhor e mais moderno
no mercado.

Roberto de Castro Mello
Diretor · Botti Rubin Arquitetos Associados

Como uma das maiores indústrias moveleiras da AméricaLatina decidimos nos lançar no 
mercado corporativo justamente na Office Solution o maior e melhor palco e vitrine do 

setor corporativo. O impacto e o sucesso tanto do nosso estande e lançamentos de nossas 
linhas assinadas por o Rosembaun e pela Edesign confirmaram que estamos no caminho 

certo onde o mercado estava avido por novas e originais soluções corporativas e um grupo 
forte que possa garantir o bom atendimento e qualidade dos produtos.

Fábio Costa · Diretor · Maqmóveis

Foi importante marcar presença
no evento, entre os concorrentes,

e principalmente por ter contato com
novos fornecedores para

possíveis projetos.
Arquiteto Ângelo Barros

Arquiteto Projetos Corporativos · Marcap Engenharia

guia corporativoguia corporativo
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É muito emocionante receber este
prêmio, que é bem focado no que fazemos. 

Arquiteta Cristina Brocca
Interiores Projeto · Ambiente Afinidade · Banrisul

Cristina Brocca Arquitetura

OWA SONEX SYSTEMA 290

GRUPO A2 NOVARA

Programação Palestras

Pavilhão exPerience acústica - arquitetura
Curadoria e Apoio - Pró Acústica

Terça (02/09)

11h00 às 11h30 Acústica de Hotéis · Eng. Jose Carlos Giner

11h30 às 12h00 Acústica Arquitetônica · Arq. Nelson Solano

15h00 às 15h30 Acústica de Escritórios · Arq. Marcos Holtz

Quarta (03/09) 

15h00 às 15h30 Acústica de Escritórios · Arq. Marcos Holtz

15h30 às 16h00 Acústica e a Norma de Desempenho · Eng. Juan Frias

Quinta (04/09)

15h00 às 15h30 Acústica Arquitetônica · Arq. Nelson Solano

15h30 às 16h00 Acústica e a Norma de Desempenho · Eng. Juan Frias

Pavilhão exPerience Design- arquitetura
Curadoria - Mauro Barros (MB Design) · Apoio - CAU/SP e ADP

Quarta (03/09)

14h30 às 15h00 Mauro Barros - MB Design · Estratégia e competitividade

16h30 às 17h00 ADP: Associação de Design de Produto · Panorama do Design

17h30 às 18h00
Afonso Celso Bueno Monteiro – Presidente do CAU/SP
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Quinta (04/09)

14h30 às 15h00 Mauro Barros - MB Design · Evolução do mobiliário de escritórios

16h30 às 17h00
Prof. Dr. Carlos Maurício Duque dos Santos - Doutor e professor em 
ergonomia, categoria Sênior pelo Abergo
Ergonomia no mobiliário e ambiente de escritórios

A participação da EQCC-Equilibrium 
Consulting Capital na Feira foi
muito proveitosa. Tanto a Feira 

como a Rodada de Negócios, nos 
proporcionaram contatos valiosos com 

grandes possibilidades de conversão 
em bons negócios. Inclusive nosso time 
comercial já esteve em campo visitando 
prospects originados nos dois eventos. 

Ademais, pudemos oferecer nossos 
serviços de Acesso a Capital diretamente 

para empresários do ramo moveleiro 
responsáveis por tomada de decisão.

Nosso plano de marketing para os
próximos dois anos, contempla a 

participação nos eventos novamente,
dada a excelente experiência em 2014.

Duílio Junior
Sócio Fundador · EQCC - Equilibrium Consulting Capital

guia corporativoguia corporativo

A Flex Eventos foi criada em 1986 e completa em 
outubro deste ano 28 anos de atuação, organizando 
eventos e feiras voltadas ao mercado de Constru-
ção e Arquitetura Corporativa, com 150 eventos que 
reuniram mais de 50.000 visitantes e 28 feiras, com 
mais de 700.000 visitantes. A empresa se destaca 
por detectar as necessidades do mercado e antecipar 
tendências, criando e abrindo caminhos para a arqui-
tetura corporativa. Tem a preocupação de levar mar-
cas, produtos e serviços aos arquitetos, compradores 
e clientes finais, dos segmentos corporativo e públi-
co, que formam opinião, fundando ou participando 
de associações, normas e certificações que garantam 
a melhoria e qualidade do mercado. A Office Solution 
foi realizada, pela primeira vez, em 1994, completan-
do a 15ª edição em setembro de 2014.
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EUROSYSTEM MAX DESIGN

TC 6 OPERIS GROUP

A Office Solution é sem dúvida um dos 
mais importantes acontecimentos do 

segmento. Contribui muito para
o fortalecimento do profissionalismo
do setor. A 15ª. edição da feira não só 

reforçou este aspecto, como confirmou
que atuamos em um mercado onde a 
evolução é uma constante. A presença

da Operis Group gerou grande
repercussão o que levou a um excelente 

retorno em termos de visibilidade e 
visitação em nosso stand. Evolução
e inovação são dos pilares de nossa 

empresa, portanto participar do
evento nos trouxe um ótimo resultado.

Guilherme Correa

Diretor de Marketing e Planejamento · Operis Group

O prêmio foi uma surpresa para nós. 
Sempre é bom ser reconhecido por um 

trabalho que você desenvolve e que 
continua dando certo.

Arquiteta Ana Maria Montag
Predial Projeto · Avek Restaurante

Arkiz

A Rodada de negócios é uma oportunidade essencial para networking de contatos 
profissionais do ramo da Arquitetura e Construção. Um dia inteiro que nos permitiu

conhecer uma variedade de profissionais, desde fornecedores a Incorporadores/Construtores, 
e da mesma forma mostrar o nosso portfólio de obras projetadas e construídas. A verdade é 

que só se trabalha com que se conhece ou que vem recomendado por outro profissional.
São raras as exceções. Não imagino outra forma de funcionar. Muitos dos produtos que 

nos foram apresentados em formato de catálogo ou e-book/fotos em Ipad tinham o stand 
a poucos metros dali, o que nos permitiu ver e experienciar de fato o que nos estavam 

vendendo. O objetivo é claro para gerar novos negócios e parcerias.
Arquiteto Ricardo Cabeços

Arquiteto Coordenador · Daniel Gusmão Arquitetos Associados

Foi importante para estarmos mais em 
contato com clientes e fornecedores,

de forma a estabelecer uma relação direta 
com os profissionais enos atualizarmos com 

as tendências do mercado. Em
nossa opinião foi uma ótima escolha,
pois otimizou o tempo dos 2 eventos, 

facilitando a mobilidade e aumentando a 
interação dos profissionais.

Arquiteto Davi Cotta
Oliveira Cotta Arquitetura

Nos dias 04 e 05 de setembro foi realizada a 7ª Roda-
da de Negócios, o evento que é considerado o mais 
original do setor, focado em networking e geração 
de negócios, reúne em um só local: clientes corpo-
rativos, escritórios de arquitetura, construtoras e in-
corporadoras e fornecedores, um meeting point com 
quem realmente decide.

O evento, que vem crescendo a cada ano, principal-
mente em consolidação e geração de negócios, nesta 
edição registrou um crescimento de cerca de 35%, 
crescendo em novos nichos e novos mercados.

Além de contar com os tradicionais participantes de 
redes hoteleiras e hospitalares, construtoras e incor-
poradoras e escritórios e arquitetura, agora também 
com forte participação do setor financeiro.

O evento foi um sucesso, pois ajudou a aquecer o 
mercado em transformação, principalmente num 
pós copa e eleições. Também houve um mix maior de 
patrocinadores, de outros setores: automação, contro-

le de acesso, tecnologia e controle ambiental, tecidos, 
carpetes em placa, tapetes, segurança, informática e 
tecnóloga, móveis planejados, móveis hoteleiros e 
hospitalares, produtos para acessibilidade, sistemas 
de sinalização, fora os tradicionais participantes: pisos 
cerâmicos, pastilhas, móveis, assentos, fachadas em 
TS, fachadas em porcelanato, metais sanitários, ilumi-
nação, pisos vinilicos, móveis especiais e móveis para 
locação.

Como em todas as edições, realizamos uma pesqui-
sa com os compradores para que preencham as suas 
necessidades de novos fornecedores e nichos de mer-
cado, garantindo assim um resultado ainda mais po-
sitivo para o evento.

Com o sucesso do evento e atendendo à pedidos de 
clientes finais e parceiros, realizaremos a 8ª Rodada 
de Negócios – Regional, focada em Olimpíadas, Porto 
Maravilha e Saúde, em novembro, no Rio de Janeiro e 
no próximo ano, fora as tradicional edição nacional, 
serão realizados mais dois eventos regionais.

guia corporativoguia corporativo
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Entendemos que o novo formato da 
premiação do XI Grande Prêmio de 

Arquitetura Corporativa possibilitou maior 
ênfase aos premiados e seus projetos,

além de agilidade no processo da 
cerimônia, abrindo espaço considerável 
para network entre os participantes do 

evento. A Rodada de Negócios foi intensa, 
dinâmica, e diversificada. Conseguimos 
aproximar nossa empresa de clientes 

importantes, estreitando relacionamento 
entre as partes.

Paulo Kury
Gerente Comercial Regional SP · Interact Divisórias

Como fui estreante, acho que o evento
serviu principalmente para eu perceber o que 
faltou para que pudéssemos aproveitar 100% 

o que vocês nos ofereceram. Achei muito 
importante a interação da Rodada com a 

Feira em especial com os fornecedores que 
nos procuraram e com os quais poderemos 

trabalhar daqui para frente.
Arquiteta Vitória Gomes
Vitória Gomes Arquitetura

A participação da equipe da OWA na 
Rodada e Prêmio de Arquitetura foi 

excelente, houve uma grande 
aproximação com os arquitetos

do segmento corporativo e outros
clientes finais.

Fernando P. Caldeiras
Analista de Marketing · OWA

Receber este prêmio é um diferencial
no mercado e de grande importância

para nós como clientes.
Cliente · Moacir Hilbig · Banrisul)

Interiores Projeto · Ambiente Afinidade · Banrisul

Fique tão feliz e empolgado com a 15ª 
Office Solution que resolvi escrever para 

agradecer pelas oportunidades e conteúdo 
adquirido com a minha visita. Há muito 
o mercado não contava com um evento 

tão objetivo e dinâmico, reunindo pessoas 
e empresas de grande relevância para o 

mercado. Que venha a próxima! 
Fernando Maciel

Diretor · Soft Place · Belo Horizonte

guia corporativo
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O Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa é uma grande oportunidade para
evidenciar a relação colaborativa entre arquitetos e seus clientes.Além das soluções e 

inovações propostas pelo arquiteto, um projeto premiado demonstra a visão e o
engajamento do cliente final: um projeto é tão bom quanto os desafios que assumimos

junto com nossos clientes.
Arquiteto Marco Andre Benjamim · Interiores · Baxter Hospitalar · MB Arquitetura

LEVANTINA

LADY REVESTIMENTOS

MACTAB

QT MOV

Escritórios de 
Arquitetura
AC Arquitetura 
Alcindo Dell’ Agnese
André Sá e Francisco Mota
C|Facility Design
Caramelo Arquitetos
Cristina Brocca Arquitetura
Daniel Gusmão Arquitetos 
Associados
Dávila Arquitetura
FarKasVölGyi Arquitetura
FCM Arquitetura
João Velloso  Arquitetura
Marco Benjamin Arquitetura
MoonMayorasArchitects, Inc
Oliveira Cotta
OSPA Arquitetura e Urbanismo
RAF Arquitetura
Scorzelli Arquitetura.Design
Sousa Guerra Arquitetura
Studio Taba 
TM Engenharia
Torres &Bello Arquitetos
VJR Arquitetos
VOA

Bancos
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banrisul
Caixa Econômica Federal 
HSBC
Santander

Construtoras,
Incorporadoras e
Gerenciadoras
Amac Construtora
BRC
Cyrela
Direcional Engenharia
Engineering
Gérance
Incortel
Laplan
Marca Layouts e Instalações

