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A grande maioria das obras executadas
pelo Governo, seja este Federal, Estadual
ou Municipal, parte de um monstrengo

denominado projeto básico. 

  §  O que é o projeto básico?

Conceitualmente, seria um projeto que contivesse 
os elementos e condições necessárias, de forma a 
permitir fosse ele desenvolvido a nível executivo, 
com todas informações detalhadas necessárias, de 
definindo e qualificando plenamente a futura obra 
a executar. 

  §  Só que isto não existe!

Na verdade, o denominado projeto básico não passa 
de uma proposta mal formulada, cujo objetivo é de-
finir um futuro escopo, permitindo que as empresas 

PROJETO BÁSICO

O MITO DE PÉS

DE BARRO

vencedoras das concorrências nele baseadas, proce-
dam a elaboração de projeto executivo, nas condições 
que bem entenderem, e pelo menor custo possível, 
em relação aquele oferecido quando da licitação ini-
cial do tal projeto básico.

Até porque, qualquer valor definido em função do pro-
jeto básico, não tem, nem pode ter nenhuma condição 
de realidade, porque formulado a partir de uma sim-
ples hipótese de projeto e não de uma peça gráfica e 
mensurável. 

É portanto o meio perfeito para estabelecimento de 
concorrências fajutas, onde o acerto entre partes abre 
possibilidades para as famosas propinas, que triste-
mente marcam a obra pública brasileira. 

Esta visão, já negativa na sua origem, pode ser ainda 
pior, como parece ser o infeliz acidente da ciclovia Tim 
Maia no Rio de Janeiro. 

Estamos muito orgulhosos em poder 

contar, novamente, com a participação 

do Arquiteto Alberto Botti, que publi-

cará periodicamente vossas resenhas. 

Profissional focado não só na excelência 

da arquitetura, mas na conscientização 

e responsabilidade da arquitetura. Suas 

resenhas abordarão críticas, análises e 

problemas enfrentados pela categoria, 

tanto nas áreas públicas quanto privadas.                                                                                        

Flex Editora 

viável; a solução correta seria o prévio desenvolvi-
mento do projeto executivo respectivo, única peça 
mensurável dentro de rigidez técnica que uma obra 
séria necessita. 

Mas, para tanto seria necessário que o poder licitante 
assumisse, de fato, suas responsabilidades quanto a 
produção deste projeto final, evitando  jogá-las para 
a alçada do futuro executor. 

E assumir responsabilidades, parecer ser um proble-
ma nacional,  não fugindo nossos governos deste lu-
gar comum.

Alberto Botti
Arquiteto e Urbanista

De acordo com as primeiras informações divulgadas, 
parece que o projeto básico a ela relativo, além das 
deficiências  acima apontadas, continha também er-
ros de conceituação, pelo conhecimento dos possíveis 
fenômenos naturais e condicionantes locais que atin-
giriam a futura ciclovia. 

  §  O resultado todos conhecem 

Se as informações preliminares divulgadas se confir-
marem, a culpa das empresas executoras da obra, se-
ria não identificar em tempo os problemas citados; o 
que, convenhamos, após uma licitação efetuada com 
valor pré-fixado, cria responsabilidades paralelas nem 
sempre fáceis de serem enfrentadas. 

  §  O que fica patente porém, é que
      o erro é do sistema!

Proceder uma concorrência de preço e desenvolvi-
mento técnico ao mesmo tempo, é claramente in-
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Objetos
do Desejo

[ óCuLOS FEITO à mãO ] maison bonnet A empresa familiar é mantida por Franck Bon-
net, neto do fundador, Alfred. O pai de Franck, 
Christian, ainda hoje se dedica à arte de escul-
pir os cascos, que tiveram sua comercialização 
proibida nos anos de 1970 – hoje só restam os 
estocados pela família antes da lei. Bonnet, de 
41 anos, que se considera um ambientalista de-
cidiu há alguns anos que era hora de olhar para 
o futuro - e para um mercado maior, trocou sua 
matéria prima básica, casco de tartaruga, por 
chifre de búfalo, barateando seu produto e pos-
sibilitando a sua continuidade.
Entre as peças mais raras estão as armações 
em coloração amarelo transparente, que po-
dem chegar a custar R$ 70 mil. Franck desenha 
as peças a partir de uma entrevista de cerca de 
três horas que acontece no apartamento em 
cima do ateliê. Tudo é feito sob medida para o 
rosto do cliente. De tão especializada, a Maison 
hoje também é referência no restauro e refor-
ma de armações antigas.

www.maisonbonnet.com

Agência Espacial Europeia firmou uma parceria com a Li-
lium Aviation para desenvolver uma pequena aeronave 
particular que deve misturar o que aviões e helicópteros 
oferecem de melhor. O resultado é o Lilium, um avião 
elétrico para uso cotidiano que, se a equipe de desenvol-
vimento tiver sucesso, poderá decolar verticalmente de 
uma área de apenas 15 metros quadrados.

www.lilium-aviation.com

[ LILIum ]

O sound system fabricado pela francesa Devialet, chega ao Brasil. A Devia-
let é uma marca francesa especializada em amplificação sonora que traz 
ao nosso mercado o premiado Phantom, o melhor Sound System do mun-
do com tecnologia ADH®, recebendo música por wi-fi de diferentes fon-
tes como notebooks, tablets, smartphones e televisores, tratando o sinal 
e emitindo som sem a necessidade de emitir caixas acústicas. O design do 
produto é impressionante, ele parece ganhar vida quando acionado, pois foi 
pensado com base na cibernética, um termo proposto em 1947, pelo mate-
mático americano Norbert Wiener, para promover uma visão unificada dos 
domínios da mecânica, da elétrica, da teoria matemática da informação e 
dos seres vivos.

www.phantomsound.com

[ phanTOn ]  devialet



A Donkervoort divulgou recentemente informações so-
bre o novo D8 GTO-S, mas a fabricante holandesa pro-
meteu outros dois carros novos para 2016. E o segundo 
destes novos produtos será o D8 GTO-RS, considerado 
como o mais leve e mais rápido GTO já construído pela 
Donkervoort. Produz desde 1978 algumas das variações 
mais ousadas sobre o tema do Lotus Seven, o clássico 
esportivo lançado em 1957 pelos ingleses. E acaba de 
apresentar mais uma versão: o D8 GTO-RS, com mo-
tor Audi turbo de cinco cilindros e 2,5 litros, suspensão 
e freios refeitos, bitolas mais largas e uso de fibra de 
carbono na estrutura central da carroceria. Serão fabri-
cados apenas 40 carros e, embora a empresa ainda não 
anuncie dados de desempenho, o mais recente GTO 
tem 380 cv e acelera de 0 a 100 km/h em menos de 3 
segundos com um peso abaixo de 730 kg. O novo D8 
GTO-RS tem herança pesada para respeitar. Seus ante-
cessores quebraram recordes em Nürburgring Nordsch-
leife em 2004 e 2006. Ele tem uma nova suspensão, o 
que lhe dá bitolas mais largas, um sistema de frenagem 
melhorado e um túnel de transmissão de fibra de carbo-
no para menos peso. A Bosch ajudou a Donkervoort no 
gerenciamento do motor 5 cilindros EA885. De acor-
do com a empresa holandesa, isto proporcionou me-
lhor aceleração. A Bosch também criou um sistema de 
controle de largada e uma função de dupla embreagem. 
Custo de € 151.173 (sem taxas incluídas) www.donkervoort.com
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[ D8 GTO-RS ] donkervoort

www.cavaletti.com.br

FEITO NO 
BRASIL

By Sapetti Design, Suíça

Leveza, Conforto 
e Flexibilidade. 

Juntos.

