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ARQUITETOS
AC Arquitetura

19

Comemorando 30 anos, é uma das empresas mais importantes em arquitetura corporativa do país. Oferece serviços completos de
projetos e gerenciamento de obras de prédios empresariais, escritórios e instalações industriais. Sediada
no Rio de Janeiro, com associados em São Paulo, Paris e Nova
Iorque.

Aflalo & Gasperini

23

A Atuação do escritório se estende por todo o
território nacional, principalmente no Estado
de São Paulo, tendo também participado de
projetos no exterior. Sua Atividade são projetos
de Arquitetura e Urbanismo, abrangendo os setores comerciais e de
serviços, residencial multifamiliar e unifamiliar, hoteleiro, público e
social, recreacional e industrial.

Angela Roldão

27

Arquiteta e urbanista com mais de 30 anos
de trabalho na área de arquitetura. Formada
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
estudou na Ludwig Maximilians Universität de
Munique. Arquiteta autônoma desde 1982, executa diversos projetos nas áreas de arquitetura e interiores no Brasil e no exterior.

Athié | Wohnrath

31

Com mais de 20 anos no mercado, a Athié |
Wohnrath é um dos principais escritórios de
Arquitetura no Brasil. Sua atuação inovadora
lhe permite gerar diferentes soluções, tornando a empresa uma das mais completas na gestão de processos
do mercado.

Batagliesi Arquitetos + Designers

39

A Batagliesi acredita que conhecimento – concepção e técnica, cumprimento das previsões
de custos, cronogramas e postura ética são
atributos fundamentais de uma atuação profissional. Oferecemos uma estrutura onde comprometimento, flexibilidade, disponibilidade, transparência e organização são condutas seguidas ao longo de nossa carreira.

AFA André Sá e Francisco Mota

21

Fundado em 1975, com sede em Salvador,
Bahia, o escritório de arquitetura e urbanismo André Sá e Francisco Mota Arquitetos,
vem se destacando pelo amplo espectro de
atividades nestas áreas desenvolvidas no Brasil e no exterior.

Amil Projetos

25

O projeto do hospital possui um conceito
arrojado e com traços marcantes de modernidade, privilegiando o conforto e a conveniência dos pacientes através da idealização de
ambientes acolhedores e humanizados, além de seguir todos os
padrões de sustentabilidade estabelecidos para a construção de
um hospital verde.

Arealis Brasil

29

Com um background internacional, o escritório de arquitetura corporativa Arealis traz
suas experiências de Paris, Nova Iorque, Xangai e Barcelona. A Arealis oferece uma gama
completa de serviços para acompanhar seus
clientes através de todas as etapas de uma
mudança até uma reforma de escritório.

Banco do Brasil

37

A Divisão de Soluções em Arquitetura e Engenharia do Banco do Brasil é responsável
pela criação, projeto e normatização dos
elementos de padronização visual de arquitetura de ambientes e design de mobiliário, sinalização e equipamentos de todo conglomerado.

Betty Birger Arquitetura

41

Voltado à criação de sedes corporativas, espaços de saúde, comerciais e de convívio e
empreendimentos imobiliários, com mais de
600 projetos realizados, tem como filosofia de
trabalho o perfil inovador, o constante reinventar-se, aliado ao desenvolvimento de projetos únicos, personalizados.

BHZ

45

A BHZ elabora e gerencia projetos nas áreas
comercial, industrial, corporativa e institucional. Com quinze anos de atividades e mais de 1,5 milhão de
metros quadrados contratados, a BHZ possui uma equipe técnica
experiente, formada por profissionais reconhecidos pelo seu nível
de excelência.

Candusso Arquitetos

49

Atuando desde 1976, o escritório Candusso
Arquitetos sempre se destacou pelas características de seus projetos que além de arrojados,
buscam aliar de maneira muito equilibrada os
apelos estéticos e a funcionalidade de cada um.

Carlos Rossi

53

Seus trabalhos têm sido destaque em mostras,
revistas especializadas e livros internacionais,
com reconhecimento através de diversos prêmios nos principais concursos da arquitetura
brasileira.Arquiteto Carlos Rossi, atuando a mais de 20 anos no mercado, tem seus projetos desenvolvidos no Brasil e exterior.