Órgãos Públicos
e Associações
Secretaria do Emprego e
Relações de Trabalho

Redes de Hotéis
Allia Hotels
AlliaGran Hotel
Bristol Hotels 
Plaza Inn
GJP Resorts 
Hotel Sete Coqueiros
Village Pratagy Resort
Sheraton da Bahia - Hotel 
Salvador
Coliseum Hotel
Brisamar Hotel
Marupiara Hotel
Iguassu Resort
Linx Hotel Internacional
Yak Hotel Natal
Hotel Alpenhaus
Serrano Resort Convenções 
& SPA
Saint Andrews
Prodigy Beach Resorts &Con-
ventions Aracaju
Prodigy Grand Hotel
Hotéis Arco
San Diego Suites
San Diego Express

Niagara Flat
Vert Hotéis
Icone
e-suites
Sentido
Encore
Ramada Hotels &Suites
Ramada Plaza
DaysInn

Redes Comerciais,  
Corporações
Rede Record

Redes Saúde e
Laboratórios
Amil Assist.Médica Interna-
cional
Dix
Blue Life
Medial
Clinihauer
Hospital Samaritano
Hospital Pasteur
Hospital das Américas
Hospital Vitória

Rodada de Negócios · 04/09

Para nós foi um grande prazer ter 
participado do XI Grande Prêmio de 

Arquitetura Corporativa. A premiação que 
recebemos mostra o reconhecimento de 
muito trabalho e dedicação aos nossos 

projetos. Estamos muito satisfeitos com 
o evento e com toda repercussão que 
este possibilita dentro do mercado da 

arquitetura corporativa.
Equipe Dante Della Manna

Interiores Projeto · Biblioteca São Paulo/Fase 2
Dante Della Manna Arquitetura

Fiquei realmente impressionado com a 
qualidade dos projetos que representaram 
uma radiografia da arquitetura brasileira. 
A Rodada foi um excelente início para a 

entrada no setor corporativo, pois
tivemos acessos aos principias escritórios 
de arquitetura e clientes corporativos que 
nos receberam de forma extremamente 

positiva gerando orçamentos e
fechamento de negócios.

Fábio Costa
Diretor · Maqmóveis

Escritórios de 
Arquitetura
A|W 
ACR Arq
Ampla Arquitetura de Soluções
Arkiz
Batagliesi
Betty Birger
Botti Rubin
Bystef Arquitetura
Candusso  Arquitetura
Daniel Kalil Arquitetura
Edo Rocha 
Effect Arquitetura
Fabio Bitencourt
FidelittasRicciardi
HamamDevelopment
Isabela Leonetti&Piemonte 
Arquitetura
Morganti & Ferreira
MW Arquitetura
Paulo Lucio de Brito Arquitetu-
ra de Hotéis
Projetando Espaços 
Rende Arquitetura 
Saraiva Associados
ST Arquitetura 
Studio Taba
Teresa Gouveia
VSG Arquitetura

Construtoras,
Incorporadoras e
Gerenciadoras
Ace Engenharia
BRC
Construtora PPR - Itambé
Cyrela
Engineering
Fibra 
Lar construtora
LendLease / 4C
Lock Engenharia
Marcap Engenharia
Metroll
MHA
Perfil Engenharia 
Porte Construtora

Redes de Hotéis
2.0 Hotéis
Allia Hotels
AlliaGran Hotel
Bristol Hotels 
Plaza Inn
Atlantica Hotels International
Park Inn
Four Points
Park Suites
Quality
Radisson Hoteis
ByAtlantica Hotels

Go Inn
Sleep in
Clarion
ComfortSuites
Comfort
Blue Tree Hotels
Towers
Park
Premium
Meliá Hotels 
GranMeliã Hotels & Resorts
Tryp Hotels
ME byMeliã
Paradisus Resorts
Meliã Hotels & Resorts
Innside Premium Hotels
Club Meliã
MeliãRewards
Vila Rica Hotel
Park Hotel
Penhia Hotel SPA

Bancos
Itaú

Redes Comerciais,  
Corporações
Sesc
TokStok
Unilever

Redes Saúde e
Laboratórios
Hospital Alvorada    
Dasa Diagnósticos
Alta Laboratório
Atalaia
Bronstein
CDPI
Cedic
CientificaLab
Cytolab Laboratórios
Delboni Auriemo
Exame
FrischmannAisengart
Image Memorial
Lab Álvaro
Lab.Pasteur
Lâmina Medicina Diagnóstica
Lavoisier
Med Imagem
Multi- Imagem
Pasteur
Previlab Laboratórios
ProEcho
Sérgio Franco Med. Diagnós-
tica
Unimagem
Hospital Beneficência 
Hospital Santa Marcelina 
Hospital São Paulo

Rodada de Negócios · 05/09

guia corporativoguia corporativo
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PERSONALIZZE ALBERFLEX

HANSGROHE MÓVEIS SULAR

Este prêmio é um destaque no meio.
Arquiteto Pedro Simch

Reconhecimento de um trabalho
bem feito junto ao cliente. É a afirmação

de uma boa arquitetura em prol
da cultura do bem.
Arquiteto Fernando Guerra

Predial · Nova Sede Dakota
Pedro Simch Arquitetura e Sousa Guerra Arquitetos

A Office Solution, a cada nova edição, 
faz jus ao título de maior feira do 

segmento da América Latina. Este ano, 
a feira superou expectativas, podendo 

ser comparada a Orgatec na Alemanha. 
Reunindo sempre muita tecnologia, design 
e inovação, a Office tornou-se referência 
para expositores e compradores de todo 
o país, elevando o padrão dos mobiliários 

brasileiros. O Grupo Sular agradece e 
parabeniza os organizadores e público da 

feira! Aguardamos pelas próximas edições! 
Jair Biagio Canevese

Diretor do Grupo Sular

O prêmio reforça o incentivo a
boa arquitetura e ao reconhecimento

de um novo trabalho.

Arquiteto Daniel Kalil
Retrofit · Edifício Louvre · Daniel Kalil Arquitetura

A rodada de negócios foi fundamental
para o nosso sucesso na feira, e o prêmio

foi importante para podermos medir
o tamanho do mercado e oportunidade

de novos negócios.
Fauze João Restom

Gerente Comercial de São Paulo · Capmetal

guia corporativo
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ELIANE HUBSTONE

SECURIT BORTOLINI

É uma oportunidade para conhecermos 
melhor os produtos e fornecedores de 

forma privativa.
Edmar Cioletti

Superintendente de Serviços · Santander

Foi uma ótima experiência participar da 
Rodada e Prêmio de Arquitetura e poder 

interagir com profissionais dentro de áreas 
tão distintas, sendo que boa parte deles 
já foram ou são clientes e até então sem 
oportunidade de um encontro e troca de 
experiências.Eu acredito que nada mais 

sugestivo do que o próprio nome Rodada, 
pois dentro de um mesmo ambiente e 

possível prospectar, trocar experiências e 
atuar de maneira objetiva e direta. Uma 

ótima oportunidade de negócio.
Roseli Cáceres

Diretora Holding · Nora

Este prêmio é para nós o 
reconhecimento de muito trabalho. 

Trabalhamos muito e o resultado está aí. 
Nosso primeiro prêmio. 

Arquitetas Fabiana Vasconcelos Gomes e  Bianca de Miranda
Projeto Predial · Casa Ipê Amarelo

Ponto 15 Arquitetos Associados

É gratificante ser premiado na área 
residencial no setor unifamiliar, diante 
tantos outros na área predial. Estamos 

realmente honrados.
Arquiteto Alberto Torres

Obra Realizada · Residência Longhi
Torres & Bello

Para nós estar fora do principal Prêmio
de Arquitetura da Américada Latina, 

Rodada de Negócios e Office Solution
é estar fora do mercado.

Arquiteto Marcos Scorzelli
Scorzelli Arquitetura

Flex Eventos tem conseguido a cada ano 
que passa, registrar com maestria o que 

tem acontecido de melhor da arquitetura 
no Brasil. Desenvolve um papel de 

excelência e inigualável divulgação. O 
Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa 
preenche uma lacuna de divulgação sem 

precedentes, valorizando e equilibrando o 
cenário arquitetônico brasileiro.

Arq. Arquiteto Jeferson Queiroz
Predial Projeto · Hospital de Encantado

Queiroz&Queiroz Arquitetos Associados

Essa não foi a nossa primeira
participação na Office Solution, 

Rodada de Negócios e Prêmio de 
Arquitetura. A cada ano o evento

evolui e da nossa parte desenvolvemos 
a cada edição estratégias para tirarmos 

maiores e melhores proveitos do evento.
A ideia da feira de transformar e

ampliar a área de exposição dos produtos 
em um setor de destaque chamado

“Show Room”, ajudou muito no 
desenvolvimento de novos negócios,
pois integrou ainda mais tanto a Feira
como Rodada e o Prêmio, resultando
em maior número de visitantes em

nosso estande.
Meirinaldo Orlandinei

Diretor Comercial Nacional · Levantina

Poder concorrer com grandes nomes 
e ser premiada é algo de grande valor

para mim. 
Arquiteta Cicera Gontijo
Retrofit · Cook Liberdade

DDA, Design, Decoração e Arquitetura
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DURATEX

KVADRAT MACKEY

IBEP

A Rodada nos surpreendeu
positivamente, achamos que poderia

ter isso mais vezes por ano.
Arquiteto Alessandro M.D.Maciel

Amac Construtora

Foi uma experiência muito interessante, 
pois tivemos contato pessoal com 

fornecedores novos e até mesmo antigos 
que não tínhamos o prazer de conhecer 

pessoalmente.
Arquiteto Alberto Torres

Torres & Bello Arquitetos Associados

Adoramos é uma ótima oportunidade
para ampliar os negócios e visitar o 

stand dos fornecedores. Muito bom para 
fortalecer parcerias com fornecedores.

Arquiteta Isabella Leonetti
Leonetti Piemonte Arquitetura

Como sempre a Rodadade Negócios foi 
um sucesso onde a interligação entre os 
três eventos Rodada/Feira/Prêmio foram 

práticas e bastante sinérgicas, em especial 
no nosso caso onde pudemos encontrar 

novos fornecedores de excelente qualidade 
dos quais já estamos negociando.

Claudio Alexandre Valente
Gerente de Projetos · Meliã Hotel Internacional

Estar na XV Office Solution e participar 
da Rodada de Negócios foi muito válido 
para a Tarkett pois pudemos apresentar 

nossas soluções em pisos vinílicos para o 
mercado corporativo, lançar no mercado 
nacional o carpete em placas da Tarkett 
e ainda estreitar o relacionamento com 

importantes clientes.
Bianca Tognollo

Gerente de Marketing · Tarkett

guia corporativo
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Na minha visão participar da Rodada de Negócio/Office Solution fortalece o contato e 
parceria com alguns de nossos clientes e também proporciona a oportunidade de abrir 

novos contatos e desenvolvimento de negócios. A Rodada concentra profissionais e 
empresas “chave” do mercado que estão dentro do escopo de nossa atuação no mercado. 
Um dos principais atrativos e benefícios é que os participantes estão abertos e focados em 

trocar informações e fechar negócios. Tanto as empresas/industrias tem a oportunidade 
de demonstrar seus diferenciais e benefícios como as Construtores, Arquitetos e Clientes 

Corporativos tem a oportunidade de receber esses conhecimentos.
Arquiteta Creta Cascaldi · Supervisora de Vendas - Brasil · Hansgrohe

O estande da Marzo Vitorino teve uma 
excelente visitação principalmente de 
clientes novos em especial de outros 
estados e grandes arquitetos. Nossa 

participação superou nossas expectativas 
principalmente com os lançamentos

como a linha de aço que foi um
sucesso gigantesco!

Ricardo Vitorino
Diretor · Marzo Vitorino

Foi interessante, porque a Office
Solution/Rodada nos permitiu bons 

contatos com fornecedores.
Arquiteto Fernando Guerra

Pedro Simch e Sousa Guerra Arquitetos

Reconhecimento do trabalho e da
parceria e envolvimento do cliente.