Dinamismo, agilidade e velocidade são 

indispensáveis no ambiente corporativo 

contemporâneo. Para ele, a Cavaletti 

criou a Linha Vélo, um produto inspirado 

nos conceitos de flexibilidade e leveza 

para oferecer ergonomia e conforto 

dinâmico para todos os tipos de uso. 

anuncio_cavaletti_office.indd   1 03/06/2016   17:48:14
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A empresa britânica Bentley, uma das mais reverenciadas no mundo,  criou um perfume para a emo-
ção. A fragrância recebeu o nome de Infinite Rush. Segundo os fabricantes, é refrescante com base 
amadeirada. As notas de topo são Pimenta rosa, Tangerina e Alecrim as notas de coração são Vetiver, 
Elemi e Cedro as notas de fundo são Notas amadeiradas, Âmbar, Musgo e Almíscar branco. O perfume 
é apresentado em um frasco com uma tampa de metal e com um acabamento de “cracking” serrilha-
do com a assinatura da Bentley, que pode ser encontrado na base da tampa enquanto que a letra “B” 
está fixada no centro do frasco.

www.bentleymotors.com

[ InFInITE RuSh ]
bentley

[ CambERLEY E nORwICh ] crockett & jones

Habilidade artesanal e estilo clássico britâ-
nico se encontram nas peças da grife Cro-
ckett & Jones, fundada em 1879 em Nor-
thampton na Inglaterra. O ator Daniel Craig, 
que interpreta James Bond, em seu mais 
recente filme, usa dois modelos, Camberley 
e Norwich. Couros sofisticados em modela-
gens atemporais e linhas elegantes. A paleta 
de cores intensas, dominada por pretos e 
marrons, surge realçada por detalhes sutis, 
reforçando a proposta discreta da marca.

www.crockettandjones.com

Nova Sede Cetelem
Carpetes Desso
Projeto Arealis

0800 011 91 22
www.tarkett.com.br
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mais informações

[ m1000 ]  pelikan

[ whISkY TaSTInG SET ] peugeot

O copo de uísque da coleção Les Impitoyables foi proje-
tado por Nicolas Brouillac para realçar todos uísques e 
eaux-de-vie, como Cognac e Armagnac. Com sua distin-
ta base larga, esse copo técnico revelará sutilezas no uís-
que, trazendo os aromas para uma desgustação plena-
mente indulgente. Para aproveitar todos os benefícios, a 
dose servida não deverá ultrapassar o domo central, cuja 
finalidade é dividir a bebida, prevenindo uma elevação 
excessiva dos vapores do álcool até o nariz. Degustan-
do, assim, na mais pura perfeição. A base metálica foi 
projetada para resfriar o destilado por até 30 minutos, 
sem prejudicá-lo e evitando um choque de temperatura 
que inibiria a liberação de aromas, além de permitir que 
se evite o uso de gelo. Para melhores resultados, deixe a 
base metálica no freezer por algumas horas.”

www.peugeot-saveurs.com

A caneta tinteiro Pelikan M1000, tornou-
-se o símbolo da marca Pelikan. Esta é a 
clássica caneta Pelikan M1000 que com 
o passar dos tempos foi adquirindo co-
res novas e elegantes. Composta por 
uma pena de ouro 18 quilates a Pelikan 
M1000 é um instrumento indispensá-
vel aos amantes da escrita fina no Brasil. 
Com uma formulação especial da Pelikan, 
a partir de material de algodão é obtido 
de muitas etapas diferentes, uma peça 
que cai na forma de uma forma listra-
da. Depois, ele molda a maneira correta, 
corrigindo o corte com um diamante. Isso é feito com a máxima precisão para 
uma transição bastante uniforme entre os materiais. Em seguida, a ferramenta é 
polida para conseguir um brilho antes do clipe de fixação de uma mola e leva a 
forma famosa do pelicano estilizado. 

www.artcamargo.com.br



A Flex realizou a 6ª Edição do Rio Arquiday Show no Hotel Everest, em Ipanema.
O evento contou com a participação e mais de 130 profissionais das áreas de arquitetura, 

engenharia, construção e clientes finais corporativos e apoio das empresas: Atlas, Beaulieu, 
Cavaletti, Docol, Eliane, Flexform, Interact, John Richard, Lady, Maqid, Tarkett, Telelok

e Wall System. O evento teve a apresentação de palestras de ícones da 
Arquitetura Carioca e de Jovens Talentos, que vêm se destacando na Arquitetura.

Um único dia para se atualizar do mercado de arquitetura, 
construção, design, lançamentos e negócios do Rio de Janeiro

OFFICE STYLE  [ 19 ][ 18 ]  OFFICE STYLE

6º rio arquiday show evento



Arq. Daniel Gusmão | Daniel Gusmão Arquitetos
Parque Olímpico -RJ

Arq. João Pedro Backheuser | BLAC - Backheuser Arquitetura e Cidade /  
B+ABR Backheuser e Riera Arquitetura | Orla Prefeito Luiz Paulo Conde

Arq. Pedro Évora | Rua Arquiteto
Construindo proximidades

Golfe olímpico

Casa do Jongo Babilonia 1500Bela Maré

[ 20 ]  OFFICE STYLE

6º rio arquiday show evento

www.sempreengenharia.com.br - Tel: (11) 2972-7260

A BB Mapfre con�ou a 
Sempre Engenharia suas 
expectativas de qualidade 
e prazo e estas foram 
plenamente atendidas em 
mais uma obra LEED 
GOLD
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Sandro Prada | Porte Construtora
Eixo Platina e a região leste de São Paulo

Desenvolvimento de novo 
plano econômico atá 2020... 
Já em andamento

· Investimento de R$ 1B e expectativa de geração de 
25.000 postos de trabalho

· Novo Ecosistema com epreendimentos comerciais/cor-
porativos e infraestrutura de serviços

· Fortalecer Tatuapé como capital da região leste/cidades 
adjacentes

· Visão de urbanismo e focos em carências/oportunidades 
= criar região auto sustentável

Forte crescimento no leste versus escassez de ser-
viços e soluções

· Região com perfil emergente = alto consumo/densidade 

demográfica
· 4M pessoas (~35% da cidade) = 2M ocupadsa = 300K 

profissionais + 1,1M trabalhadores
· Entretanto gama de serviços e opções restritas = espaço 

para atender necessidades latentes
· Exemplos sucesso = Shopping Anália Franco. Hospital 

São Luiz Anália Franco, Coco Bambu, etc

Porte  = líder na região leste/Tatuapé e Anália Franco
· 30 anos de experiência = aproximadamente 50 empreen-

dimentos no Tatuapé/Anália Franco
· Marca fortemente posicionada no segmento residencial 

super premium
· Foco exclusivo no desenvolvimento urbano/econômico 

da região = pioneirismo

Arq. Fábio Bitencourt | ABDEH
Contribuição da Arquitetura na Redução dos custos para os Edifícios de Saúde 

Mesa Redonda | Preservando as Futuras Gerações
Arq. Aníbal Coutinho | Arq. Fábio Bitencourt | Arq. Pedro Évora | Arq. João Pedro Backheuser

11 3596 5202
contato@simonettidecor.com.br         

www.simonettidecor.com.br

Rolô Double Célula Rolô Tela Solar

Cortina Romana Persiana Vertical 

Romana de Teto Toldo 

Uma nova empresa, mas com a experiência de mais de 30 anos.
Soluções Corporativas e Residenciais.

Persianas Cortinas Toldos

Simonetti

[ 22 ]  OFFICE STYLE

6º rio arquiday show evento



Arq. Aníbal Sabrosa | Raf Arquitetura
Projeto Moinho Fluminense

Arq. Ruy Rezende | RRA
Estudo de caso L’oréal

INCORPORADOR
· Suporte ao cliente para a
  viabilização do negócio
· Estudo preliminar
· Projeto básico
· Projeto pré-executivo
· Projeto executivo
· Projeto legal

· Coordenação e gerenciamento
  dos projetos
· Acompanhamento da obras

CLIeNte fINAL
· Coleta de dados e entendimento
  da empresa
· Elaboração de premissas
· Plano de ocupação
· Detalhamento

Ivan Tallarico e Omar de Almeida Ramos | Interact
Lançamento 1º Concurso de Design e Arquitetura Interact Mangini

em 2016 o Grupo Mangini 
Internacional comemora
60 anos de sua fundação

Sempre à frente e antecipando as evoluções do mer-
cado corporativo, promove através da Interact seu 
1º Concurso de Arquitetura e Design. O Concurso, 
destinado exclusivamente aos estudantes do 4° e 5° 
anos destas áreas, visa destacar a difusão da cultura 
do produto comunicando os benefícios associados 
com o uso da divisória, incentivando a criatividade e 

a inovação tecnológica por meio do design. O vence-
dor ultrapassará as fronteiras brasileiras estagiando 
em um importante escritório de Design e Arquitetura 
na Itália, mais uma visita ao “Salone del Mobile” de 
Milão em 2017.
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Sorteada pela Lady · Rita Espinola · 
Technische Engenharia

Sorteado pela Flexform · Fernando Luiz de 
França · EMOP Empresa de Obras Públicas

Sorteada pela Atlas · Cristiane Araújo  ·  
Arquiteta/BRMalls

Sorteado pela Atlas · Aníbal Sabrosa · 
Arquiteto/Raf Arquitetura

Sorteada pela Atlas · Ludmila Gabriel · 
Arquiteta e Lighting Designer

Sorteado pela Atlas · Luiz Guilherme Vieira 
Costa · Ecobras

Sorteada pela Beualieu · Elizabeth Cristina 
Pereira Carvalho · Arquiteta

Sorteado pela Beaulieu · Henock de Almeida  
· AC Arquitetura

Sorteado pela Docol · Susana Cupolillo 
Gravina · Arquiteta · IBGE

Sorteada pela Eliane · Mariangela de Moura 
· MM Arquitetura

Sorteada pela Eliane · Bianca Berga da Costa 
· Garra Engenharia

Sorteada pela Cavaletti · Anna Flavia 
Oliveira · AFOARQ

[ 26 ]  OFFICE STYLE
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12º rodade de negócios evento

XIII GRANDE PRÊMIO DE 
ARQUITETURA CORPORATIVA

Já estão abertas as inscrições para o XIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa.