Dante Della Manna

57

Empresa multidisciplinar de arquitetura, interiores, design, planejamento visual e gerenciamento de implantações. Com mais de
2.000.000m2 de projetos implantados, é atualmente um dos mais premiados e publicados escritórios de arquitetura corporativa e de interiores do país.

Dávila Arquitetura

61

Fundada em 1989, a Dávila é atualmente uma
das maiores e mais respeitadas empresas de
arquitetura do país, com um vasto portfólio de
projetos desenvolvidos e construídos. Esta experiência, aliada a uma estrutura eficiente e eficaz proporciona a
melhor relação custo x benefício do mercado.

Bystef

47

Construímos uma relação de aprendizado
com nossos clientes e seu público, capturando,
armazenando e analisando informações por
meio de diálogos, formando e organizando a
memória desse relacionamento. Esse conhecimento acumulado é
transformado em capacidade de agir, produzindo os mecanismos
necessários à integração, tornando o conjunto um poderoso instrumento alinhado às estratégias de nossos clientes.

Caramelo Arquitetos

51

Desde 1970 a Caramelo Arquitetos Associados
atua no mercado, sempre atualizada e mantendo a excelência na execução de seus projetos. Atual, inovadora, ansiosa por novos desafios e com uma grande equipe competente e motivada.

Casa 3 Arquitetura

55

A empresa Casa 3 Arquitetura, com mais de 20
anos no mercado, atua na concepção e execução de projetos e gerenciamento nas áreas de
arquitetura corporativa, comercial e residencial.

Dasa

59

A medicina diagnóstica pode ser definida como
a ponte que liga a pesquisa e o desenvolvimento de testes diagnósticos à sua aplicação na
prática médica. A DASA é a maior empresa
de Medicina Diagnóstica da América Latina e a quarta maior do
mundo, oferecendo mais de 3 mil tipos de exames laboratoriais e
diagnósticos por imagem.

DG Arquitetura

63

Com sede no Rio de Janeiro e mais de 25 anos
de experiência, a DG Arquitetura com uma
equipe liderada pelos arquitetos Dorys Daher
e Guilherme Pereira, desenvolve projetos em
diversas áreas em todo o Brasil: residenciais, comerciais, hotelaria,
ambientes de saúde e estética.
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ARQUITETOS
Duarte Schahin Arquitetura

65

Celia Duarte Schahin, atua no ramo de Arquitetura Hospitalar há duas décadas e conta
hoje com grande experiência nesta área tão
especializada. Para conceber cada projeto,
procura total integração com o cliente, buscando atender ao
programa de necessidades físicas a ser construído, assim como
seus objetivos.

Dupré Arquitetura

69

A Dupré Arquitetura dedica-se a projetos de
restauração de edifícios históricos e industriais. Tem como filosofia a busca permanente da excelência, princípio que tem mantido
a fidelização de clientes como: BlBraun, Coca-Cola, Leroy Merlin,
Hines, Fundação OSESP, a Cinemateca, Credicitrus e Leroy Merlin.

Emed Arquitetura Hospitalar

73

A Emed é uma empresa especializada na elaboração de projetos para clínicas, laboratórios
e hospitais dos mais diferentes portes, além do
gerenciamento de obras. Atuando em parceria
com grandes empresas e profissionais, tem se destacado pelo seu
total envolvimento nos projetos e pela prestação de serviços da
mais alta qualidade.

Estúdio Arkiz e Hiperstudio

77

Estúdio Arkiz · Escritório de arquiteutra e
urbanismo, localizado em São Paulo, devotado ao desenvolvimento de projetos inovadores e norteados por uma postura colaborativa, crítica e propositiva.
Hiperstudio · Soluções arquitetônicas criativas e realistas, marcadas pela inovação e por um processo de trabalho inquietante.

Fernando Peixoto

83

Formado pela Escola de Arquitetura da UFBA
em 1969, tem acima de 2 milhões de metros
quadrados de projetos executados. Mais de
150 trabalhos publicados em revistas especializadas do Brasil, Coreia, Japão, Alemanha, França, Itália, Espanha, Suíça, Portugal, etc. Representante oficial do Brasil na V
Bienal Veneza/Arquitetura.