O mérito é dos dois lados.
Arquiteta Mariane Fiorentino

Satisfação pessoal. Realização de um 
trabalho diferenciado que possibilita

que os colaboradores fiquem mais 
orgulhosos e mais valorizados

dentro da empresa. 
Clientes · Flavio Moreale e Diego Faria 

Interiores Realizada · Herbalife
MW Arquitetura

Os dois eventos realizados pela Flex 
durante a Office Solution a Rodada de 

Negócios e o Prêmio de Arquitetura foram 
de grande importância para WK Carpetes 
principalmente para a fixação da marca,

e gerador de novos negócios.
José Carlos da Costa Pereira

Diretor · WK Carpetes
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NOVO CONCEITO ITAIM ILUMINAÇÃO

PACINI DESIGNTARKETT

Parabéns a Flex Eventos pela
homenagem no Grande Prêmio de 

Arquitetura Corporativa que valoriza 
arquitetos, seus projetos, clientes

e fornecedores. Para a John Richard 
Aluguel de Móveis participar da Rodada de 

Negócios e apoiar o Grande Prêmio
de Arquitetura Corporativa é um 

investimento na aproximação com o
cliente e na ampliação dos negócios por 
meio de uma prospecção estratégica e 
networking. Agradecemos a Flex e toda

sua equipe pelo trabalho e contamos
com a contínua melhoria do evento. 

Pamela Paz
Diretora de Marketing · John Richard Aluguel de Móveis

HERMAN MILLER

MB DESIGNNOVO AMBIENTE

SULMAR

O modelo da Rodada foi muito
dinâmico, unindo compradores e 

vendedores em um espaço exclusivo e 
preparado com todo esmero, pela equipe

da Flex Eventos.
DuílioJunior

Sócio Fundador · EQCC-Equilibrium Consulting Capital

Este prêmio é um marco na minha vida
e também na história da Universidade.
Sou muito grato a minha universidade
e ao meu professor que contribuíram

com esta conquista.
Estudante Sandro Alexandre Furtado

Unidade Básica da Saúde

Participamos praticamente de
todas as Offices Solutions e Rodadas de 
Negócios onde consideremos o principal 

evento corporativo que nos traz
resultados concretos, por isso sempre 

estaremos presentes.
Seiji Abe

Diretor de Marketing e Vendas · Itaim Iluminação

Foi importante estarmos presentes para 
nos reaproximarmos de contatos que com 

o tempo havíamos perdido. A integração da 
Rodada com a Feira foi muito boa porque 

foi possível abranger ao máximo
os contatos e futuros negócios.

Kátia Ludwig
A. Relacionamentos · Moema Wertheimer Arquitetura

É uma grande realização. Um 
reconhecimento de nosso trabalho. 

Arquiteto Felipe Martins Cordeiro
Interiores Obra Realizada · Trapézio · FCM Arquitetura

Foi muito importante podermos vivenciar e realizar vários contatos com
clientes e fornecedores potenciais em busca de conhecimento de mercado e novos
negócios num mesmo dia, sem ter o longo trabalho de agendamento individual e 
deslocamentos, sobretudo para nossa empresa que não está em SP. Sem dúvida

uma excelente e viável possibilidade de ajudar a nossa empresa a expor seus
negócios e buscar novas parcerias. Parabéns à toda equipe da Flex, sem dúvida

esperamos poder participar de outras rodadas.
Eneida Nascimento Lourenço · C Facility Design Engenharia

Este prêmio é o reconhecimento do 
trabalho de toda equipe buscando oferecer 

o que há de melhor no mercado.
Arquiteto Claudio Abdala

Predial Projeto · Innside Hotel · Abdala Whitaker Arquitetos
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INTERSTUHLDIMOPLAC

Esse foi um projeto que nos deu muito 
orgulho. Termos a oportunidade de tê-lo 
feito e ainda ganhar um prêmio com ele 
é algo que nos traz muita alegria. A cada 

ano temos visto a renovação e a qualidade 
dos novos projetos e o reconhecimento da 

arquitetura brasileira. 
Arquiteto Edo Rocha

Este é o reconhecimento de um projeto 
empreendedor, um espaço multiuso. 
É a primeira resposta do mercado e o 

reconhecimento do projeto.
Cliente · Rogério Dezembro

Prêmio Master · Allianz Parque  ·  Edo Rocha Arquiteturas

Este prêmio é muito importante.
Além de premiar a empresa premia
também o cliente. Ter este duplo 
reconhecimento é maravilhoso.

Arquiteta Maria José Castro
Escritório Gás e Óleo · IPB – Instituto Brasileiro de Petróleo Gás e 

Biocombustível · Duomo Arquitetura

WK CARPETESEPISO

A rodada nos pareceu mais madura e 
os participantes mais interessados em 

negócios. O networking foi bom para a AFA 
porque tivemos contatos com fornecedores 
antigos e novos que nos trouxeram material 

de nosso interesse.
Arquiteto Fábio Porto

AFA - Ándre Sá e Francisco Mota Arquitetura

guia corporativo
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ADP

GRUPO BORSATO

SILOGIA

SOKOA

A oportunidade de concentrar 
atividades é sempre positivo e resulta na

possibilidade de promover negócios, 
conhecer as novidades do mercado. 

A Office Solution sem dúvida 
nenhuma é o principal evento com

esta finalidade.
Arquiteto Fábio Bitencourt

Diretor · Bitencourt Arquitetura

Este prêmio é o melhor, o de maior 
visibilidade no país. Ganhar este pr~emio 
diante de tantos projetos de alto nível é 
incrível. Sela ainda mais a parceria com 

nosso cliente.
Arquiteta Betty Birger

Retrofit · Clínica Dr. Leandro Pelarinn · Betty Birger Arquitetura

Queremos cumprimentar a Flex pela 
excelente qualidade de organização da 
Office Solution e Rodada de Negócios,

o evento nos possibilitou conhecer
novos produtos e fornecedores para 
atenderem as nossas necessidades.

Sandro Prada
Consultor de Projetos Corporativos · Porte Construtora

Fiquei muito impressionado
positivamente com a Rodada de negócios, 

a quantidade de pessoas e empresas, e 
quanto negócio que se iniciou. Empresas 

e clientes satisfeitos com a facilidade 
com tantos contatos e possibilidades no 
mesmo espaço.  E a força dos expositores 
com estandes com tantas novidades e tão 
bonitos. Parabéns a todos pela organização 

e para Flex Eventos.
Lafayete Nascimento

Diretor · Datainvest

A Office Solution certamente é um dos principais eventos dentre os que a Madepar 
participa, estamos satisfeitos com o resultado. Neste ano marcamos presença com nossa 
Divisão Projetos, criada para atender às demandas do mercado corporativo, e ficou clara 
a qualidade do evento, em especial durante a Rodada de Negócios e o Grande Prêmio de 

Arquitetura Corporativa. A amplitude e influência da Flex Eventos e do Ricardo se mostraram 
claras durante a Rodada de Negócios, pois estavam presentes referências de diversos setores 
como Hoteleiro e Construtoras possibilitando-nos a oportunidade de apresentar nossa nova 
divisão, Projetos, estreitar relacionamentos e trabalhar de maneira assertiva e direcionada 

todo o tempo, fator que diferencia este modelo de evento dos demais. O Grande Prêmio de 
Arquitetura Corporativa contou com grandes nomes da arquitetura nacional e novos talentos,

o que permite uma presença de marca perante atuais e futuros formadores de opinião. 
Rodrigo Roman Ferreira · Gerente de Marketing · Grupo Madepar

Achei ótimo, otimizou o tempo, pudemos 
gerar relacionamentos com os fornecedores 

e se atualizar das tendências ao mesmo 
tempo de participar da rodada.

Mariana Villar de Souza 
Gerência de Contratações e Logística · SESC

MAQMÓVEIS

ABNT

UNIT

FLEX SINALIZAÇÃO MODULAR

A rodada de negócios é sempre muito rica, 
pois é um momento para novos contatos 

e atualização dos materiais e serviços 
oferecidos pelos participantes da feira.

Arquiteta Rachel Vasconcellos
Candusso Arquitetos
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A Office Solution 2014 foi um grande sucesso, superando nossas expectativas
principalmente quanto a visitação em nosso stand, não apenas em quantidade de 

profissionais do setor, mas sobretudo em relação a importância dos mesmos junto ao 
segmento corporativo. Lançamos novos produtos, divulgamos de maneira expressiva
nossa marca ao mercado e já estamos colhendo frutos do evento, prospectando e até

mesmo fechando novos negócios. Finalizando, acreditamos ter sido está a melhor feira
em termos de resultados para Interact dos últimos anos.

Paulo Kury · Gerente Comercial Regional SP · Interact Divisórias

A Office Solution foi a nossa ferramenta 
principal de lançamento da Maxdesign no 
Brasil. Tivemos a oportunidade de receber 

os melhores profissionais do
setor, realizar novas parcerias e entrar

de fato no mercado brasileiro com grande 
visibilidade. O retorno está sendo muito 
positivo e acreditamos na consolidação

da marca no Brasil.
Paula Paschoal

Country Manager · Maxdesign

Esta é nossa segunda participação na 
Rodada de Negócios e consideramos um 

marco anual e participaremos sempre.
Rodrigo de Santi

Diretor · 4C

Nós apoiamos esse evento por sua 
originalidade integrando os players do 

mercado corporativo.
Henock de Almeida

Diretor Geral · AC Arquitetura

Boa importância para visibilidade
de marca e networking. Positivo para 

parcerias. Excelente oportunidade para o 
nosso negócio, muito relacionado com

os fornecedores da feira.
Arquiteta Natalia Calcagniti

Marcap Engenharia

UNIT

AMIL

BRISTOL HOTÉIS & RESORTS
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INTERACT MADEPAR

Foi nossa primeira vez na rodada de 
negócios, achamos muito interessante 

e está abrindo o nosso leque de 
contatos. Conhecer novos produtos foi 

com certeza a possibilidade de gerar 
grandesexpectativasde negócios.

Arquiteto João Velloso
João Velloso Arquitetura

Participar do Prêmio é uma oportunidade
de termos uma avaliação técnica e 

popular do nosso trabalho. Conquistar 
o prêmio é o reconhecimento de um 

trabalho bem elaborado, que envolve 
diversas etapas até chegarmos ao projeto 
arquitetônico. Tanto a Rodada quanto o 
Prêmio são eventos que nos permitem 

a interação com os profissionais que 
de alguma forma, estão envolvidos no 

desenvolvimento dos projetos.
Arquiteto Bernardo dos Mares Guia Farkasvolgyi 

Farkasvolgyi Arquitetura

Ficamos surpresos por tamanho sucesso 
e resultado comercial gerado na Office 

Solution e rodada de negócios sem dúvida 
nenhuma escolhemos o evento certo no 

momento certo e com o público de altíssima 
qualidade e de poder de decisão.

José Carlos da Costa Pereira
Diretor · WK Carpetes

Este é o principal prêmio do Brasil
ligado a projetos de hotelaria reconhecido

pelas grandes redes que contratam 
escritórios de ponta.

Arquiteto Eduardo Manzano
Interiores Projeto · Boutique Hotel Leblon · Voa Associates

A integração da Rodada de Negócios dentro 
da feira foi uma boa ideia, porque teve um 
maior alcance de público e mais visitas de 

fornecedores de materiais. 
Miguel Castro Fernandes

Diretor de Novos Negócios Brasil · Saraiva+Associados

Conhecer novas empresas, fazer novos contatos e ampliar a rede de marketing, 
projetar o nome da empresa no mercado Brasileiro.  Na minha opinião a Feira proporcionou 

uma maior interação entre os expositores, produto e cliente, mas o mais importante foi 
que a feira trouxe para a rodada de negócios um público interessado em conhecer além dos 
produtos, novas empresas. Muito oportuno, achei uma boa ideia, pois os patrocinadores que 
estiveram na Premiação também estavam na Rodada de Negócios e na Feira, dando a chance

de uma maior interação entre todos. Nossos sinceros agradecimentos por toda atenção
a nos dedicada e por nos proporcionar a oportunidade de estar juntos à vocês nesses

eventos tão lindos e bem organizados.
Marta Beraldi · Moon Mayoras Architects

Agradeço mais uma vez à Flex Eventos pela oportunidade de participar da 7ª Rodada
de Negócios integrada com a Feira XV Office Solution. Neste ano estamos completando 40 
anos de atividades profissionais na área de Arquitetura e Implantação de Hotéis, portanto,

foi uma excelente oportunidade para conhecer as novidades do mercado e obter
novos contatos com fornecedores com grandes expectativas de negócios e foi importante 

para apresentar a nossa experiência e realização de diversos empreendimento
hoteleiros tanto no Brasil como no exterior.