Poderão participar do concurso arquitetos do setor corporativo e seus clientes finais, com 
um ou mais trabalhos.

OBJETIVOS:
Homenagear os melhores trabalhos de arquitetura corporativa, seus autores, investidores e 
gerenciadores.

Inscrições até 10/08/2016.

.

Setores:

Categorias:

�Escritórios (pequeno, médio e grande porte) 
�Saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e consultórios) 
�Educação (universidades, escolas e cursos)
�Hotelaria (hotéis, flats, resorts e pousadas) 
�Shoppings
�Lojas
�Restaurantes
�Empreendimentos Multiuso
�Obras Públicas (praças, rodoviárias, aeroportos, parques, etc)
�Residenciais (complexos residenciais verticais e horizontais) 
�Unifamiliar   Obs: Não haverá inscrição para o setor de interiores, apenas predial
�Indústrias (centros de distribuição, condomínios industriais)
�Esportivo
�Templos Religiosos  
�Planejamento Urbano / Máster Plan
�Green Building     
�Retrofit     
�Centro De Exposições, Centros Culturais e Museus
�Auditórios, Cinemas e Teatros  

�Predial (projeto ou obra realizada)
�Interiores (projeto ou obra realizada)

INSCRIÇÕES GRATUITAS - 100% DIGITAL

WWW.FLEXEVENTOS.COM.BRSOMENTE PELO SITE:  

INSCRIÇÕES 
ABERTAS
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boas ideias [ mercado financeiro 

boas ideias

PSD Bank  [  alemanha

SweDBank  [  Suécia

Valueact caPital  [  eStaDOS uniDOS

mercado
financeiro
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boas ideias [ mercado financeiro 

DeutSche Bank camPuS  [  alemanha

aRQuia Banca  [  eSPanha

SanPaOlO Bank  [  ROmênia

neDVeSt caPital  [  hOlanDa
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boas ideias [ mercado financeiro 

SaxO Bank  [  DinamaRca

caPital One laBS  [  eStaDOS uniDOS

BancO aRQuia  [  eSPanha

Bank Of china   [  china
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boas ideias [ mercado financeiro 

SPaRkaSSe Bank   [  áuStRia

liVe Oak Bank  [  eStaDOS uniDOS

Bic BancO  [  BRaSil

BRaDeScO SeguROS   [   BRaSil
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mais informações

BBk Bank  [  eSPanha

PunjaB natiOnal Bank  [   ínDia



bradesco case

Bradesco Alpha Building
                Projeto de Edo Rocha Arquiteturas
               Construção Bueno Netto
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bradesco case 
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P
rojetado pelo escritório Edo Rocha Arquite-
turas, o Edifício Corporativo possui 18 pavi-
mentos e 06 subsolos, com uma área total 
construída de 78.000 m² para abrigar uma 

população de 3.600 funcionários.

O terreno elíptico com avenidas em toda volta, uma 
espécie de grande rotatória, direcionou a implanta-
ção e a forma do edifício. Este assumiu a forma do 
terreno, respeitando recuos em dois volumes curvos 
com alturas diferentes. Também os subsolos pos-
suem forma pouco convencional, o que obrigou a 
construção de 6 pavimentos de garagem para com-
portar as vagas necessárias. 

O edifício foi concebido para atender às exigências de 
sustentabilidade e acessibilidade, com ênfase no con-
forto dos funcionários.  

O pavimento térreo é aberto a circulação com restau-
rantes, cafés e agência bancária, além de permitir a 
transposição entre as duas ruas. 

Uma sobreloja com lanchonetes, restaurante, conve-
niências e academia é acessível através de escadas ro-
lantes a partir do térreo. 

Os diferentes níveis da volumetria do edifício propor-
cionam lajes ajardinadas em diversos andares. 

Em função de estudos de insolação e conforto tér-
mico, o edifício possui fachadas ventiladas com ele-
mentos cerâmicos e brises verticais na pele de vidro 
voltada para o oeste.

Os volumes de exaustão dos geradores foram trata-
dos com jardins verticais e uma passarela foi constru-
ída sobre a avenida para a segurança dos pedestres. 

O edifício está em vias de receber a certificação LEED 
na categoria Ouro, e para tanto possui todas as ca-
racterísticas necessárias para esse fim, como diversas 
estratégias de redução do consumo de energia e água, 
conforto visual interno, materiais sustentáveis, eleva-
dores inteligentes, etc.



A biblioteca do Grupo Segurador
visa incentivar o desenvolvimento dos

profissionais, disponibilizando diversos títulos
para benefícios e condução da carreira.

Números e Particularidades

29.000 m³ de concreto
Equivalente a 3.625 caminhões betoneira com 8m³

3.800.000 kg de aço

65.000m² de alvenarias

24.000m² de forro de gesso

18.000 m² de forro acústico Armstong
Padrão Bradesco

34.000m² de piso elevado

30.500 m² de carpete Interface
Padrão Bradesco

4.000 m²de revestimento cerâmico

9.000 m² de mármores e granitos

168.000 m²de pintura

17 modernos e eficientes elevadores

A fachada ventilada é uma alternativa sustentável e auxilia na 
melhoria do conforto térmico, além de reduzir o consumo de
energia do edifício
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A Bueno Netto foi a responsável pela construção do  
edifício corporativo, para a nova Sede da Bradesco Se-
guros, em Alphaville, um ponto estratégico, próximo a 
Cidade de Deus.

A construtora entrou no projeto após uma concor-
rência e foram aproximadamente dois anos de obras, 
conforme nos informou o diretor técnico da BN Enge-
nharia, Everaldo Ramalho.

O edifício possui  quase 1.000 vagas para carros, 5 res-
taurantes, café, lojas de conveniência e academia. Os 
andares tipo, do 5º ao 11º andar, com área disponível 
de 2.100m2. No 12º andar, fica o espaço conveniência 
e treinamento. No 13º andar, encontra-se o auditório, 
terraço externo e restaurante. Do 14º ao 16º andar, 
as áreas são menores, com 1.246m², pois o prédio afi-
na. As áreas do 17º e 18º andar são destinadas para 
a diretoria e presidência. Na cobertura ficam as áreas 
técnicas, com uma CAG fabulosa, com equipamentos 
de primeira linha e um heliponto, que atende a mais 
de 80 % das aeronaves homologadas no Brasil, com 
uma área de 24x24m.

A fachada é ventilada, com uma cerâmica extrudada, 
importada da Alemanha, uma alternativa sustentável 
e auxilia na melhoria do conforto térmico, além de re-
duzir o consumo de energia do edifício.

Uma Iluminação Dimerizada, que permite o ajuste da 
intensidade luminosa das lâmpadas em grupos – a in-
tensidade da luz é controlada em função da irradiação 
solar nas fachadas, resultando em economia de ener-
gia, conforto visual e otimização da iluminação.

O edifício possui Reuso de Água com captação e trata-
mento de águas pluviais, drenos do sistema de ar con-
dicionado e torneiras dos sanitários, para utilização 
nas bacias sanitárias e irrigação.

No térreo a metade do andar possui pé direito duplo, 
onde está a recepção, na outra metade estão localiza-
das as agências de Bancos e restaurantes.

A interligação do térreo com os dois próximos andares 
se da por escadas rolantes, além dos elevadores. Esses 
andares possuem áreas de serviços com lojas, acade-
mia, consultórios que atendem aos funcionários da 
empresa, como também ao público externo.

Do 3º ao 11º, e do 14° ao 18°, são andares destinados 
às workstations para os colaboradores da seguradora. 
No 12º andar temos a área de convivência e treina-
mento. A convivência ocupa 1/3 do andar onde exis-
tem espaços para descanso, leitura, internet e jogos 
interativos. Já a área de treinamento ocupa mais 1/3 
do andar com 5 salas com capacidade para 35 luga-
res cada. As salas são separadas por divisórias retráteis 
que quando recolhidas transformam-se em um audi-
tório para 150 lugares. Além dessas 5 salas existem 
2 salas para recrutamento e a recepção. Contíguo às 
salas, está a área de coffee break.

No 13º andar está localizado restaurante com cozinha 
de preparo para a Diretoria, com salas de almoço e sa-
lão para 70 lugares e um auditório para 200 lugares 
com foyer. È nesse andar que se dá a mudança da di-
mensão das lajes que até o 12º é 1/3 maior que as se-
guintes até o 18° andar. Essa mudança proporcionou a 
existência de uma área aberta com longe e jardim, que 
é usufruída pelos usuários do auditório e restaurante.