Duomo Architectura

67

Empresa especializada em projeto de arquitetura e gerenciamento de obras para espaços
corporativos. Conceber e implantar projeto
que refl ita a identidade corporativa do cliente
e garanta a funcionalidade e operacionalidade dos negócios a serem conduzidos no espaço em questão.

Edo Rocha Arquiteturas

71

O escritório Edo Rocha Arquiteturas desenvolve projetos nas diversas áreas das arquiteturas: edificações, espaços interiores, urbanismo,
aeroportos, shopping centers, arenas esportivas, estádios, entre outros. Um dos diferenciais da empresa é criar
projetos que sejam sustentáveis e, ao mesmo tempo, ofereçam
viabilidade econômico-financeira.

Erika Leite Novaes Arquitetura

75

Formada pela UFPE em 1996, a arquiteta Erika
Leite Novaes mantém desde o ano 2000 o seu
escritório, especializado em ambientação de
interiores. Ao longo desse período, consolidou
uma marca própria, realizando mais de quinhentos projetos residenciais, comerciais e empresariais.

Felipe Russo

79

Profissionais com mais de 10 anos de experiência, com foco definido, know how e competitividade. Atuação exclusiva no mercado
corporativo, condição que permite especialização, qualidade de projeto, velocidade e dinamismo na instalação, montagem e reforma de escritórios.

FGMF Arquitetos

85

Criada em 1999, a Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz (FGMF) produz uma arquitetura
contemporânea, sem restrições ao uso de materiais e técnicas
construtivas, e procura sempre investigar a relação entre a arquitetura, o ambiente e o Homem. Qualquer que seja o projeto, privilegia a interdependência entre o objeto construído, o meio que o
contém e o seu usuário.

Fidelitas Ricciardi

87

Karin, formada em arquitetura e urbanismo
pela FAAP em 2001, trabalhou por 6 anos em
conceituados escritórios. O expertise em projetos corporativos proporcionou um entendimento objetivo dos processos de implantação. Abre seu escritório
em 2004 em parceria com Rubens Franco, desenvolvendo projetos
comerciais, corporativos e residenciais.

GCP Arquitetos

91

A GCP Arquitetos foi fundada em 1997, sendo Sergio Coelho um de seus fundadores.
Atuando na área institucional, industrial
varejo/comercial, residencial, interiores corporativos, cultural/educacional, esportes, lazer, urbanística ou
de lazer.

GKalili

95

Com início das atividades em 1985, a GKalili
Arquitetura atua nos segmentos institucional
(terminais de transporte, áreas públicas, educacional), mercado imobiliário (edifícios e condomínios residenciais e corporativos, hotéis) e áreas comerciais (lojas e
shopping centers). Sediada em São Paulo, conta com a direção do
arquiteto Gabriel Kalili.

Ivan Smarcevscki

99

A filosofia de trabalho do Escritório de Arquitetura Ivan Smarcevscki está baseada em
ética e integridade, associada a conceitos
modernos de arquitetura e em consistência
com os padrões e normas de desenvolvimento sustentável. Com
trabalhos desenvolvidos em diversos estados brasileiros, destaca-se pela seriedade.

Márcio Franco da Cruz

103

Somos um escritório voltado exclusivamentepara o porjeto arquitetônico. Disto resulta
um trabalho elaborado, de fácil compreensão e com uma quantidade de informações
que permite seja ele executado em qualquer local e a qualquer
tempo, dispensando a presença constante do arquiteto no canteiro de obras.

Formo Arquitetura

89

Atuando desde 1990, a Formo Arquitetura Design projeta edificações residenciais,
comerciais, industriais e hospitalares, entre
outras. Complementando a atividade de
arquitetura, desenvolve projetos de ambientação de interiores,
com especificações e detalhamentos especiais de acabamentos
e mobiliário.

GCSA

93

A sociedade constituída pelas arquitetas Bela
Gebara, Gisele Conde e Patrícia Sinisgalli teve
como ponto de partida a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, onde se formaram. Seus projetos nas Áreas residencial, corporativa e da saúde, resultado de uma cultura contemporânea, que atualiza a linguagem,
o estilo e as funções dos espaço.