Arquiteto Paulo Lucio de Brito · Paulo Lucio de Brito Arquitetura de Hotéis

CAU/SP ATLAS
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Divulgação ao mercado do trabalho da Construtora PPR, além de conhecimento e 
possibilidade de desenvolver novos clientes e fornecedores. Muito bom para a PPR, porque 

apesar do nosso foco na Rodada ser para parcerias com novos clientes, nós como construtora 
também aproveitamos para ter conhecimento e até mesmo parceria com

outros fornecedores, e expositores da Feira. O modelo da Rodada de Negócios é muito 
interessante, e já resultou em novos negócios para nossa empresa.

Engenheiro José Eduardo Prado Barreto · Comercial Construtora PPR

Muito importante, interessante o
contato com fornecedores e as

novidades do mercado que agregou 
conhecimento para nossos projetos.

Vanessa Ferreira
Departamento Comercial · Edo Rocha Arquiteturas

A 15 Office Solution mesmo com toda
a crise do mercado conseguiu trazer este 

ano profissionais qualificados e dos quatros 
cantos do Brasil onde pudemos

apresentar todos os nossos produtos
e atender nossos clientes com qualidade.

Andrea dos Reis Bellon
Gerente Comercial · Lady Revestimentos

É muito bom estar ao lado de grandes 
profissionais e concorrer com projetos e 

obras de alta qualidade.
Arquiteto Victor Guido

Predial Obra Realizada · Carson Tahoe Regional Medical 
Moon Mayoras Architects

Nossa participação “como primeiro ano 
da Vitra” na principal feira de mobiliário 
corporativo foi muito importante para 

fortalecer a marca e a presença no Brasil. 
Para a Vitra o fundamental é que o mercado 

corporativo saiba que somos um player 
relevante e, agora com a fábrica local, 

teremos preços competitivos e acessíveis, 
além da qualidade e o design de nossos 

produtos.Tivemos um grande e qualitativo 
volume de visitantes em nosso estande o que 

geraram muitos negócios já engatilhados. 
Lúcia Susuki · Country Maneger ·Vitra

Este prêmio além de ser um 
reconhecimento é um incentivo para nós.

Arquiteta Alayksa Santos Pimenta
Predial Projeto · Agência BB Américas Orlando

Depto. de Arquitetura Banco do Brasil

A 15 Office Solution 2014 foi um sucesso para a Stay! Foram cumpridos os 03 objetivos
para o evento: O primeiro era abrir espaço para novos representantes em todo o Brasil

para vendas do produto arquivo deslizantes Stay, segundo era rever os clientes e arquitetos 
amigos de longa data e o terceiro fazer novos contatos com clientes e arquitetos 

corporativos, que inclusive já geraram orçamentos. Fizemos o lançamento de um arquivo 
deslizante exclusivamente assinado pelo artista pop art Neno Ramos que foi um sucesso. 

O Evento estava mais compacto e mais fácil de visitar, porém com um resultado muito 
qualitativo! A Stay irá participar com certeza da próxima Office Solution!

Arquiteto Paulo Henrique Campos · Diretor de Relacionamento Comercial · Stay

Este prêmio é o reconhecimento do 
trabalho de toda uma equipe. Estar ao 
lado de outros grandes profissionais é 
maravilhoso. Fortalece a ideia de que 

estamos no caminho certo.
ArquitetoThiago Menniti

Predial Obra Realizada · Restaurante na Vinícola Mendonza 
Studio Taba

ARVY RICCÓ

 Foi produtiva a nossa participação na 
rodada de negócios, tivemos contatos 

muito bons e acreditamos que pelo menos 
dois deles tenham potencial para se 

transformar em negócios.
Carlos Gala

Gerente Novos Negócios · Bristol Hotéis

PALESTRA MAURO BARROS · MB DESIGN PALESTRA
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Para a Design On Divisórias é sempre muito gratificante participação na Office Solution. A 
exposição de novos produtos nos coloca em vantagem no mercado quando conseguimos 

durante os quatro dias de feira a visitação em nosso estande de representantes e os 
principais especificadores e profissionais da área corporativa de todo o Brasil e América 
Latina que aproveitam a oportunidade para conhecerem as tendências de mercado de 

produtos nacionais e internacionais. A Design On pós feira dá seguimento ao trabalho junto 
aqueles que lá estiveram com interesse em seus produtos e se beneficia com o retorno do 

investimento efetivando negócios que se iniciaram durante a Office Solution.
Osvaldo Ferreira · Diretor Comercial · Design On Divisórias

Dentro da minha experiência em caráter global eu tenho certeza que as expectativas
foram completamente atingidas, tanto do ponto de vista do expositor como também do 
público, pois na minha concepção o fator determinante para o sucesso desse evento está 

ancorado na questão qualitativa. Tivemos uma ação provocante, pois gostaríamos de saber 
se o mercado está pronto e ávido para novidades, inovações e quebra de paradigmas e a 
resposta foi SIM. Basta ver o portfólio de nossos parceiros internacionais como exemplo: 

Poltrona Frau, Sokoa, Bluecube, Fursys, (veja na ordem: Itália, França, Reino Unido e
Coréia), para entender a importância de um evento como esse.

Paulo Pan · International Business Intelligence · Deliart

A.DELL'AGNESE ENGINEERING

CRISTINA BROCCA ARQUITETURA VJR ARQUITETOS
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 A Rodada de Negócios foi ótima 
oportunidade para conhecer as empresas

e ter um contato mais próximo.
Andréa Pelosi

Gestora de Negócios · Metroll

O Evento foi extremamente
positivo onde pudemos interagir com

o mercado corporativo.
Arquiteto Marco Benjamin

MB Arquitetura

Consideramos a Office Solution uma
das grandes oportunidades para 

apresentação de novidades para o setor 
e por isso participamos de todas as 

edições do evento e todos o seu prêmios 
de arquitetura. Neste ano, a Flexform 
escolheu a feira para lançar linhas de 

cadeiras e sofás para escritório que vão 
ditar tendências para o nosso segmento e 

que foram resultado de muito investimento 
em pesquisa, design e inovação.

Claudio Muzi 
Diretor Estratégico de Produto · Flexform

Agradecemos a toda a equipe Flex
Eventos pela seriedade e inovação 

constantes no XI Grande Premio de 
Arquitetura Corporativa. É pra nós uma 

honra e um diferencial de mercado, onde
a marca de nossa empresa leva o prestígio 

de tão grande premiação. 
Arquiteto Luiz Márcio Carvalho

É muito bom começar uma obra e já 
ganharmos o prêmio.

Cliente · Júlio César Martins do Nascimento
Predial Projeto · CMA – Centro Mundial de Adoração

Destra Arquitetura

Poder participar de um prêmio
que é referência no Brasil e ganhar
como o melhor na categoria nos

dá muito orgulho.
Arquiteto Ivo Wohnrath

Interiores Obra Realizada  · Sede Insper
Athié | Wohnrath Arquitetura e Engenharia

Para nós foi importantíssima a nossa participação na Office Solution. Em destaque foi
bem produtiva a participação de nossa equipe na Rodada e Grande Prêmio. O Sistema 
da Rodada foi muito bom, pois havia participado de outros eventos que limitavam os 
agendamentos e marcava horário e esta rodada nos permitiu falar com todos que nos 

interessavam nos gerando excelentes oportunidades de negócios.
Marcos Lazzarotto · Diretor · Arvy

Conhecer novos fornecedores.
A integração foi muito boa, pois

tivemos a oportunidade ver muitas
das novidades apresentadas durante a 

rodada de negócios.
Arquiteta Yara Andrade Sousa 
Batagliesi Arquitetos + Designers

A rodada de negócios propiciou um 
momento de network em que pudemos 

trocar algumas experiências e
informações com fornecedores que

possam vir a gerar negócios.
Mila Caramelo

Dir. de Comunicação e Marketing · Caramelo Arquitetos Associados

É sempre um prazer poder
participar do evento. A importância

pode ser resumida na frase “Ver e ser
visto” e principalmente fazer novos 

contatos com fornecedores.
Flávio Galvão de França

Marketing · A. Dell'Agnese

Uma boa experiência o contato próximo com os fornecedores, muito interessante
essa integração facilitando o relacionamento entre fornecedores e profissionais.

Arquiteto Alessandro Rende · Rende Arquitetura
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Valorização do trabalho de arquitetura
em parceria com o cliente. 

Arquiteto Luiz Fernando Rocco
Interiores Obra Realizada · Hypermarcas

Rocco Vidal P + W

Foi importante a participação de nosso 
escritório na 7ª Rodada de Negócios 
e XI Grande Prêmio de Arquitetura 

Corporativa, tivemos a oportunidade 
de “Termos contatos direto com novos 
e importantes fornecedores. Conhecer 

colegas de profissão. Divulgar o trabalho 
da nossa empresa. “Achamos importante 

a integração dos 3 itens juntos Feira/
Rodada/Premio pois são assuntos afins e 

complementares.
Arquiteta Maria Cristina Prates Brocca 

Cristina Brocca Arquitetos Associados

EDITORA PINI CAP METAL

BY KAMY DESIGN ON

Foi uma experiência muito interessante.
Se aproximar de algumas oportunidades de 
negócios. Não consigo imaginar a Rodada 
de Negócios sem está interligada com a 

feira. Pois trouxe vitalidade para rodada e 
troca de experiências entre os envolvidos 
Foi fundamental para definir as empresas 

e fortalecer as negociações. Eu fui um 
dos premiados e pude ver o peso que a 
premiação trouxe para negociação e no 

reflexo das empresas envolvidas.
Arquiteto Felipe C.Martins

FCM Arquitetura

Reconhecimento de nosso trabalho e o 
esforço de ter um projeto que se tornaria 

um case.
Arquiteta Isabella Leonetti
Retrofit · Nova Sede Correcta

Leonetti Piemonte Arquitetura

guia corporativo
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Conhecer fornecedores com produtos 
específicos. Tive a primeira oportunidade

de conhecer o evento e achei 
complementar os dois eventos,

pois alguns dos fornecedores tinham 
produtos em exposição.

Aparecida LangoneFerme
Pregoeira · Caixa Econômica Federal

Acredito que a participação da
Atlântica Hotels na Rodada é sempre 

importante para conhecer novos 
fornecedores e conhecer novidades
de produtos no mercado gerando

sempre futuras negociações.
Patricia Koyama Vasconcellos

Gerente de Produto · Atlântica Hotels Internacional

É muito gratificante que encomendamos 
um projeto de um dos principais escritórios 

de arquitetura do Brasil e que hoje o 
mesmo ser premiado como o melhor

de sua categoria.
Cliente Marco Aurélio Sprovieri

Predial Obra Realizada · CNC Confederação Nacional do Comércio
Botti Rubin Arquitetos e Associados

Com o mercado estando em uma
gigante transformação tínhamos uma 

preocupação e incerteza antes da realização 
da feira Office Solution. Nossa empresa

nos seus 40 anos e tendo um espirito jovem 
decidiu investir em estratégia, treinamento 

de toda equipe e lançamento de três 
novos produtos. A Principal novidade 

foi viver Cavaletti Idea, linha projetada 
pelo designer Marc Sapetti da Suíça, que 
busca tornar acessível o design e a alta 

qualidade ergonômica para todos os tipos 
de escritórios. Um produto feito no Brasil, 
com alto padrão de qualidade e inspirado 

nos conceitos contemporâneos de trabalho 
colaborativo. O produto foi imenso 

sucesso desde o primeiro dia da feira pelo 
seu design, ergonomia e sua viabilidade 

econômica. A Feira nos surpreendeu com 
a imensa qualidade do público e seu poder 
de decisão, que veio ávido por novidades 

e oportunidades de negócios. Onde 
reconheceram a Cavaletti como empresa 

de qualidade internacional equiparado 
aos grandes players. Por isso é impossível 

estarmos fora da Office Solution.
Grupo Cavaletti

Este prêmio é a concretização de
um sonho. Apresentamos uma ideia de 

joalheria e eles criaram algo muito maior 
do que esperávamos.

Cliente Eduardo Koyama da Maxior
Interiores Obra Realizada · Maxior Jóias

Fidelitas & Ricciardi

Conhecer novos produtos e serviços e 
encontrar os amigos. A integração da 

Rodada com a Feira foi muito importante 
pois podia visitar o estande e conhecer o 

produto apresentado.
Alberto Dávila - Presidente

Dávila Arquitetura

Acreditamos que o Networking gerado foi muito positivo, pois tivemos contato com
diversos fornecedores além da visibilidade da nossa empresa, perante ao “mercado”.