Todo o projeto de arquitetura foi focado na certifica-
ção Leed Ouro.

O projeto de arquitetura de interiores seguiu os princí-
pios da Arquitetura do edifício, usando materiais reci-
cláveis, iluminação em Led, produtos economizadores  
e de sustentabilidade.
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O ar condicionado é insuflado pelo piso, este sistema 
permite temperaturas de insuflamento mais altas que 
o sistema convencional, proporcionando um menor 
gasto energético.

O grupo Bueno Netto está presente na história brasi-
leira da construção civil há 40 anos. Com uma traje-
tória marcada por excelência e credibilidade, hoje, o 
grupo atua em todo território nacional, construindo, 
incorporando e comercializando empreendimentos 
residenciais, comerciais e corporativos de alta qua-
lidade. Constituem o grupo quatro unidades de ne-
gócios: Benx Incorporadora, responsável pelo desen-
volvimento de projetos residenciais e corporativos; 
Benx Investimentos, casa 100% dedicada ao mercado 
imobiliário; BN Engenharia, que cuida da construção 
dos empreendimentos do grupo e de terceiros com 
atuação nos segmentos residencial, corporativo, hos-
pital e shoppings; e Bem Imobiliária, que comercializa 
empreendimentos do grupo e de terceiros. 



mais informações
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Andares Tipo Alto · 5°ao 11°andar

ficha técnica

Cliente · Bradesco

                Alpha Building

Ano Conclusão · 2015

Metragem · 78.000 m2

Local · Barueri · SP

Projeto · Edo Rocha Arquiteturas

Construção · Bueno Netto

Divisórias · Marcetex

Piso Vinílico · Revitech

Revestimento de cortiça · 1ºst Floor 

Mobiliário · Vitra

Edo Rocha aRquitEtuRas
O escritório Edo Rocha desenvolve projetos nas diver-
sas áreas das arquiteturas: edificações, espaços inte-
riores, urbanismo, aeroportos, shopping centers, are-
nas esportivas, estádios, entre outros.
Um dos diferenciais da empresa é criar projetos que se-
jam sustentáveis e, ao mesmo tempo, ofereçam viabili-
dade econômico-financeira. Desde 1974, a Edo Rocha 
Arquiteturas desenvolveu mais de 970 projetos, tota-
lizando cerca de 15,5 milhões de m² projetados, além 
dos planos de urbanismo e loteamentos.
Sua equipe é composta por experientes arquitetos e 
engenheiros, que estão sempre em busca de inovações 
que aliem estética, funcionalidade e sustentabilidade, 
reduzindo o custo da obra e da sua manutenção.

Edo Rocha
Edo Rocha Arquiteturas

Everaldo Ramalho
Diretor Técnico BN Engenharia

BuEno nEtto
O grupo Bueno Netto está presente na história brasi-
leira da construção civíl há 40 anos e conta com mais 
de 2.000.000m² em desenvolvimento. Com uma traje-
tória marcada por excelência e credibilidade, hoje, o 
grupo atua em todo o território nacional, construindo, 
incorporando e comercializando empreendimentos re-
sidenciais, comerciais e corporativos de alta qualidade. 
Solidez e empreendedorismo, características inerentes 
à essência da empresa, possibilitaram ao Grupo Bueno 
Netto a criação de 4 unidades de negócio.



Banco Original
Projeto de MGoesAD

banco original case
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O 
Banco Original é o primeiro banco do mundo com a possibilidade de abertura de conta totalmente 
online, garantindo a sua segurança através de uma tecnologia de última geração, que conta até com 
reconhecimento facial. E, no Brasil, é o primeiro banco que já nasceu digital. Sem fila e sem burocracia. 
Simples e prático.Abertura de conta 100% online. Transações mais seguras. Um banco sólido, com R$ 

2,2 bilhões de Patrimônio. A cultura e a essência de inovação são de uma startup, mas a prática é de um banco 
sólido, com mais de R$ 6,6 bilhões em ativos. Um ambiente capaz de promover experiências inovadoras, através 
da geração de conteúdo e conhecimento, ou ainda para encontrar o seu gerente e obter informações sobre sua 
conta pessoalmente.



A 
MGoesAD entrou no projeto bem no iní-
cio, quando a marca estava sendo cria-
da pela Agência W+K. Projeto de design 
ambiental iniciado em 2013, tendo como 

partida o posicionamento estratégico da marca e 
a elaboração (realizada conjuntamente pelas equi-
pes MGoesAD e W+K) de roteiro a ser percorrido 
por clientes, potenciais clientes, público em geral 
e colaboradores. Conceitos aplicados no projeto de 
reforma integral de edifício existente em São Pau-
lo, destinado a receber e acolher o público em um 
primeiro endereço da marca Original.

Destaca-se na fachada o recobrimento de tela, solu-
ção que proporciona regularidade à volumetria, bus-
cando para a arquitetura a mesma simplicidade que 
caracteriza a identidade visual da marca. Complemen-
tam a solução de fachada o led que marca a caixa dos 
elevadores e está atrás da tela, como também o lumi-
noso e demais elementos de comunicação visual que, 
integrados à arquitetura, compõe a fachada e configu-
ram a identidade ambiental da Marca Original.

Caracterizam o projeto o livre acesso a um térreo de 
uso inesperado para um banco. É um espaço para 
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todos – clientes ou não, com destaque para longo 
balcão de café posicionado centralmente, ambien-
tes de estar dispostos ao redor, uma mesa coletiva 
próxima à entrada. 

Planos de madeira com superfícies curvilíneas marcam 
o térreo e contrastam com o piso frio e forro modular 
metálico, tornando o ambiente mais acolhedor. Inse-
ridos nestes planos nichos se prestam a receber con-
teúdo expositivo e rotativo. A definição do mobiliário, 
assim como tapetes e acessórios diversos de interiores 
também foi atribuição da equipe de arquitetura.

Foram criadas algumas texturas e cores que são a as-
sinatura do banco. No balcão do café, textura vertical 
foi criada como assinatura para ambientes Originais.

O trabalho foi complementado com o desenvolvi-
mento de peças especiais para os ambientes Originais, 
tais como: bandejas, porta cartão, porta clips, e outras 
peças de pequenas dimensões. 

O único item que remete a um banco é o auto aten-
dimento exclusivo do Original, o ATM Wall, equipa-
mento com telas de grandes dimensões, aletas de 
vidro polarizado e fechamento externo acrílico com 
aplicação ambiental de elemento gráfico da marca 
Original, devidamente tratado e ajustado para este 
uso específico. Coube à equipe de arquitetura criar o 
invólucro do equipamento, como também a volume-
tria dos planos frontais do equipamento fornecido 
pela Diedold ao Banco Original.

Nos andares intermediários estão postos rotativos 
para gerentes com área de descompressão anexa 
no primeiro andar, e treinamento no segundo an-
dar, capacitado e equipado para atender a clientes 
se necessário. No terceiro e último andar estão salas 
de atendimento para clientes, com recepção e estar, 
e um auditório voltado para os fundos, aberto para 
varanda que percorre toda a fachada. Este andar foi 
objeto de reforma completa. Eliminada a estrutura 
e cobertura, viabilizou-se a construção de shed ade-

quadamente orientado para uso de luz natu-
ral, assim como pé direito mais elevado.

A MGoesAD concebeu e desenvolveu o pro-
jeto de arquitetura, coordenou todos os pro-
jetos e consultorias envolvidas e esteve pre-
sente com profissionais na obra do início ao 
final. Todo o projeto de interiores fez parte do 
escopo de trabalho, até a especificação e pro-
jeto de objetos e utensílios para ambientação.

O espaço do Rio de Janeiro segue a mesma lin-
guagem, muito acolhedor. Da arquitetura des-
tacamos a tela, a transparência, o uso do aço 
inox sempre que possível  na fachada, o led 
verde contrastando com uma fachada mais 
metálica, cinzenta.

Internamente, seguiu na mesma linha do pro-
jeto da Faria Lima, com texturas, cores e aten-
ção a todos os pequenos detalhes.
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Juraci Pereira Matos, responsável pelo projeto no Ban-
co Original, destaca que o maior desafio do projeto do 
Espaço Original, foi atender à premissa de criar um am-
biente disruptivo e inovador e ao mesmo tempo insti-
gante e acolhedor,que  transmita com leveza a propos-
ta de um banco totalmente digital – considerando-se 
um segmento de negocio tradicionalmente relacionado 
a procedimentos rígidos e institucionalizados.

O Espaço Original não é uma agência bancária, trata-se 
de um espaço de convivência para experiência da marca, 
que tem como ponto de destaque – o Café Original – 
onde tanto o cliente quanto o visitante pode degustar 
um Café Gourmet com blend especialmente desenvol-
vido, num ambiente elegante e agradável. 