Idein

97

A Idein - Ideia + Desenvolvimento arquitetura, com sede em Florianópolis, atua na área
de arquitetura com excelência na concepção e desenvolvimento de espaços. Espaços
que , na metodologia de trabalho aplicada nos projetos, são
entendidos como a extensão funcionao e visual das necessidades do cliente.

João Velloso Arquitetura

101

João Velloso Arquitetura, escritório de arquitetura, design e gerenciamento, desde 2007
no mercado carioca. Projetos comerciais, residenciais, de interiores ou prediais. Grande
atuação com imóveis antigos e preservados e nosso setor comercial é especializado em bares, restaurantes e casas noturnas.

Martinhão Neves Arquitetos

105

O escritório Martinhão Neves Arquitetos Associados tem por objetivo atender a demanda de projetos com um nível de excelência
em desenvolvimento e pesquisa. A idéia dessa associação é respeitar os meandros da profissão e da vida. A
qualidade do serviço reflete à vida.
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MB Arquitetura

107

A MB Arquitetura foi criada há quase 2 décadas com o objetivo de levar a inovação
para os projetos de arquitetura, engenharia
e construção do mercado corporativo. O diferencial do escritório está em uma proposta abrangente e customizada, que traduz tanto no projeto arquitetônico quanto na
gestão da obra.
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SCCA
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Somos uma equipe multidisciplinar com
capacidade de responder a demanda de
projetos em qualquer escala. Para tal contamos com parceiros estratégicos de altíssimo nível para atender a demanda de cada segmento de mercado.
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Cláudia Nucci, Valério Pietraróia e Sérgio Camargo formaram-se em 86/85 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Desde 1991 o escritório vem realizando projetos em diversas
áreas, notadamente industrial, comercial, escritórios e residencial, vários deles publicados e premiados.
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Vasco Lopes
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A arquitetura como expressão de seu tempo, a
qualidade do desenho e o detalhamento criterioso sempre foram considerados elementos
cruciais. O atendimento individualizado ao
cliente e o acompanhamento de todas as etapas do trabalho, desde a concepção até a entrega final do produto, são garantias da
qualidade dos serviços prestados.

WW Arquitetura
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A WW Arquitetura atua nos segmentos
de Projeto de Interiores, Gerenciamento e
Acompanhamento de Obra, e tem desenvolvido trabalhos para clientes corporativos,
indústrias, sindicatos e associações.
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Vera Zaffari Arquitetura
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Atua na área de projetos empresariais com
foco em projetos de arquitetura para grandes
formatos, como redes de lojas e supermercados, shopping centers e hotelaria. São 30 anos
de atuação e reconhecimento em mais de 600 projetos elaborados
por uma equipe competente e parcerias estratégicas com alta experiência e conhecimento do negocio do cliente.

Zanutto2 Arquitetura

145

A Zanutto2 Arquitetura está sediada em
Santo André, São Paulo e durante anos vem
desenvolvendo, com excelência, projetos de
diferentes usos e escalas, atendendo os mais
variados tipos de clientes.
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Arquitetos

CONCEITO
Centro de Treinamento profissional com 4.000m² em Macaé, onde serão
treinados mais de 8.000 alunos por ano, com simuladores de operação e
perfuração de plataformas de petróleo em alto mar. É o primeiro centro deste tipo no Brasil e o mais moderno da empresa em todo o mundo.
O edifício, que possui arquitetura marcante e foi projetado com diversos
conceitos de sustentabilidade, já é uma referência na cidade.
A AC Arquitetura atuou em todas as etapas do processo, desde a escolha
do terreno até a entrega das chaves, sendo responsável pelo projeto de arquitetura, projeto de interior e acompanhamento da obra.