Foi bem conveniente a integração com a Feira, pois tivemos a oportunidade de efetuar
um contato com um fornecedor e após a rodada fui até o Stand para verificar o produto.

Arquiteto Fabiano Suthoff · Ampla Arquitetura De Soluções

É sempre interessante participar de
eventos como foi a 7ª Rodada de Negócios. 

Para a VertHotéis a participação foi de 
grandiosa importância, pois tivemos a 

capacidade de captar novos fornecedores.
Willian Richard

Comprador · Vert Hotéis

PORTAL DA CONCIERGE SOUSA GUERRA ARQUITETURA

DIRECIONAL ENGENHARIA ORNARE

Este prêmio é o reconhecimento do 
nosso trabalho. Agradecemos a quem 

também acreditou em um novo eixo do 
desenvolvimento de Porto Alegre.

Arquiteto Fabio Porto e Danilo Andrade
Multiuso · Complexo Multiuso Humaitá

AFA Arquitetura

RECORD ATHIÉ | WOHNRATH
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patrocinadores da rodada de negócios Este prêmio é o reconhecimento de todo 
um trabalho em um projeto inovador que 

deu muito prazer em fazê-lo.
Arquiteto Marcos Scorzelli

Escritório Agências Publicidade · Agência NBS Rio
Scorzelli Arquitetura

É a terceira vez que participamos da
Rodada de Negócios e sempre foi muito 

eficaz e interessante pois aproveitamos ao 
evento para ver os produto e novidades 

lançadas para a área.
Sergio Maizel

Coordendor de Projetos · Engineering

A integração da Rodada com a
Feira foi boa, porque ao mesmo tempo 

que conversamos com os representantes, 
podemos visitar o espaço na Feira e 

conhecer melhor os produtos.
Quando há interação e interesse no 

produto a reunião acaba
sendo mais extensa e com isso 

conseguimos maiores detalhes e
conversar sobre projetos futuros.

Arquiteto Luiz Bejczy
Bystef Arquitetura

Não existem tantos prêmios
que premiam arquitetura.

Ganhar este prêmio tem um peso
grande no mercado.

Arquiteta Leticia Nobel
Interiores Obra Realizada · GRU Executive Lounge/First Class Lounge

Letícia Nobell Arquitetos

Reconhecimento do trabalho.
Trouxemos um projeto simples,

com um olhar sustentável.
Arquiteto Ricardo Nunes

Predial Projeto · Curso Brasas Unidade Rio 2
Casa 3 Arquitetura

Este prêmio é o reconhecimento de 
muito trabalho ao lado de um cliente que 

acreditou e apoiou nosso projeto.
Arquiteto Renato Candusso

Projeto · Augusta 2
Candusso Arquitetos

Todo prêmio é um desafio e um
estímulo para fazer um trabalho

a cada dia melhor. 
Arquiteto Antonio Caramelo

Obra Realizada · Orizons View Houses
Caramelo Arquitetos Associados

A nossa participação em ambos 
eventos foi ótima, porque nos deu a 

chance de chegar em pessoas tomadoras 
de decisões que ficaram bastante 

entusiasmadas com os nossos produtos de 
soluções,visitando o nosso estande.

Ambos eventos Rodada e Prêmio
de Arquitetura ampliaram a nossa 

visualização e fixação de nossa marca
no mercado corporativo.

Igor Lago
Diretor · Flex Sinalização Modular

Estar presente em meio a grandes parceiros e fornecedores, contemplando projetos que 
viabilizam do pequeno ao grande porte com custo benefício em atender a todos os clientes, 

com produtos e serviços de qualidade, eficácia. Contato direto com os fornecedores/
fabricantes e visualização de mercado produtos inovadores, modernos e específicos ao 

segmento corporativos que se adequam aos meus projetos, tendo assim a disponibilidade 
em atender 100% os clientes da Projetando Espaços com soluções e custo benefício, pois 

temos a possibilidade de viabilizar um projeto na própria feira. As participações da Projetando 
Espaços aos Eventos, tem trazido grandes prospecções em relação aos contatos e parcerias 

efetivadas com fornecedores/fabricantes. Temos assim as facilidades de grandes viabilidades 
para fechamento de projetos e implantação do mesmo.

Claudia Moraes · Projetando Espaços

A Rodada de Negócios é um
excelente evento para gerar novos

negócios e novos contatos.
Carlos Velloso

Gerente Comercial · Direcional Engenharia

Conhecer novos fornecedores, com 
produtos diferenciados para futuras 

especificações em projetos e,
naturalmente, rever antigos parceiros.

Arquiteto Silvio Steyer
ST Arquitetura
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Foi importante a nossa participação
na 7ª Rodada de Negócios, gostei

muito! Conversei com vários
fornecedores com os quais já tinha

contato, e alguns novos.
Fabiana Domanoski Gurniak Asaf
Novos Negócios · Blue Tree Hotels

Lançamos nossa marca no mercado
durante a Office Solution 2014, com o 

impacto que um evento deste porte pode 
proporcionar, tendo a certeza de que a 

visibilidade e a confiabilidade desta feira
nos pudesse agregar uma estreia de sucesso, 

assim como foi. Conseguimos uma
ótima abertura no mercado conquistando 

ótimos prospectes. 
Reinaldo Ferreira Gonçalves Junior

Gerente Comercial · Hubstone

Achamos bastante pertinente a
integração da Rodada com a Feira, são 

atividades vinculadas quando observada 
a relação escritórios de arquitetura e 
fornecedores. Foi importante nossa 

participação porque obtivemos 
conhecimentos das novidades do
mercado e importantes contatos.

Arquiteto Lucas Obino
Sócio-Diretor · Ospa Arquitetura

A Office Solution integrada com a Rodada 
de Negócios foi muito boa, propomos 

a volta de palestras de profissionais 
do mercado para dar oportunidade ao 

participante de conhecer e obter maior 
aprendizado sobre o setor.

Tatiane Ferreira
Executiva de Contas · Incortel

INCORTEL

OSPA

WALL SYSTEM

Consideramos que a Rodada de
Negócios e o Grande Prêmio foram muito 

importantes, visto que muitos dos
contatos da feira foram consolidados
e feitos nessas duas oportunidades.

Rafael Brochier Cardoso
Diretor · Wall System

Achei que foi muito produtivo, além 
de sentar e conversar com pessoas de 

empresas grandes, algumas delas estavam 
no Feira Office Solution e conseguimos 

ver os produtos inclusive gerando alguns 
orçamentos.

Arquiteta Natasha Moon Morosov
2.0 Hoteis

Queremos agradecer a Flex Eventos
pela excelente organização e 

principalmente pela parceria de sempre 
procurar a atender as necessidades dos 
participantes. O networking foi muito 

produtivo, precisamente três fornecedores 
foram interessantes para a nova realidade 

da empresa e ainda destaco que nesse
ano os novos fornecedores vieram 
justamente preencher as nossas 

necessidades em nossas novas mudanças 
de processos internos e respectivamente 

novos produtos.
Eduardo Gullino

Gerente de Engenharia e Projetos · Amil

Foi a nossa primeira participação neste 
evento, foi muito importante para 

conhecermos novos fornecedores o mesmo 
e entendermos como poderemos aproveitar 

da melhor maneira possível os eventos e 
possibilitar possíveis negócios futuros.

 André Augusto Coelho
Depto. Comercial ·  Perfil Construtora Engenharia & Arquitetura

Muito positivo no quesito divulgação, 
prospecção e conhecer novos fornecedores 
e novos produtos, em nossa avaliação foi 
positivo e gostaríamos de participar das 

próximas rodadas.
Bibiana Silveira

Gerente de Relacionamento · Portal da Concierge

A Rodada nos proporcionou novos
contatos com outros profissionais, 

empresas do setor e novos fornecedores.
A Rodada estar integrada com a
Feira e o Prêmio nos ajuda a ter

uma visão de 360 graus.
Alexandre Takenaka

Novos Negócios · Fibra Experts
Foi muito importante a participação do 

Bradesco na Rodada, gostamos muito do 
conceito/modelo do evento.

Marlene Alvarenga Itoo
Depto. de Compras · Banco Bradesco S/A

Se atualizar é preciso, e com o que há
de melhor no mercado é fundamental e 
foi isso que conseguimos via “7 Rodada 

de Negócios”. Tivemos a oportunidade de 
ver e ouvir dos fornecedores as grandes 

novidades e tirarmos muitas dúvidas.  Nos 
atualizarmos com os novos produtos do 

mercado em geral e houve muita troca de 
experiências.

Vânia Reis
Gestão de Propriedade · Brc Gestão De Propriedades 

Cyrela Brazil Realty

CYRELA
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Mesmo com um ano muito difícil para o nosso mercado, a Flex conseguiu realizar uma 
espetacular Feira. Parabéns!!!!! Houveram momentos em que questionamos se valeria

a pena participarmos. Mas foi sem dúvida a nossa melhor decisão pois não
imaginávamos o sucesso que os nossos produtos com design e qualidade alcançariam, 

onde desenvolvemos novos dealers e orçamentos de reais negócios. 
Ronald Pacini · Diretor · Pacini Design

Participar da Office Solution foi uma ótima experiência para a Flex Modular, tivemos a 
oportunidade de apresentar nossos produtos de soluções para um público bem qualificado 
nos proporcionando novos contatos e excelente expectativas de novos negócios. A Feira foi 

um ótimo processo da consolidação as marca! 
Igor Lago · Diretor · Flex Sinalização Modular

Conquistarmos o prêmio com o projeto J.M IRFFI é uma grande satisfação. A premiação é 
o reconhecimento de um trabalho bem feito, bem elaborado, que envolve diversas etapas 

até o projeto de arquitetura. E o grande prazer de realizar projetos de arquitetura é termos a 
oportunidade de fazer parte da vida das pessoas, a partir do momento em que criamos um 

edifício no qual essas pessoas vão morar, trabalhar e se divertir. Daí, termos o reconhecimento 
de um trabalho que se faz com prazer é uma grande alegria. Parabenizamos a Flex Eventos pela 
iniciativa que promove e reconhece o trabalho dos arquitetos brasileiros e agradecemos a todos 

aqueles que confiam na nossa forma de fazer arquitetura nesses mais de 40 anos.
Arquiteto Bernardo dos Mares Guia Farkasvölgyi

Predial Projeto · J.M.IRFFI Business · Farkasvölgyi Arquitetura
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A importância de nossa participação
na 7ª Rodada de Negócios e XI Grande 
Prêmio de Arquitetura Corporativa foi 

uma ótima oportunidade de exposição e 
aumentar nossa rede de contatos.

A Rodada de Negócios estar integrada
com a Feira Office Solution é uma ótima 

ideia, pois permitiu o networking
também com os expositores.

Arquiteto Thiago Menniti
Studio Taba Arquitetura

A Rodada de Negócios estar integrada
com a Feira Office foi Perfeita! Conseguimos 

reunir em um único espaço os maiores 
interesses e interessados nesse nicho de 

mercado! Adoramos a iniciativa da Rodada 
de Negócios, promove maior interação 

entre os profissionais e empresas da área. 
Adoramos o evento! Toda a equipe está de 

parabéns !!!
Arquiteta  Ellen Zorzella

Laplan Arquitetura Engenharia e Construções

guia corporativoguia corporativo

Rua Félix Roman, 190 · C.P. 2546 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  3458 3200 · www.arvycadeiras.com.br

Liderança em design, alta tecnologia na produção e pioneirismo 
na preservação ambiental formam o tripé que sustenta a quali-
dade e vanguarda dos produtos fabricados pela Arvy Indústria de 
Móveis para Escritório Ltda. O design é concebido a partir de pes-
quisas de tendências nacionais e internacionais com foco na pro-
moção da qualidade de vida no ambiente de trabalho. Soluções 
exclusivas e patenteadas pela empresa em sistemas e acessórios 
conferem beleza e funcionalidade ao mobiliário. Os móveis Arvy 
são fabricados de acordo com as diretrizes da Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas e as certificações internacionais de 
qualidade ISO 9001 e ISO 14001, relativa ao meio ambiente.