É importante destacar no projeto de arquitetura, a habi-
lidade do arquiteto em transformar um edifício peque-
no e de pouca visibilidade na avenida, numa referencia 
importante tanto ao dia quanto à noite, expondo a 
marca de maneira sóbria e elegante. A tela e coluna de  
LED verde, aplicada à fachada dá uniformidade e identi-
dade ao bloco de 4 pavimentos do edifício deixando-o  
insinuante e destacado na paisagem local. 

A obra envolveu reforma total do edifício, com aplica-
ção de materiais de alta qualidade, iluminação interna 
e externa em LED, totalmente automatizado, com  re-
cursos tecnológicos audiovisuais interativos, tornando 
todos ambientes de multiuso e preparados para futu-
ros upgrades de inovações tecnológicas. 
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ficha técnica

Cliente · Banco Original

Ano · 2013-2016

Locais · São Paulo · SP

e Rio de Janeiro · RJ

Metragem · SP - 1.300m2 · RJ - 440m2

Arquitetura · MGoesAD 

Arquitetos · Miguel Góes, Silvia Stocche, Mario Ta-

vares Filho, Florencia Merguerian, Cecília Góes, Ma-

dalena Mader  ·  Designers · Claudia Eccard, Renato 

Marques, Carolina Fernandes

Estrutura · SP - Meirelles & Carvalho · RJ - Pou-

guett Engenharia e Projetos

Instalações elétricas, hidráulicas e ar condicio-

nado · SP - MA2 Projetos & Gerenciamento · RJ 

- AQ Projetos de Instalações

Ar Condicionado · SP - EPT Engenharia · RJ - AQ 

Projetos de Instalações

Combate a incêndio · SP - MA2 Projetos & Geren-

ciamento · RJ - Shaft Indústria e Comércio

Luminotécnica · Radix Estudio de Design · Arquite-

to  Guinter Parschalk

Mobiliário ·  Vitra

Imagens 3D · Studio Planomotor

Construtora · Tetrabase Engenharia e Construções

Gerenciamento · Guermandi & Santos · Arquiteto 

Antonio Santos

Fotos · SP - Ana Ottoni · RJ - Pedro Napolitano Prata

Mgoesad

Constituiu a MGoesAD – Miguel Góes Arquitetura e 

Projetos Ltda em 2010. Entre 2004 e 2010 foi diretor 

de design ambiental da FutureBrand BC&H. Consti-

tuiu o escritório Miguel Góes Arquitetura e Projetos 

(1995 a 2004). Em 1993 integrou equipe de arquite-

tos envolvidos no projeto de reforma da Pinacoteca 

do Estado (de autoria do arquiteto Paulo Mendes da 

Rocha). Associou-se aos arquitetos Pedro Mendes da 

Rocha, Rogério Marcondes Machado e José Condé 

Lamparelli entre1988 e 1995. Integrou as equipes de 

arquitetura dos escritórios Arnaldo Martino Arquite-

tos Associados (1988 a 1990) e Ricoy Torres & Colo-

nelli Arquitetos Associados (1992 e 1993).

Miguel Lacombe de Góes
MGoes A.D.

A Vitra se orgulha de estar presente 
no Banco Original 

Rua Natingui, 442 conj.12
Vila Madalena |  São Paulo | SP | Brasil  |  CEP 05443-000 

Tel.: +5511 3478-7111



         Cetelem
Projeto de Arealis Brasil

cetelem case
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C
etelem é uma empresa do grupo BNP Paribas, um dos maiores conglomerados 
financeiros do mundo presente em 75 países e com cerca de 185 mil colabo-
radores. No ano de 1999 a Cetelem iniciou as atividades no Brasil, trazendo a 
expertise de mais de 50 anos no segmento de crédito ao consumidor. 



A instituição financeira francesa Cetelem adquiriu uma 
nova sede em Alphaville, região de São Paulo com o ob-
jetivo de contratar um projeto que pudesse modificar a 
organização funcional clássica da empresa, quebrando 
os antigos paradigmas de espaços compartimentados, 
rígidos e monocromáticos e melhorar a eficiência dos 
funcionários em espaços de alta qualidade.

Arealis, propus novos conceitos de organização espacial 
que privilegiam a integração e o trabalho em grupo. O 
projeto da Arealis organizou todos os vários itens do 
programa em torno de um percurso criativo, uma via 
interna que parte da recepção e segue pelo interior dos 

escritórios, permitindo um fácil acesso a todos os am-
bientes. O conceito da via interna soluciona a proble-
mática dos longos e monótono corredores que caracte-
rizam normalmente os projetos corporativos; como as 
barreiras visuais são mínimas, essa estratégia do projeto 
permite um melhor fluxo de informações, uma vez que 
os funcionários estão sempre em contato uns com os 
outros, podendo localizar facilmente colegas, e tam-
bém gerentes e diretores dos diferentes setores. 

O sistema de divisórias é mais um elemento que 
compõe a característica da empresa tanto pelas suas 
cores como pelos seus ângulos que se repetem no 

carpete e nos forros criando um conceito de unidade 
e, por si, uma riqueza visual. 

O novo escritório da Cetelem é disposto em dois an-
dares. No 17º andar estão localizadas as salas dos di-
retores e colaboradores enquanto o 18º andar é desti-
nado majoritariamente para os colaboradores. Ambos 
os andares procuraram ser trabalhados com o mínimo 
de barreiras físicas, porém adicionando pontualmente 
bancadas altas, sofás e espaços de encontro informal, 
para o melhor fluxo de informação. Os espaços am-
plos assim criados geram encontros e quebram a velha 
rotina dos escritórios antigos.
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Esse foi o maior projeto em metros quadrados que a 
Arealis já desenvolveu no Brasil. Além disso, é também 
um projeto no qual o cliente esteve fortemente enga-
jado em todas as etapas de realização para que seus 
próprios valores e sua identidade se reflitam na

obra e que não fosse perdido o foco do bem-estar dos 
funcionários e o fluxo de comunicação interna.
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ficha técnica

Cliente · Cetelem

                Alphaville

Ano Conclusão · 2016

Metragem · 3.000m2

Local · Alphaville · SP

Carpetes · Desso

Piso vinílico · Tarkett

Cadeiras · Flexform

Mobiliário · Alberflex

arealis Brasil
Detentores de uma experiência e de um know-how 

comprovado em construção civil e em trabalhos de re-

cuperação de imóveis, acompanhamos o cliente desde a 

identificação do imóvel, até a fase de análise da docu-

mentação legal. Elaboramos o projeto e executamos a 

obra até a sua conclusão “turn key”. Nossa atividade se 

baseia no compromisso constante no que diz respeito 

aos preços, prazos e qualidade. Ela se divide nas seguin-

tes especialidades: Criação e space-planning, engenha-

ria de realocação, gestão do projeto e gerenciamento do 

cronograma, administração e gerenciamento da obra, 

realização “ turn key” incluindo todas as fases da obra.

Jean-François Imparato,
Mariana Guedes e Enrico Benedetti

Arealis



mapfre case

Nova sede Mapfre
Projeto de Andrade Azevedo
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N
o Brasil desde 1992, a MAPFRE é parte do 
grupo espanhol que forma uma das maio-
res empresas de prestação de serviços nos 
mercados segurador, financeiro, de saúde 

e pesquisa do mundo. Sólida e inovadora, a companhia 
está presente em 49 países e nos cinco continentes. 

Especialista nos segmentos em que atua, a MAPFRE 
opera com bases de negócios sustentáveis e, no Bra-
sil, é dividida em unidades de Investimentos, Con-
sórcios, Capitalização, Previdência e Vida Resgatá-
vel, Saúde, Seguros (por meio do Grupo Segurador 
Banco do Brasil e Mapfre), Assistência e Pesquisa e 
Desenvolvimento (Cesvi Brasil). A companhia ainda 
mantém a Fundación MAPFRE, instituição sem fins 
lucrativos, que promove e desenvolve atividades de 
interesse geral da população. 
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ficha técnica

Cliente · Mapfre

Ano Conclusão · 2016

Local · São Paulo · SP

Metragem · 23.663,58m²

Projeto · Andrade & Azevedo

Mobiliário · Alberflex

Carpetes · Desso

Obra Civil · Sempre Engenharia

andrade azevedo
A Andrade Azevedo Arquitetura Corporativa 
busca tornar simples tarefas complexas.
O olhar, treinado por duas décadas de estrada, 
lhe dá uma aguçada percepção das necessida-
des dos seus clientes.
Não existe solução padrão quando se planeja 
um espaço de trabalho. Ele é deduzido a partir 
do entendimento de como a empresa funciona 
e isso faz parte da nossa competência.
Em particular, nossa especialidade é fazer a 
gestão estratégica do ambiente de trabalho, 
criando convergências que buscam o bem-es-
tar e melhor desempenho das equipes.
A Andrade Azevedo está atenta à dinâmica que 
se estabelece nos escritórios entre as pessoas e 
o ambiente de trabalho.