AC Arquitetura
Av. Presidente Wilson , 165 · sala 814
20030-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 25241775
ac@acarquitetura.com.br
www.acarquitetura.com.br

obra

Fotos | MCA Estúdio

Centro de Treinamento Transocean
Macaé · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Autor do projeto · Henock de Almeida e Renato Campos.
Equipe AC Arquitetura · Samantha Magalhães, Isabella Rucos,
Alice Magalhães e Denise Assumpção
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CONCEITO
O Grand Palladium Imbassaí Resort & SPA está localizado na reserva natural
de Imbassaí, de frente para o mar da “Costa dos Coqueiros” a margem do
rio que leva seu nome. O complexo hoteleiro de extensas praias virgens, dunas e zonas protegidas se converte em um lugar perfeito para as férias, para
um casamento ou um evento especial. Está a 10 minutos caminhando do
centro de Imbassaí, perto do vilarejo de Praia do Forte e a uns 45 minutos do
aeroporto de Salvador, o desenho do complexo reflete uma perfeita harmonia entre as instalações modernas e comodidades de um resort de primeira
categoria, e o belo entorno natural de fazendas de coqueiros e os rios que
formam a costa nesta região conhecida como “Linha Verde”.
Conta com: 654 acomodações, todas suítes Junior, maravilhoso SPA, com
uma ampla variedade de serviços e tratamentos, 3 restaurantes self-service,
3 restaurantes temáticos “à la carte”, 13 bares, incluindo um bar de piscina e
um bar na área de esportes, parque infantil, mini clube e clube para jovens,
atividades diárias e noturnas para adultos.

AfA AnDré sá e frAnCisCo motA
Rua Lucaia, 295 · 3ºand
41940660 · Salvador · BA
Telefone 71 3334 5166
liu@afa.arq.br
www.afa.arq.br

Obra
Hotel Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa
Imbassaí · BA

EQUIPE TÉCNICa
André Sá
Francisco Mota
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CONCEITO
A Torre Matarazzo se enquadra na seleta categoria “Triple A” – que define
edifícios de escritórios modernos, eficientes e de alto padrão, tendência adotada com êxito nos empreendimentos desenvolvidos pela Camargo Corrêa
Desenvolvimento Imobiliário e pela Cyrela Commercial Properties, duas das
principais empresas do setor imobiliário brasileiro. O projeto da torre contempla padrão e recursos equivalentes aos empreendimentos comerciais
mais sofisticados do mundo – incluindo avançados sistemas de automação e supervisão predial, ar-condicionado, elevadores, instalações elétricas
e hidráulicas, geradores de energia, telecomunicações, conforto térmico e
acústico, entre outros. O projeto está pré-certificado para obter o selo “LEED®
for Core & Shell - Gold”. A certificação LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design), conferida pelo U.S. Green Building Council (USGBC),
atesta que os edifícios cumprem os requisitos exigidos para construções
sustentáveis, também chamadas Green Buildings – edifícios com baixo impacto ambiental, que asseguram condições salutares de ocupação e maior
retorno econômico.

AflAlo & gAsperini Arquitetos
Rua Helena, 235 · cj. 12
04552-050 · São Paulo · SP
Telefone 11 3040 7200
ag@aﬂaloegasperini.com.br
www.aﬂaloegasperini.com.br

Obra
Torre Matarazzo
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Gian Carlo Gasperini
Luiz Felipe Aflalo Herman
Roberto Claudio Aflalo
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CONCEITO
O projeto do hospital possui um conceito arrojado e com traços marcantes
de modernidade, privilegiando o conforto e a conveniência dos pacientes
através da idealização de ambientes acolhedores e humanizados, além de
seguir todos os padrões de sustentabilidade estabelecidos para a construção de um hospital verde.
A estrutura é composta por cinco prédios e uma área de construção
de 73.000,00 m2, distribuídos em um Centro Médico, um Hospital triple A,
um Hospital Geral e Pediátrico, uma Maternidade e um Instituto de Ensino
e Pesquisa.