Rua Serra de Japi, 1366 · Tatuapé · São Paulo · SP · 03309-001
Telefone  11  2673 0940 · www.conceitosp.com.br

A Novo Conceito Móveis esteve presente na 15ª Office Solu-
tion, apresentando mobiliário para ambientes funcionais, tec-
nológicos e interativos – Marca Fortline; Cadeiras um Novo 
Conceitos para cada espaço – Marca Flexform; Divisórias – 
espaço moderno bem paginado e funcional – Marca Design 
On – Arquivos deslizantes Soluções inteligentes para armaze-
namento e organização de documentos – marca A2 Arquivos 
Deslizantes e produtos Clássicos e famosos  da marca Clássica 
Design

H. Yrigoyen 673, Pcía. de Buenos Aires, Avellaneda · ventas@archivosactivos.com
Telefone   54 11 4138 3000 com www.archivosactivos.com

A fim de estabelecer contatos comerciais com clientes atuais e poten-

ciais, identificar e recrutar novos distribuidores, bem como desenvolver 

novos mercados e conhecer as novas tendências da indústria, de 2 a 5 

de setembro de Ativos arquivos participou com sucesso da 15ª Office 

Solution, na cidade de São Paulo, Brasil. Arquivos Ativos teve um stand 

onde apresentou a versatilidade da Linha Equinox; perfis da Equinox, 

Flow, Lans e Linha Zen; painéis; sistemas de arquivos; acessórios, tais 

como o novo Ergo Pad, acesso superior coldre removível e apoio para 

os pés; cadeiras gerencial, executiva, operacionais e de visitantes. Toda 

a fabricação doméstica. No futuro vai continuar a fazer esses esforços 

para desenvolver este contato com base em interesses comuns.

A Arvy é uma empresa em constante expansão. 
Com posicionamento único e inovador, somos a primeira em-
presa no ramo de móveis planejados para escritórios e ambien-
tes comerciais.

Rua Félix Roman, 190 · C.P. 2546 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  3458 3200 · www.arvycadeiras.com.br
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Rod. BR 116, 1018 · Bairro Petrópolis · 95070-070 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900 · vendas@sular.com.br · www.sular.com.br

A Sular atua na fabricação de mobiliários como soluções para 
diversos segmentos. Conta com um dos maiores portfólios do 
mercado oferecendo linhas de mobiliários para escritórios, ho-
téis, hospitais e instituições financeiras. Guiada pela premissa 
da inovação constante, a Sular investe constantemente em 
tecnologia para garantir qualidade, design, produtividade e sa-
tisfação aos clientes. Você planeja, a Sular realiza!

Rod. BR 116, 1018 · Bairro Petrópolis · 95070-070 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900 · vendas@sular.com.br · www.sular.com.br

A Sular conta com uma moderna estrutura de engenharia 
que permite a prototipagem de novos projetos, a fim de pro-
porcionar soluções especificas para cada cliente. A estrutura 
comercial da empresa é formada por equipe especializada na 
realização de novos negócios. Apoiadas pelas demais áreas de 
suprimentos, projetos e produção, Sular está preparadas para 
oferecer as soluções ideais para cada layout. Está sempre apri-
morando seus processos e produtos, investindo constantemen-
te em tecnologia e máquinas de última geração, sempre com o 
foco na qualidade.

Rod. BR 116, 1018 · Bairro Petrópolis · 95070-070 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900 · vendas@sular.com.br · www.sular.com.br

Fruto da parceria entre a Sular e a italiana Mar Mobili, a Sulmar 
surgiu para apresentar ao Brasil um exclusivo sistema de divisó-
rias. As divisórias Sulmar possuem qualidade e tecnologia supe-
rior às divisórias já existentes no mercado e garantem perfeito 
resultado estético para qualquer tipo de ambiente. Com design 
italiano, oferece ambientes de trabalho sofisticados e atuais de 
acordo com as exigências do mercado. 

Rod. BR 116, 1018 · Bairro Petrópolis · 95070-070 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900 · vendas@sular.com.br · www.sular.com.br

A Sulmar propõe ambientes alinhados com as mais recentes 
tendências de arquitetura. O sistema de divisórias possui a mais 
alta tecnologia do mercado brasileiro. Com design italiano ex-
clusivo, as divisórias Sulmar possuem certificações ambientais 
e de produto que garantem ao cliente máximo desempenho 
e qualidade. As divisórias são formadas por módulos verticais 
ou horizontais, com ou sem rodapé de alumino, possuem iso-
lamento acústico e resistência ao fogo. São fáceis de montar, 
desmontar e reorganizar.

Primeiro de poder presenciar tão
nobre e importante evento para o setor 

corporativo. Importante para trocas
de informações para a prospecção

de novos clientes.
Renata Miari

Diretora Executiva · TM Engenharia e Soluções

Foi a primeira vez que participei e foi 
muito interessante pois agregou novas 

oportunidades ao negócio. Foi sensacional 
ter participado. Foi muito bom e devem 

continuar nos próximos anos.
Daniel Carnaúba

Suporte e Infraestrutura · Banco Itaú

guia corporativoguia corporativo
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Rua Dom Bosco, 640 · 03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020 · www.interactdivisorias.com.br

Para a Interact, a XV Office Solution foi um grande sucesso. 
A feira superou nossas expectativas, principalmente quanto 
à visitação em nosso stand, não apenas em quantidade de 
profissionais ligados ao setor corporativo, mas sobretudo 
com relação à importância dos mesmos junto a este seg-
mento de mercado. Lançamos novos produtos, divulgamos 
de maneira expressiva nossa marca no mercado e já estamos 
colhendo frutos do evento, prospectando e até mesmo fe-
chando novos negócios. Finalizando: em termos de resulta-
dos, acreditamos ter sido esta a nossa melhor participação 
em feiras nos últimos anos.

Rua Dom Bosco, 640 · 03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020 · www.interactdivisorias.com.br

Lançamento XV Office Solution
Linha 92 Clean Vidro Duplo
Sem uso de montantes verticais para estruturação das divisó-
rias (junta-seca)
Utilização de vidro laminados ou temperados, variando de 8 a 
12mm de espessura (conforme especificação)
Opcionais: películas
Espessura total da divisória: 92mm
Na foto, utilização de vidro laminado único 8mm, com porta 
em requadro de alumínio e vidro temperado duplo.

Rua Dom Bosco, 640 · 03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020 · www.interactdivisorias.com.br

Lançamento XV Office Solution
Linha 92 Clean Vidro Único
Sem uso de montantes verticais para estruturação das divisó-
rias (junta-seca)
Utilização de vidro laminados ou temperados, variando de 8 a 
12mm de espessura (conforme especificação)
Opcionais: películas ou persianas
Espessura total da divisória: 92mm
Na foto, utilização de vidro laminado único 8mm, com porta 
em BP Cristallo.

Rua Dom Bosco, 640 · 03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020 · www.interactdivisorias.com.br

Lançamento XV Office Solution
Linha Luce II
Sem uso de montantes verticais para estruturação das divisó-
rias (junta-seca)
Utilização de vidro laminados ou temperados, com 10mm de 
espessura
Opcionais: películas
Espessura total da divisória: 40mm
Espessura total do batente: 50mm
Na foto, utilização de vidro laminado único 10mm, com porta 
em BP Cristallo.

Ficamos muito satisfeitos com a 
organização desta edição da Office 

Solution onde se é impossível estar de 
fora. Tudo correu conforme o planejado e 
nosso estande teve grande notoriedade.  

Obtivemos um ótimo feedback dos 
visitantes, com centenas de elogios e 

gerações de negócios. 
Cesar Higashijima

Gerente de Marketing · Riccó

A Rodada foi muito boa e produtiva,
pois estavam presentes os arquitetos 
premiados/titulares dos escritórios de 

arquitetura, construtoras e clientes 
corporativos finais.

João Paulo
Analista de Mercado · Atlas

guia corporativoguia corporativo
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Rua Oscar Gomes Cardin, 161 · Vila Cordeiro · São Paulo · SP 
Telefone  11  5033 4866 · projetos@madepar.com.br · madeparprojetos.com.br

A MADEPAR PROJETOS, empresa do Grupo Madepar, oferece soluções 
que se destacam pela qualidade dos painéis laminados compactos, re-
sistentes à umidade e de alta densidade, e pela vasta opção de cores e 
texturas. Desenvolvemos muito mais do que divisórias sanitárias, mas 
sim, verdadeiras soluções para diferentes empreendimentos – de facha-
das a revestimentos de parede. São soluções fabricadas com os painéis 
laminados compactos – TS, um material monolítico, de alta densidade 
e resistência à umidade. Em várias dimensões e opções de acabamento, 
um dos grandes diferenciais dos nossos produtosé a tecnologia Made-
print, que personaliza os painéis de várias maneiras, com a inserção de 
imagens em alta resolução. Além disso, o produto dispõe da tecnologia 
Madeclean, que inibe a proliferação de fungos e bactérias.

Av. Getúlio Vargas, 2185 · Jacareí · SP · 12305-010 · Tel. 08000 119 122
relacionamento@tarkett.com · www.tarkett.com.br

A Tarkett, líder mundial na fabricação de pisos vinílicos, partici-
pou da 15ª Office Solution apresentando seu piso autoportante 
Square®, ideal para ser aplicado sobre piso elevado, com fácil 
instalação e limpeza. O piso Square® é resistente ao alto trá-
fego e a linha Acoustic reduz em até 14dB os ruídos causados 
por impactos. A Tarkett apresentou também a já consagrada 
linha Ambienta®que possui mais de 40 opções de cores, com 
padrões de madeiras, pedras e tecidos.
O lançamento da Tarkett na 15ª Office Solution ficou por conta 
dos carpetes em placas, que trazem designs criativos e sofisti-
cados ao mercado nacional.

Foi excelente a participação na 
rodada tivemos apresentação de 
novosfornecedores, bem como
interação com novos hospitais.

Sugiro inclusive que fosse planejado
uma rodada de negócios voltada

para área hospitalar.
Mayra Roberta

Gerente de Engenharia · Hospital Santa Marcelina

A participação foi de grande valia,
como banco pudemos fazer

benchmarketing com outros parceiros 
do mercado financeiro e conhecer novos 

fornecedores e novos produtos para
atender as nossas necessidades,

foi muito proveitoso.
Adriana C.Pawlack
Compradora · HSBC

Rua Dr. Garnier, 315 · Rocha · RJ · 20975-000
Tel.  21  3860 1261 · diretoria@capmetal.com.br · www.capmetal.com.br

A consolidação das “peles de vidro” nos projetos de edificação de-
manda o uso dos sistemas de climatização mais eficientes. Isso, no 
entanto, depende do desempenho do tratamento do ar. Esse é o di-
ferencial tecnológico do Clean Air. Versátil nas diversas modalida-
des de projetos de climatização é altamente eficiente no controle 
de emissões contaminantes e na neutralização de gases e odores, 
pelo uso de centrifugação líquida. Promove a remoção de poluen-
tes urbanos e fixação de carbono na tomada de ar externo de siste-
mas de climatização. Entre suas características:
Extração de material particulado; Controle biológico do ar; Solu-
bilização e neutralização de SO2, nitrogênio e carbono; Fixação de 
CO2 por carbonatação; Redução da carga térmica.
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Rua dos Trabalhadores, 95 · 7600-000 · Mairiporã · SP
Telefone 11 4486 8846 · www.marzovitorino.com.br

A Marzo Vitorino marcou presença na 15ª Office Solution 
apresentando diversas novidades em móveis corporativos que 
visam funcionalidade e aproveitamento de espaço, além de 
conferir conforto e beleza aos ambientes de trabalho.

Outra novidade que chamou a atenção do público que visitou 
o estande da Marzo Vitorino foram as soluções inovadoras 
aplicadas nas linhas de móveis de aço, que combinaram cores 
modernas com alta qualidade nos acabamentos, estruturas re-
forçadas e praticidade de montagem.