Claudia Andrade
Marcos Azevedo
Andrade Azevedo

O Edifício WTorre Morumbi conta com 176 mil metros 
quadrados de área construída. O espaço do GRUPO 
BB E MAPFRE tem 23.663,58m²

Com 15 andares, a nova sede do GRUPO BB E MA-
PFRE está localizada em um edifício corporativo ul-
tramoderno, sendo considerado um dos prédios mais 
sustentáveis do país, projetado no padrão “triple A”, 
seguindo métodos que geram maior eficiência energé-
tica. Também está em processo de certificação LEED-
-CI (Leadership in Energy and Environmental Design 
– Commercial Interiors – nível gold), principal selo de 
construção sustentável. Até o carpete é pensado em 
tornar o ambiente mais sustentável. A cola é à base de 
água e as cores buscam ajudar na limpeza do local: a 
cor é mais escura em onde há mais passagem de pes-
soas e mais clara em lugares menos acessados.

Como diferenciais, algumas áreas foram pensadas 
como espaços colaborativos, onde é possível apenas 
tomar um café ou fazer uma reunião. A nova sede 
também conta com salas “focus” para trabalhos que 

requerem mais atenção ou uma ligação particular.  O 
laboratório de inovação transmite a quem entra neste 
ambiente a sensação de estar em qualquer lugar me-
nos no escritório. 

Iluminação externa (vidros espelhados que, além da 
questão estética, contribuem para evitar a entrada 
de calor e, dessa forma, reduzir o consumo de energia 
elétrica com ar condicionado), interna (luminárias de 
alta eficiência e escadas rolantes inteligentes também 
contribuem para a redução de recursos e de gastos), 
tratamento de água pluviais (permite tratamento e 
reutilização de água das chuvas nos lavatórios, limpe-
za e manutenção das áreas comuns) e espaços inter-
nos abertos e colaborativos, que promovem a sinergia 
entre as equipes.

A integração da sustentabilidade e da qualidade de 
vida dos colaboradores com os conceitos mais mo-
dernos da arquitetura corporativa foram nosso maior 
desafiao, além de traduzir o novo conceito de arquite-
tura do GRUPO.

Com o objetivo de

consolidar a marca Mapfre no 

Brasil, o projeto privilegiou 

o ambiente de trabalho 

confortável e produtivo.



artesanal case

Artesanal
Investimentos

Projeto de Arquilex
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artesanal case 

A 
Artesanal Investimentos, estabelecida 
em 2008, é uma gestora de fundos de in-
vestimentos, que possui um portfólio de 
fundos multimercado, e fundos de cré-

dito privado, operado por profissionais com ampla 
experiência de mercado, com o intuito de atender 
de forma personalizada, os interesses dos seus inves-
tidores, atuando principalmente nos mercados que 
apresentam maior potencial de retorno com o menor 
risco de exposição.

O objetivo da empresa era o de cumprir a norma com 
relação à segregação física das atividades, juntar toda 
a equipe que estava dividida em salas separadas e em 

andares diferentes, em um mesmo ambiente, melho-
rando assim a interação entre os diversos setores da 
empresa, como também atender melhor os clientes e 
parceiros do negócio.

O envolvimento da Artesanal no projeto foi total, pro-
curando acompanhar e trocar ideias em toda a fase do 
projeto, sempre buscando inserir o espírito do negócio 
no desenvolvimento do projeto. 

O maior desafio foi colocar todos num mesmo am-
biente, mantendo a sintonia sem perder o foco nas re-
gras impostas pela cvm sobre a distribuição do espaço 
físico das gestoras.
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Alexandre Jorge Chaia Daniel Carlos da Silveira Raphael F.T. Galhano Alexandre F.T. Galhano



mais informações
11 4787 2248

www.pacinidesign.com.br
11 4241 7784

www.audaieuxx.com.br

DIVISÓRIAS CADEIRAS

Nova Sede da Artesanal Investimentos.
Projeto Arquilex.
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ficha técnica

Cliente · Artesanal

                Investimentos

Ano Conclusão · 2016

Local · São Paulo · SP

Projeto · Arquilex

Mobiliário · Novo Conceito

Cadeiras · Pacini Design

Divisórias · Audacieuxx

Persianas · Simonetti

aRQUiLEX
Leandro Raug Arquiteto e Urbanista Nascido em Por-
to Alegre – RS, graduou-se em Arquitetura e Urbanis-
mo pela FIAM – FAAM de São Paulo. Com mais de 15 
anos de conhecimento e atuação no mercado corpo-
rativo, participando de inúmeros eventos voltados a 
um público muito especÍfico. Em seus projetos está 
sempre pronto a ouvir e entender o cliente em suas 
necessidades e no esforço contínuo em tentar satis-
fazer as suas expectativas.

Leandro Raug
Arquilex

Segundo Raphael Tamietti Gallhano, sócio da Artesa-
nal, são os detalhes que um projeto faz a diferença, e a 
qualidade das peças realçam essa diferença. Tentamos 
unir o novo, aproveitando peças.

O escritório responsável pelo projeto foi a Arquilex, 
um escritório jovem, que trabalha cada projeto de 
forma pontual e sempre pensando no dia a dia do 
cliente, que irá efetivamente se “apropriar” do espa-
ço projetado.

A ideia principal era o desenvolvimento de um espaço 
para poder receber os clientes de uma forma moderna 
e que representasse o espírito jovem da empresa.

Para Leandro Raug, sócio da Arquilex, a participação 
do cliente foi fundamental, uma vez que após apro-
vação do projeto, eles ainda não visualizavam como 
ficaria o novo escritório e puderam participar de toda 
“construção” da nova Artesanal. Puderam desta forma 
definir a posição dos colaboradores e principalmente 
ter a real sensação de quando o seu cliente entra-se ao 
novo ambiente.

Todo o projeto foi pensado de tal forma que tanto o 
cliente quando os seus visitantes tivessem a nítida 
sensação e percepção da organização e principalmen-
te, a transparência da empresa que estaria  trabalhan-
do os seus investimentos.

Os materiais aplicados, as cores mescladas entre o 
banco e cinza foram pensadas para dar sobriedade 
e ao mesmo tempo modernidade ao espaço. Toda a 
transparência do vidro e ao mesmo tempo a sofistica-
ção de um material natural, passam a clareza com que 
a empresa trabalha.

Houve a preocupação com a qualidade e principal-
mente o custo-benefício das empresas especificadas 
e seus produtos, por se tratar de uma empresa de 
investimentos e não seria interessante o cliente ter 
uma sensação de ostentação, mas sim de qualidade.

Para o arquiteto, o maior desafio foi criar um espaço 
único com sobriedade e modernidade, no ponto certo, 
por se tratar de uma empresa que precisa se apresen-
tar como confiável e ao mesmo tempo arrojada.
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Sicredi
Em nova fase para crescer
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sicredi case 

E
m 28 de dezembro de 1902 foi constituída 
a primeira cooperativa de crédito brasileira, 
na localidade de Linha Imperial, município de 
Nova Petrópolis - Rio Grande do Sul, atual 

Sicredi Pioneira RS.

Hoje, o Sicredi, instituição financeira cooperativa, é re-
ferência internacional pelo modelo de atuação em sis-
tema. São 95 cooperativas de crédito filiadas, que ope-
ram com uma rede de atendimento com 1.400 pontos. 
A estrutura conta ainda com quatro Centrais Regionais 
– acionistas da Sicredi Participações S.A., uma Confede-
ração, uma Fundação e um Banco Cooperativo e suas 
empresas controladas. Todas essas entidades, juntas, 
formam o Sicredi e adotam um padrão operacional úni-
co. A atuação em sistema permite ganhos de escala e 
aumenta o potencial das cooperativas de crédito para 
exercer a atividade em um mercado no qual estão pre-
sentes grandes conglomerados financeiros. 

Feito por pessoas e para pessoas, o Sicredi tem como 
diferencial um modelo de gestão que valoriza a parti-
cipação. Os mais de 3 milhões de associados votam e 
decidem sobre os rumos da sua cooperativa de crédito.

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa que 
valoriza a vocação econômica das regiões, cria opor-
tunidades de negócios e promove o desenvolvimento 
dos seus associados. Um sistema de cooperativas de 
crédito direcionado para o crescimento sustentável e 
cada vez mais próximo das pessoas e comunidades, as 
quais constituem sua razão de ser.

Pensando na expansão, no melhor atendimento 
para os cooperados e na adequação do mobiliário 
aos valores da empresa, a mudança de endereço da 
Central Sicredi Sul para uma nova sede exigiu um 
projeto arquitetônico de alta performance na oti-
mização dos espaços.
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Modernização das instalações, adaptação tecnológica 
“retrofit” otimização/ racionalização dos espaços, in-
centivar a produtividade, oferecer maior conforto para 
os colaboradores e usuários/clientes, foram determi-
nantes para a nova sede da Central Sicredi Sul.

O Escritório D + A Arquitetura através dos arquitetos 
responsáveis pelo projeto, Rodrigo Gamboa, Elis Es-
couto e Rochele Lyrio, alinharam os espaços de acordo 
com o modelo de gestão do SICREDI.

Precisavam de soluções que aliassem qualidade e per-
formance à otimização dos espaços. A escolha do Mo-
biliário se deu por uma série de motivos, mas a quali-
dade do mobiliário e a credibilidade da marca foram 
determinantes no processo.

Além disso, os arquitetos responsáveis pelo projeto, da 
D+A Arquitetura, destacam a versatilidade, a credibili-
dade e a eficiência das equipes de montagem da empre-
sa fornecedora como fatores decisivos para a criação de 
um ambiente adequado à cultura do Sicredi.

O mobiliário escolhido para o staff foram plataformas, 
que apresentam suporte às tecnologias, comunicação, 
interação e bem-estar aos colaboradores. Ainda, tem 
capacidade de adaptação e versatilidade nos layouts, 
caso haja necessidade de futuras mudanças, também 
estética e possibilidade de padronização.

Para compor as plataformas de trabalho, foram utili-
zadas cadeiras com todas as regulagens ergonômicas 

exigidas pelas normas, além de um design em confor-
midade com o conceito do projeto. O resultado foi um 
ambiente flexível, com espaço de sobra para a coope-
ração e o crescimento da sua equipe.  

Para a diretoria, foram desenvolvidas mesas diretivas 
em projetos especiais, com cadeiras da linha execu-
tiva, trazendo um ambiente sofisticado para as salas.

Na sala de reuniões, um projeto especial elegante e 
moderno. E para a sala de treinamentos, mesas bas-
culantes para proporcionar o melhor conforto nas 
horas de estudos.

O novo ambiente do Sicredi está ainda mais colaborativo

ficha técnica

Cliente · Sicredi

Ano · 2015

Local · Porto Alegre · RS

Projeto · D+A Arquitetura

Mobiliário · Marelli

Pisos Vinílicos · Tarkett

D+a arquitetura
Escritório de arquitetura fundado em 2004, com 
mais de 200.000m² projetados nos seguintes 
segmentos:
• Arquitetura corporativa
• Arquitetura residencial
• Arquitetura de interiores

D+A Arquitetura
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A
tuo em vendas há mais  de vinte anos e  
continuo nesse fascinante ofício. Gosto da 
dinâmica da área de vendas, de conhecer 
gente nova, da missão de ajudar os clien-

tes, da inexistência de rotina. Nenhum dia em vendas 
é igual ao outro.  Conheci o processo de coaching em 
2006, no papel de coachee, e  na minha opinião, é 
uma das principais ferramentas de desenvolvimento 
de performance que existe. Com o processo, eu per-
formei melhor, tanto pessoalmente, quanto como 
gestora de vendas. Graças ao coaching, meu olhar 
se expandiu, meu autoconhecimento se agigantou, e 
meu poder de realização foi turbinado. Para que esse 
ganho de performance aconteça, é preciso um ingre-
diente indispensável; “o querer” do  coachee, ou seja, 
o cliente, precisa querer, senão, nada acontece, por 
melhor que seja o coach.

O universo das vendas, embora em primeiro plano 
possa parecer resumido ao universo dos vendedores e 
gestores de vendas, se estende a todos os profissionais. 
Como assim? Você deve estar se perguntado. É isso 
mesmo ! Todos nós,  mesmo não estando oficialmente 
em papel de vendedor ou gestor de vendas, precisa “se 
vender” em algum momento. O engenheiro que “ven-
de” seu curriculum ao empregador no momento da 
entrevista de emprego, a professora que “vende” suas 
aulas aos alunos, o arquiteto que “vende” seu projeto 
ao cliente, sua secretária do lar, que “vende” seus ser-
viços domésticos, enfim, todos nós assumimos papéis 
de vendedor e gestor de vendas em algum momento 
em nossa vida, e muitas vezes, nem percebe! Será que 
todo advogado sabe que em determinado momento 
ele é vendedor? É uma situação até engraçada né?! 
Mas é a mais pura verdade! Todos somos vendedores ! 
Nem que  seja, em momentos pontuais, mas momen-
tos pontuais importantíssimos diga-se de passagem !

Tenho uma amiga consultora que sempre se queixa 
comigo, que não sabe prospectar clientes, e por isso às 

Vendas em cenários adversos
Uma abordagem da aplicação do coaching

vezes fica sem trabalho! Tenho vários amigos arquite-
tos formados que não emplacaram a carreira solo pois 
não conseguiram vender o seu talento aos clientes 
por mera timidez, não souberam como divulgar o seu 
trabalho e tiveram que se submeter a trabalhar como 
assalariados.  Em alguns momentos, até com salários 
bem inferiores ao que poderiam alcançar se tivessem 
investido em seus próprios escritórios, ou seja, se ti-
vessem procurado um coach para ajudá-los a vencer 
essas dificuldades. Poderia citar aqui muitos, muitos 
exemplos. Tudo isso acontece, por que esses profis-
sionais não perceberam que  precisam assumir esse 
papel de vendedor, e precisam aprender alguns passos 
da venda: prospectar, elaborar a proposta, apresen-
tar a proposta,  negociar, fechar, enfim, precisam ser 
vendedores de si mesmos ! O processo de coaching se 
aplica a qualquer pessoa que queira performar melhor. 
Tanto  vendedor ou gestor  que tenham a área de ven-
das como ofício, quanto profissionais de outras áreas 
que desejam desenvolver o seu vendedor interno, ou 
desenvolver outras habilidades estão aptos a procurar 
um profissional coach.

vendas precisam se cuidar para manter em equilíbrio 
todas as suas emoções diante das adversidades que 
existem hoje e que acabam em algum momento in-
terferindo no seu trabalho, e levando a situações de 
ansiedade exagerada e stress. Importante ressaltar 
que os profissionais de vendas precisam se cuidar 
para também cuidar dos seus clientes que também 
podem estar nesse desequilíbrio emocional. Nesse 
item  podemos citar a prática de atividades físicas,  
prática da Yoga, meditação, exercitar mais a espiri-
tualidade, enfim, práticas que possam extravasar as 
emoções, e também buscar a paz interior que tanto 
se faz necessário em tempos atribulados;

d Contratar um processo de coaching: como disse 
anteriormente, o profissional que busca um  coach, 
quer performar melhor, e cenários desafiadores são 
ótimos para exercitar nossa criatividade, se estiver-
mos propensos à isso e também contarmos com a 
ajuda de um  profissional que saiba perfeitamente 
“nos conduzir” para esse caminho;

Aplicação do Coaching 
Um coach, é um profissional orientado e com forma-
ção específica para processos de coaching, que pode 
conduzir qualquer pessoa no caminho de uma melhor 
performance. Existe uma definição do CHA em ven-
das, feita por Raul Candeloro, uma das maiores perso-
nalidades em vendas no Brasil, e que uso muito como 
mapa de desenvolvimento para profissionais de ven-
das, tanto vendedores quanto gestores: 

Em cenários de adversidade, como esse cenário atual 
em que vivemos, cujos dilemas políticos e econômicos 
acabam interferindo na tomada de decisão de prati-
camente todos os empresários e por que não dizer de 
todos nós, algumas medidas podem ser adotadas na  
forma de trabalhar, não somente pelos profissionais  
de vendas, mas todos profissionais que se “vendem” 
de alguma maneira, não necessariamente nessa or-
dem,  como por exemplo:

a Trabalhar melhor:  esse item, tem ligação direta com 
melhorar nosso planejamento diário, sermos mais 
produtivos e eficientes, ser melhor que o concorren-
te, ser mais estratégico e mais inteligente, em resu-
mo, ser mais cirúrgico em nossas ações do dia a dia 
para alcançarmos melhores resultados que antes;

b Trabalhar mais: se antes um consultor de vendas 
tinha em sua rotina realizar quatro visitas por dia, 
hoje no mínimo ele precisa fazer cinco ou seis. O 
mesmo conceito vale para  um profissional de tele-
marketing por exemplo que prospecta clientes por 
telefone. Se antes ele tinha como rotina ligar  para 
vinte clientes (exemplo), ele precisa incrementar 
esse número para vinte e cinco ou mais talvez;

c Se cuidar: os profissionais da área de vendas hoje, pre-
cisam ser muito mais resilientes que antes, pois com 
todo arsenal de notícias não favoráveis que cercam 
os clientes, fica cada vez mais desafiador argumentar 
em favor de dias melhores, e principalmente a favor 
de nossos produtos e serviços. Os profissionais de 
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No livro que coordenei com ele e Andréia Roma e que 
foi recém-lançado em São Paulo pela editora Leader, 
tanto eu como outros profissionais fizemos várias 
abordagens não só em relação ao CHA das vendas, 
como também em relação a aplicação do Coaching 
em Vendas de uma maneira mais abrangente. No meu 
capítulo do livro, eu cito o uso da agressividade em 
vendas em casos pontuais e dou alguns exemplos. 