Rua Javari, 442 · Mooca · Fones 11  2698-6056 · 2698-7408 · 2695-4868
www.wkcarpetes.com.br

Fundada em 2002, a WK Carpetes tornou-se a primeira empre-
sa brasileira a produzir carpetes em placas com base em pvc no 
Brasil na dimensão de 50 cm x 50 cm. Com mais de um milhão 
de m2 instalados em todo Brasil ,a WK Carpetes tem como foco 
principal o mercado corporativo atendendo, bancos, hotéis, 
empresas nacionais e multinacionais, arquitetos, construtoras, 
etc. WK Carpetes possue laudos oficiais que atestam a quali-
dade e a segurança dos produtos, atendendo as exigências de 
orgãos governamentais para aprovação de funcionamento.
Estamos aptos a atendê-los através de nosso departamento co-
mercial e show room. Visite nosso site.

Rua dos Trabalhadores, 95 · 7600-000 · Mairiporã · SP
Telefone 11 4486 8846 · www.marzovitorino.com.br

Rua Javari, 442 · Mooca · Fones 11  2698-6056 · 2698-7408 · 2695-4868
www.wkcarpetes.com.br

Foi muito útil para conhecer novos 
fornecedores e estreitar os laços com 

fornecedores já estabelecidos. 
Além disto permitiu-nos fazer 

benchmarketing com empresas com
campo de atuação similar.

Raul Hofliger
Gerente de Divisão Dinop  · Banco do Brasil

Interessante porque nesse evento
estão as pessoas mais importantes,

isso nos proporciona novos contatos
e possíveis negociações.

Fabiola da Silva Takamoto
Lock Engenharia

A WK Carpetes, na busca de novas tecnologias e aprimoramen-
to, e atendendo as exigências do mercado fornece produtos 
funcionais e elegantes, tornando os ambientes mais agradá-
veis, promovendo a integração de pessoas, otimizando espa-
ços, com qualidade, durabilidade, segurança e conforto.
Estamos aptos a atendê-los através de nosso departamento co-
mercial e show room. Visite nosso site.

Plataformas de trabalho Work Pro
Destaque da Marzo Vitorino na 15ª Office Solution.
Essa linha de móveis confere melhor aproveitamento do espaço de 
trabalho, com beleza, organização e funcionalidade.
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Rua Cachoeira, 85 · 03024-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2696 4600 · comercial@ricco.com.br · www.ricco.com.br

Aware é a evolução da estação de trabalho. O posicionamento 
e funcionalidades dos seus acessórios faz com que esta estação 
tenha uma variedade de opções estéticas e funcionais, aten-
dendo às necessidades de cada ambiente de trabalho. 
A linha Aware oferece solução de conectividade, organização e 
segurança de todo o cabeamento que sobe através de shaft até 
a caixa elétria, oferecendo maior agilidade, ergonomia e orga-
nização da área de trabalho.  

Rua Cachoeira, 85 · 03024-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2696 4600 · comercial@ricco.com.br · www.ricco.com.br

Foi interessante a participação pelo
contato com outras empresas e a 

possível prospecção de negócios. O que 
achei interessante foram as tentativas 

de negócios entre áreas comerciais, 
pois a grande maioria que participou 
da rodada estava tentando realizar a 

venda de algum produto.
Rodrigo Silvério

Gerente de Negócios · Banrisul

Participar de um evento tão importante 
quanto este fez com que parcerias 

comerciais e novas fronteiras se abrissem. 
Permitiu à by Kamy ser mais reconhecida 
no universo corporativo como empresa 

especializada em projetos especiais.
Kamyar Abrarpour

CEO By Kamy

Clarity representa uma linha de cadeiras multi-task, com de-
sign atemporal e minimalista, que se adapta facilmente aos 
mais diversos tipos de ambiente, concentrando-se em um 
projeto limpo e simples, preservando apenas os elementos es-
senciais de forma e função. Produzida pela Allsteel em colabo-
ração com o BMW Group Design Works USA, Clarity combina 
uma estética pura e simples, que transcende o projeto com um 
conforto inesperado que se antecipa a cada mudança de pos-
tura. Clarity é construída em alumínio injetado, que gera alto 
grau de conforto e durabilidade.

Rua Cachoeira, 85 · 03024-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2696 4600 · comercial@ricco.com.br · www.ricco.com.br

Club Chair oferece estilo, conforto e design em ambientes 
home &office. 
Com espaço para arquivamento sob o assento e prancheta es-
camoteável como opcional, Club Chair oferece maior usabili-
dade e conforto ao seu usuário.

Rua Cachoeira, 85 · 03024-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2696 4600 · comercial@ricco.com.br · www.ricco.com.br

Dynamic possui assento extremamente confortável, que re-
duz a pressão exercida pelo usuário. Possui encosto em malha 
mesh, oferecendo conforto térmico e uma seleção de ajustes 
fáceis com o controle de tensão automático por peso e ajuste 
de lombar ergonômico.
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Av. Papa João Paulo I, 1849 · 07170-350 · Guarulhos · SP
Telefone 11 2431 5511 · www.flexform.com.br

MyChair
Projeto assinado pelos renomados designers Baldanzi&Novelli 
para o mercado nacional, a linha MyChair agora conta com 
o sistema de tela dupla no encosto que, combinado com o 
apoio lombar ajustável na altura, oferece ainda mais conforto 
a seus usuários. 
A MyChair é a primeira cadeira fabricada no Brasil a con-
quistar as certificações internacionais Greenguard e ISO 
21015:2007. Possibilita a conquista de créditos LEED para 
projetos de greenbuilding e foi desenvolvida com base nos 
conceitos de logística reversa. 

Av. Papa João Paulo I, 1849 · 07170-350 · Guarulhos · SP
Telefone 11 2431 5511 · www.flexform.com.br

Matrix
Mais uma das novas criações do estúdio italiano de design 
Baldanzi&Novelli, a Matrix foi desenvolvida como cadeira 
de diálogo universal, ou seja, pode ser aplicada em diversos 
ambientes, complementando as linhas de cadeiras operati-
vas e executivas da Flexform. Seu encosto foi projetado com 
elementos vazados, permitindo a troca de calor entre o corpo 
do usuário e o ambiente, proporcionando maior sensação de 
conforto. A linha Matrix está disponível nas versões contínua 
e com quatro pés e apresenta diversas opções de cores, para 
adaptar-se a todos os estilos. 

Na Rodada de Negócios tivemos a 
oportunidade de apresentar nossos 

produtos para grandes nomes da
arquitetura com perspectivas de bons 

negócios, e o XI Grande Prêmio de 
Arquitetura foi mais uma vez o grande 

destaque do Evento. 
Mônica Campino

Gerente Especificação · Owa

A Rodada promovida pela Flex Eventos 
é muito importante para nós da Eliane. 

Excelentes contatos e estimativa de
novos negócios, sem dúvida é o ponto

alto do evento.
Alessandra Lobo Viana G. Nunes

Coordenadora de Especificação e Contas Especiais · Eliane

Rua dos Chanés, 515 · 04087-032 · São Paulo · SP
Telefone  11  2122 7307 · disque@eliane.com · www.eliane.com

Tudo começou em 1960 com a produção dos icônicos azu-
lejos 15x15 cm. O tempo passou, a tecnologia evoluiu junto 
com o crescimento dos formatos e da empresa e hoje a Elia-
ne Revestimentos é referência nacional em revestimentos 
cerâmicos. Seja para a casa, escritório ou empreendimento, 
aqui você encontra a solução perfeita para qualquer refor-
ma ou construção. 
Hoje os produtos fabricados nos estados de Santa Catarina e 
Bahia podem ser encontrados em mais de 15 mil pontos de ven-
da localizados em todo o território nacional. A marca também 
está presente em mais de 80 países.

Av. Dr Cardoso de Melo, 1460 · 11º andar · 04548-005 · São Paulo · SP
Telefone  11  23945602 · contato@eqcc.com.br · www.eqcc.com.br

A EQCC Equilibrium Consulting Capital nasceu do sonho de 
seus fundadores, em realizar algo que os motivassem ainda  
mais, com protagonismo e autonomia. Seus profissionais tra-
zem larga experiência acumulada em casas tradicionais do 
mercado financeiro. Nossa expertise e rede de contatos, per-
mitem resolver com qualidade alguns dos problemas financei-
ros e de gestão das pequenas e médias empresas. Somos es-
pecializados no Alongamento de Dívidas Bancárias e também 
em Linhas de Crédito para Design e Inovação, exclusivas para 
o ramo moveleiro, cerâmico, textil e fabricação de artigos de 
metal. Entre em contato e conheça nossas soluções!
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Rua Cardeal Arcoverde, 1.864 · Cj. 501 · São Paulo · SP
Telefone  11  3873 1205 · contato@adp.org.br · www.adp.org.br

Av. Ibirapuera, 3.458 · Sala 01 · 04028-003 · São Paulo
Telefone  11  5572 1850 · www.proacustica.org.br

Foi um sucesso a participação da Pro Acústica na 15º Office 
Solution Arquishow Facility Show. Segundo a arquiteta Ma-
ria Elisa Miranda, gerente executiva da Pro Acústica, o pavi-
lhão com auditório aberto e os temas das palestras fizeram 
os visitantes assistirem às apresentações. “As palestras real-
mente interessaram o visitante da Office Solution, pois eram 
compactas, com cerca de meia hora de duração, e dirigidas 
ao público-alvo da feira. Foi uma experiência positiva”, avalia 
Maria Elisa.

A nossa participação na 7ª Rodada de 
Negócios foi muito positiva pois tivemos 
oportunidade de reforçar a nossa marca

no mercado de arquitetura. Além
disso, a troca de experiências com
parceiros e fornecedores é muito 

enriquecedora. Agradecemos pelo convite
e gostaríamos de parabenizar pela
excelente organização do evento.

Arquiteta Cynthia Kalichsztein
Raf Arquitetura

É uma ótima oportunidade para
divulgar nossa empresa, conhecer
melhor o trabalhos das demais e

ter conhecimento dos novos
produtos do mercado.

Vanessa Frutuoso
Gestora de Negócios · Ace Engenharia

A ADP - Associação dos Designers de Produto tem como objetivo 
aproximar os profissionais, estudantes, empresas e instituições 
atuantes na área para promover e apoiar o Design no Brasil. Além 
de editar publicações impressas e eletrônicas, são realizados se-
minários, workshops, exposições, palestras, concursos e cursos, 
sempre com a finalidade de informar o profissional de design e a 
sociedade. Em mais uma parceria com a Office Solution, a ADP 
realizou uma Mostra de Design brasileiro dentro da feira. Num 
espaço coletivo, com produtos e projetos representativos do de-
sign brasileiro atual, foram apresentadas peças de diversas áreas, 
que vão do mobiliário ao equipamento hospitalar.

Av. José de Moraes, 116 · Taboão da Serra · SP · Telefone  11  4787 2248
·pacini@pacinidesign.com.br · www.pacinidesign.com.br

A Pacini Design esteve presente na Office Solution pela 1ª vez 
em 2014. Durante o evento, foi realizado o lançamento da 
nova linha de plataformas, com estrutura totalmente produ-
zida com uso da tecnologia laser, o que permitiu uma precisão 
e funcionamento perfeitos além de excepcional robustez, sem 
similar no mercado. Com tampos deslizantes, para acesso às 
tomadas e guarda do excesso de cabos, que nos produtos da 
maioria dos concorrentes fica sobre o tampo, atrapalhando a 
organização e a produtividade do funcionário.

Telefone  11  4771 6697
konik@konik.com.br · www.konik.com.br

A Konik é uma empresa nacional fundada há 10 anos, fabri-
cante e fornecedora de cadeiras e poltronas para as melhores 
marcas de móveis do mercado corporativo. Não atua em ven-
da direta ao cliente, somente através das empresas parceiras 
que atuam no mercado. Fornece produtos prontos, exclusivos 
ou regulares de linha, nacionais e importados, todos testados 
exaustivamente, para que a empresa possa oferecer garantia 
de 5 anos e assistência técnica direta ao cliente.  A Konik pode 
oferecer uma parceria segura, confiável e ética, comprovada 
por 10 anos de parcerias contínuas. 
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Ampliar os fornecedores de serviços
para o Sesc,foi muito boa nossa 

participação, pois nos propiciou a troca
de informações com uma quantidade

maior de empresas do ramo.
José de Andrade Sandim Neto

Gestor de Orçamentos · Sesc

Rua Minas Gerais, 190 · 01244-010 · São Paulo · SP
Telefone  11  3017 3600 · atendimento.sp@abnt.org.br

A ABNT mais uma vez esteve presente na Feira Office Solution 
Arquishow, onde disponibilizou aos participantes informações 
sobre normas e certificações de produto.