O objetivo do capítulo é mostrar a agressividade em 
outro contexto fora do comum, ou seja, como pode-
mos usufruir desse comportamento e aplica-lo em si-
tuações onde o caminho está mais desafiador, onde 
precisamos avançar com mais firmeza, e de que for-
ma apertar o “botão” da agressividade na hora certa e 
principalmente na medida certa. 

O processo de coaching pode nos ajudar de muitas 
formas, inclusive no ajudar a perceber de forma mais 
clara, como trabalhar melhor, o que podemos fazer 
mais que não estamos fazendo, como nos cuidar para 
nos manter em equilíbrio, desenvolver habilidades, 
enfim, praticamente tudo o que estivermos dispostos 
a melhorar de fato, o processo de coaching pode con-
tribuir conosco. Lembro aqui da frase que é clichê, mas 

Patrícia Morais

Formada em Ciências Contábeis pela Univer-
sidade de Itaúna-MG, Pós-Graduada em Au-
ditoria e Controladoria, possui experiência em 
vendas há mais de 20 anos.

Atualmente é Gerente Nacional de Vendas, 
cargo que já exerce há 12 anos. Responsável 
pela criação da gestão comercial, desenvolvi-
mento e capacitação de equipes de vendas. 

Formação em Gestão de Equipes Comerciais, 
Líder Coach e Personal & Professional Coa-
ching. Experiência em liderança de equipes há 
mais de 12 anos. Coautora dos livros Liberte 
Seu Poder, Práticas da Liderança e Coa-
ching Aplicado a Área de Vendas.

C - Conhecimento H - Habilidade A - Atitude

a. De produtos
    e serviços

a. Planejamento 1. Motivação

b. Da concorrência b. Prospecção 2. Foco

c. Do mercado c. Abordagem 3. Iniciativa

d. Do cliente d. Levantamento
    de Necessidade

4. Inteligência
     Emocional

e. Gerais e. Proposta de
     Valor

5. Ética

f. Negociação 6. Resiliência

g. Fechamento 7. Criatividade

h. Pós-Venda 8. Comprometimento

9. Persistência

10. Autodesenvol-
       vimento

· Agressividade*

* minha inserção

que em coaching ela é muito importante: “Querer é 
Poder” !  Sabemos o quanto é importante para todo 
profissional, o papel de “vendedor” que ele vez por 
outra exerce. Sabemos o quanto o dia a dia do profis-
sional de vendas e do gestor de vendas é desafiador, e 
que há momentos em que falta “algo” para clarear o 
caminho vez por outra nebuloso. 

Em um determinado período da minha vida, eu come-
cei a fazer terapia, e acabei desenvolvendo uma opi-
nião de que todos deveriam fazer terapia pois  ajuda 
muito a lidar com nossas emoções, com questões inti-
mamente complexas que somente esses profissionais 
terapeutas sabem tratar. A mesma opinião eu tenho 
sobre o coaching. Todo profissional que quer perfor-
mar melhor, e não sabe como fazê-lo sozinho, deve 
procurar um profissional coach para ajudá-lo a encon-
trar as respostas que já existem dentro de si   e só pre-
cisam ser cutucadas pelas ferramentas do coaching.! 

Patrícia Morais
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1° CONCURSO DE DESIGN E ARQUITETURA INTERACT-MANGINI

Em 2016 o Grupo Mangini Internacional comemora 60 
anos de sua fundação.
Sempre à frente e antecipando as evoluções do mer-
cado corporativo, promove através da Interact seu 
1º Concurso de Design e Arquitetura.
O Concurso, destinado exclusivamente aos estu-
dantes do 4° e 5° anos destas áreas, visa destacar 
a difusão da cultura do produto comunicando os 
benefícios associados com o uso da divisória, incen-
tivando a criatividade e a inovação tecnológica por 
meio do design.

NATURALLE HEXAGON DA 1ST FLOOR
O NATURALLE HEXAGON é completamente exclusivo e totalmente di-
ferenciado do que podemos encontrar no mercado, pois é o único LVT 
com formato hexagonal e possui 4 diferentes padrões de cores. Isso sig-
nifica que é possível inovar em seus projetos com um produto único. 

Além disso, o NATURALLE HEXAGON é totalmente versátil. Com placas 
de 3mm e 5mm, se adapta aos diferentes usos, bases e necessidades. Ele 
poderá ser especificado para diversos usos e situações diferentes!

O NATURALLE HEXAGON também possui um acabamento único pois 
tem sistema bevel em todas as suas faces deixando a junta das placas 
com um toque de elegância e bem acabadas.

Visite: www.1stfloor.com.br

SHOwROOM DA OpERIS GROUp DE SãO pAULO
Já em funcionamento e com data a ser definida para a 
inauguração oficial, o showroom da Operis Group de 
São Paulo, localizado na cobertura do Edifício Capital 
Corporate Office, com 260 m², apresenta linhas com-
pletas de mobiliário corporativo, colaborativo e de-
corativo, assentos e divisórias. Destacam-se produtos 
de designers consagrados como Pinin Farina (Ferrari), 
Charles Eames, Alfredo Tasca, Oscar Niemeyer e mo-
biliário da DVO (Della Valentina Office). Em parceria 
com a Metalco/Bellitalia, apresenta peças de mobiliá-
rio urbano. No comando da área comercial estão dois 
profissionais que atuam há longa data no mercado mo-
veleiro, Denis Lino e Paulo Sérgio Ribeiro. www.operis.com.br

Inscrições: http://interactdivisorias.com.br/site/concurso/inscricoes



Marcetex. 
Comprometida 

em entregar 
qualidade dentro 

do prazo.

A Bradesco Seguros sempre trabalha com 
fornecedores de qualidade. Em seu novo 
escritório de 18 andares confiou à Marcetex a 
fabricação e instalação de 1.600 m² de 
divisórias e 360 m² de marcenaria em shafts. 
Obra realizada pela Lock Engenharia, 
encontrou na Marcetex apoio desde o 
projeto, até o transporte, instalação, 
assistência técnica e pós-venda, o que 
garante a melhor qualidade até a conclusão 
da obra. Além disso, suas divisórias e 
marcenarias especiais são fabricadas com 
sistemas que reduzem o impacto ambiental 
reconhecido pela ABNT, com o selo 
Qualidade ABNT Ambiental, certificação FSC, 
e também empresa membro do GBC Brasil.
Marcetex. Presente nos melhores escritórios.

3° andar

6° andar

9° andar

12° andar

15° andar

18° andar

Inclusive na 
Bradesco Seguros.

Empresa Certificada 
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onde 

Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações

das seções diretamente com as empresas

1St Floor
Telefone  11  5041 5226
www.1stfloor.com.br

AlberFlex
Telefone  15  3238 5200
www.alberflex.com.br

AudAcieuxx
Telefone  11  4241 7784
www.audacieuxx.com.br

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

deSSo
Telefone  0800  011 9122
www.tarkett.com.br

eScinter + Knoll
Telefone  11  3062 5044
www.escinter.com.br

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

mArcetex
Telefone  11  4189 8282
www.marcetex.com.br

mArelli
Telefone  54  2108 9999
www.marelli.com.br

novo conceito
Telefone  11  2673 0940
www.conceitosp.com.br

operiS São pAulo
Telefone  11  5181 1895
www.operis.com.br

pAcini deSiGn
Telefone  11  4787 2248
www.pacinidesign.com.br

prêmio de ArquiteturA corporAtivA
Telefone  11  3663 2505
www.flexeventos.com.br

revitech
Telefone  11  5188 1320
www.revitechpisos.com.br

Sempre enGenhAriA
Telefone  11  2972 7260
www.sempreengenharia.com.br

Simonetti
Telefone  11  3596 5202
www.simonettidecor.com.br

tArKett
Telefone  0800 011 9122
www.tarkett.com.br

teleloK
Telefone  11  5077 7000
www.telelok.com.br

vitrA
Telefone  11  3478 7111
www.vitra.com

WAll SyStem
Telefone  51  3303 2000
www.wallsystem.com.br



impossível não notar
my chair

�exform.com.br   |    facebook.com/�exformBR