Telefone  11  5573 3959
www.mbdesign.com.br · mbdesign@mbdesign.com.br

A MB design esteve presente na Feira Office Solution. Nossa 
participação foi muito proveitosa com ótimos novos contatos, 
reativar contatos de eventos anteriores e com cliente inativos.
Tudo estava organizado, funcional, e com muito conforto para 
os visitantes.
Esperamos ter colaborado no brilho do evento com os novos 
lançamentos de produtos na Operis.
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O cerimonial de premiação do
XI Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa foi realizado

no dia 03 de setembro, no Transamérica Expo Center

Na quarta-feira, dia 3 de setembro 
foi realizado o XI Grande Prêmio de 
Arquitetura Corporativa, no Transa-
mérica Expo Center, em São Pau-
lo. O evento, organizado pela Flex 
Eventos, é o maior da categoria e 
o único que premia o cliente final 
juntamente com o escritório de ar-
quitetura.

O Grande Prêmio reuniu projetos 
dos principais arquitetos do setor 
corporativo do Brasil dos mais am-
plos segmentos como escritórios, 
hotelaria, hospitais, obras públi-
cas entre outros, assim como seus 
clientes. Foram inscritos mais de mil 
projetos, julgados por uma bancada 
de 4 jurados compostos pelo arqui-

teto Fábio Bittencourt (presidente 
da Associação Brasileira de Desen-
volvimento para Edifício Hospitalar 
– ABDEH), Daniel Citron (presiden-
te da Related do Brasil), Domingos 
Brito (DB Arquitetura – vencedor 
do prêmio Master da 10ª edição do 
prêmio) e Sandro Prada (diretor da 
Porte Construtora).
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XI GRANDE PRÊMIO DE
ARQUITETURA cORPORATIvA



XI grande prêmio de arquitetura corporativa

O prêmio é composto pelas cate-
gorias: Profissional - Predial (proje-
tos ou obra realizada), Profissional 
Interiores (projetos ou obra reali-
zada) e Estudante (projetos); e 15 
setores (Saúde, Educação, Hotela-
ria, Comercial, Obras Públicas, Re-
sidenciais, Unifamiliar, Indústrias, 
Esportivo, Planejamento Urbano /
MásterPlan,, Green Building, Retro-
fit e Escritórios.

“Há quase 15 anos atrás se fala-
va que a boa arquitetura estava 
concentrada em São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília. Hoje temos a 
revolução deste setor para todo o 
Brasil. Empresários, usuários e for-
necedores estão preocupados com 
o desenho, mas também com a 
qualidade de vida. É visível o cres-
cimento de profissionais antenados 
e empenhados em oferecer e pro-
porcionar ao mercado algo diferen-
ciado e inovador nos mais diversos 
cantos do país”, explica Ricardo 
Aronovich, diretor da Flex Eventos, 
organizador do prêmio.

Este prêmio é um incentivo enorme
e um importante reconhecimento.

Arquiteto Raul Hofliger
Predial Projeto · Agência BB Américas Orlando · Depto. de Arquitetura Banco do Brasil
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O prêmio recebido pela Hamam Development para o nosso projeto é de suma importância 
para o IHG. Estamos muito felizes com o resultado. Ele reconhece o excelente design feito 
pelo time da Hamam, com preocupação extrema em colocar o Holiday Inn Belo Horizonte 

Savassi muito bem posicionado no mercado local, conferindo todo o conforto que o hóspede 
espera encontrar em nossas marcas.Ele também consolida a parceria que já temos com a 
empresa há muito tempo, onde visamos guiar o trabalho do time para que as escolhas e 

especificações estejam de acordo com as expectativas da marca, principalmente nas questões 
de segurança. Assim sendo, o trabalho da equipe da Hamam é incansável em procurar dentro 
de um bom design, estar de acordo com os padrões internacionais. Esta receita só pode gerar 

o sucesso tanto para a Hamam Development quanto para o IHG.
Cliente · Marina Dillon, Consultoria de Design & Construction Latin America do IHG, Intercontinental Hotels Group.

O maior prêmio que a Hamam Development pode receber é o reconhecimento de seus 
clientes e parceiros. Por isso ser vencedor do principal evento que reúne tantos escritórios e 
clientes renomados é motivo de muita satisfação, porque ele representa uma parceria bem 
sucedida e o comprometimento de sempre alcançar a excelência em todos os projetos que 

realizamos. Meu maior prêmio foi ver no dia da inauguração do Holiday Inn Savassi o sorriso 
no rosto do Sr. Alexandre Veiga da Patrimar, como também o retorno de toda a confiança 

do IHG, representado na figura da Marina Dillon, pois isso reforça uma parceria baseada na 
confiança e no comprometimento de nosso trabalho. Parabéns à Patrimar e ao IHG pelo 

excelente trabalho; oferecemos esse troféu a vocês.
Leonardo Hamam · CEO, Presidente da Hamam Development

Interiores Obra Realizada · Holiday In Savassi · Hamam Development
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MASTER Allianz Parque Edo Rocha Arquiteturas

CATEGORIA OBRA ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA

Planejamento Urbano/Master Plan Master Plan Gasômetro Daniel Gusmão Arquitetos Associados

Setor Agências Bancárias

Predial Projeto BB Américas Orlando Dept. de Arquitetura Banco do Brasil

Interiores Projeto Ambiente Afinidade – Banrisul Cristina Brocca Arquitetura

Setor Comercial

Predial Obra Realizada Restaurante na Vinícola Mendoza Studio Taba

Predial Projeto Avec Restaurante Arkiz

Interiores Obra Realizada Maxior Jóias Fidelitas & Ricciardi

Retrofit Cook Liberdade DDA, Design Decoração e Arquitetura

Setor Religioso

Predial Projeto CMA- Centro Mundial de Adoração Destra Arquitetura

Interiores Obra Realizada Trapézio FCM Arquitetura

Setor Predial Escritórios

Predial Obra Realizada Confederação Nacional do Comércio Botti Rubin Arquitetos e Associados

Predial Projeto J.M.IRFFI Busines Farkasvölgyi Arquitetura

Green Building Credicitrus Sede Bebedouro Dupré Arquitetura

Setor Residencial Predial:

Projeto Augusta 2 Candusso Arquitetura

Obra Realizada Orizons View Houses Caramelo Arquitetos Associados

Retrofit Edifício Louvre Daniel Kalil Arquitetura

Setor Unifamiliar:

Obra Realizada Residência Longhi Torres & Bello

Projeto Predial Casa Ipê Amarelo Ponto 15 Arquitetos Associados

Multiuso Complexo Multiuso Humaitá AFA arquitetura

Setor Indústrias

Predial Nova Sede Dakota Pedro Simch e Sousa Guerra Arquitetos

Interiores Realizada Escrit. Indústria Herbalife MW Arquitetura
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Setor Escritórios Interiores

Interiores Obra Realizada Hypermarcas Rocco Vidal P + W

Escritório Agências Publicidade: Agencia NBS Rio Scorzelli Arquitetura

Escritório Gás e Óleo
IPB – Instituto Brasileiro

de Petróleo Gás e Biocombustível
Duomo Arquitetura

Retrofit Nova Sede Correcta Leonetti Piemonte Arquitetura

Setor Esportivo

Obra Realizada Allianz Parque Edo Rocha Arquiteturas

Setor Obras Públicas

Interiores Obra Realizada GRU Executive Lounge
First Class Lounge Leticia Nobell Arquitetos

Interiores Projeto Biblioteca São Paulo · Fase 2 Dante Della Manna Arquitetura

Predial Projeto Central do Brasil · Compl. de Serviços
Estação Intermodal Olímpica RAF Arquitetura

Setor Educação

Predial Projeto Curso Brasas Unidade Rio 2  Casa 3 Arquitetura

Interiores Obra Realizada Sede INSPER Athié | Wohnrath Arquitetura

Setor Hotelaria

Predial Projeto
Innside Hotel

Abdala Whitaker Arquitetos

Predial Obra Realizada Linx Hotel International Airport Galeão Ospa

Interiores Obra Realizada Holiday In Savassi Hamam Development

Interiores Projeto Boutique Hotel Leblon VOA Associates

Setor Saúde

Predial Projeto Hospital Mário Penna TM Engenharia

Predial Projeto Hospital de Encantado Queiroz & Queiroz

Predial Obra Realizada
Carson Tahoe Regional

Medical Center
Moon Mayoras Architects

Green Building Total Cor Diretoria de Projetos da Amil

Interiores  Obra Realizada Baxter Hospitalar MB Arquitetura

Retrofit: Clínica Dr Leandro Pellarin Betty Birger Arquitetura

Setor Estudante

Projeto Unidade Básica da Saúde Sandro Alexandre Furtado
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Daniel Gusmão Arquitetos Associados Depto. de Arquitetura Banco do Brasil

Cristina Brocca Arquitetura Studio Taba

Arkiz Fidelitas & Ricciardi

DDA · Design Decoração e Arquitetura Destra Arquitetura
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Candusso Arquitetura Caramelo Arquitetos Associados

 Daniel Kalil Arquitetura

FCM Arquitetura Botti Rubin Arquitetos e Associados

Farkasvölgyi Arquitetura Dupré Arquitetura

Torres & Bello

Ponto 15 Arquitetos Associados AFA arquitetura

Pedro Simch Arq. e Sousa Guerra Arquitetos MW Arquitetura

Rocco Vidal P + W Scorzelli Arquitetura

Duomo Arquitetura Leonetti Piemonte Arquitetura
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Abdala Whitaker Arquitetos

Ospa Hamam Development

Casa 3 Arquitetura

Athié | Wohnrath Arquitetura

Edo Rocha Arquiteturas

Dante Della Manna Arquitetura

 Leticia Nobell Arquitetos
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MB Arquitetura

TM Engenharia

Moon Mayoras Architects

Sandro Alexandre Furtado · Prêmio Estudante
Betty Birger Arquitetura

Queiroz & Queiroz

Diretoria de Projetos da Amil

VOA Associates

Edo Rocha Arquiteturas · Prêmio Master
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 Arquiteto Fábio Bittencourt - presidente da ABDEH “ Associação Brasileira de 
Desenvolvimento para o Edifício Hospitalar - Professor e assessor Técnico de 
Arquitetura e Engenharia - Presidente do Juri

Sandro Prada
Diretor da Porte 
Construtora

Daniel Citron
Presidente da 
Related do Brasil

Domingos Brito
DB Arquitetura, 
vencedor do 
Prêmio Master da 
X Edição do Prêmio 
de Arquitetura 
Corporativa
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Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações

das seções diretamente com as empresas

CADERODE
www.caderode.com.br
Telefone  54  3292 8700

CAvAlEtti
www.cavaletti.com.br
Telefone  54  3520 4100

DimOplAC
www.dimoplac.com.br
Telefone  11  2404 9722

Div DEsign
www.divdesign.com.br
Telefone  11  2962 6868

EliAnE
www.mundoeliane.com.br
Telefone  48  3447 7777

flExfORm
www.flexform.com.br
Telefone  11  2431 5511

HAnsgROHE
www.hansgrohe.com.br
Telefone  11  3149 7070

insiDE OffiCE
www. insideoffice.com.br
Telefone  11  2601 1222

intERACt
www.interactdivisorias.com.br
Telefone  11  3274 2020

itAim
www.itaimiluminacao.com.br
Telefone  11  4785 1010

jOHn RiCHARD
www.johnrichard.com.br
Telefone  0800 771 5352

lEvAntinA
www.levantina.com
Telefone 11 3598 2700

mARzO vitORinO
www.marzovitorino.com.br
Telefone  11  4486 8846

móvEis sulAR
www.sular.com.br
Telefone  54  3213 7900

nOvARA
www.novara.ind.br
Telefone  54  3027 1818

OpERis
www.operis.com.br
Telefone  11  3044 0033

OwA
www.owa.com.br
Telefone  11  4072 8200

RADAR
www.portalradar.com.br
Telefone  11  4702 4332

RODADA DE nEgóCiOs
www.flexeventos.com.br
Telefone  11 3663 2505

RHODEs
www.rhodes.ind.br
Telefone  35  3431 9200

s 27 lOg
www.s27log.com.br
Telefone  11  3911 4030

usE móvEis
www.usemoveis.com.br
Telefone  62  3272 8500