Amil proJetos
www.amil.com.br

Obra
Hospital das Américas
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Robson Szigethy
José Carlos Luz
Floriano Silva
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CONCEITO
Emblemático cinema da cidade, o Cine Palladium foi desativado e comprado, anos depois, pelo SESC para se transformar no 2º maior teatro da cidade.
As paredes de vidro azul da bilheteria remetem ao antigo néon, as grandes
luminárias do alemão Ingo Maurer no hall de entrada, as cores do tapete do
foyer do teatro, o tapete da biblioteca, o banco de couro, ambos desenhados
pelo escritório, as paredes curvas de madeira e os pilares que foram arredondados da sala de espetáculo, fazem parte do projeto de acústica e remetem,
aos anos 60, de fundação do antigo cinema.
As cabeças esculpidas por Ronaldo Mafra representam as sete artes: música,
dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. “A cabeça representa o
pensamento, a maior das liberdades. Neste conjunto de sete esculturas, um
homem, um pensamento e a personificação da liberdade de expressão das
sete artes.”
As paredes e pisos em granito reduzem em até 2°a temperatura do interior
do edifício, reduzindo o consumo de ar condicionado.

AngelA rolDão ArquiteturA
Rua ceará, 1332 · Lj. 01
30150-311 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3273 8020
angelaroldao@terra.com.br

Obra
SESC Palladium
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Ângela Roldão
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CONCEITO
Procuramos proporcionar aos funcionários um ambiente de trabalho
confortável, prazeroso e convivial através o uso de materiais domésticos
como madeira e vidro. Enfatizamos também cores alegres e descontraídas, e luz natural e artificial compatíveis.
Imagens iconográficas das cidades do mundo onde Booking.com tem
sedes, contam a história da empresa em um percurso através dos diversos ambientes.
Qualidade acústica, flexibilidade na organização atual e no crescimento futuro da empresa, identidade corporativa da Booking.com foram os
outros objetivos a serem alcançados.

Arealis Brasil
Rua Augusta, 1104 · Sl 2
01304-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3257 3622
Rua Fransisco Sá, 23 · Sl. 903
22080-010 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3518 1500
oriane@arealis.com.br
www.arealis.com.br

Fotos · Paulo Falcão

obra
Booking.com
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Enrico Benedetti, Jean-François Imparato,
Simon Dominici
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Athié | WohnrAth
Praça João Duran Alonso, 34 · 13° and.
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone 11 5501 7589
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br

Obra
Museu do Transporte
Fazenda Jaguariuna
Campinas · SP

EQUIPE TÉCNICa
Ivo Wohnrath
Sérgio Athié
Museu do Transporte

Fazenda Jaguariuna
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Athié | WohnrAth
Praça João Duran Alonso, 34 · 13° and.
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone 11 5501 7589
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br

Obra
UBS
Kraft Foods
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
UBS · Athié|Wohnrath - Rocco Vidal
Kraft Foods · Athié|Wohnrath
UBS

Kraft Foods
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Genesys

CONCEITO
Com mais de 20 anos no mercado, a Athié | Wohnrath é um dos principais
escritórios de Arquitetura no Brasil. Sua atuação inovadora lhe permite
gerar diferentes soluções, tornando a empresa um dos mais completos e
eficazes escritórios em gestão de processos do mercado. A Athié|Wohnrath
desenvolve projetos de arquitetura e conta com uma gama completa de
serviços integrados que planejam e efetivam todas as fases de um projeto
– da conceituação ao gerenciamento da implantação, através das suas
13 unidades de negócio: interiores SP, interiores RJ, retrofit, construções,
predial, design, tecnologia, home, desenvolvimento imobiliário, relayouts,
industrial e logística, consultoria e incorporação e governo. Nosso objetivo
é atingir a excelência na concepção de espaços para que sejam a extensão
– funcional e visual – das necessidades, objetivos, filosofia e imagem da
organização / cliente.

Casa Basf · Construção 100% sustentável

Athié | Wohnrath
Praça João Duran Alonso, 34 · 13° and.
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone 11 5501 7589
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br

obras
Fotos | Alexandre Jafo

Casa Basf · Tecnisa · Genesys · Brasil Pharma
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Sergio Athié e Ivo Wohnrath

Tecnisa

Brasil Pharma
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CONCEITO
Revisão de premissas e modelo de negócio, face às realidades e expectativas corporativas verificadas no mercado Alta Renda; processo de inovação
contínua e padrões de diferenciação sustentáveis frente à concorrência;
ampliação de investimentos em tecnologia, marketing e recursos humanos;
espaços que valorizam os diversos canais de relacionamento do Banco; foco
nas principais tendências para serviços financeiros em Alta Renda: Informação, Inovação e Interatividade.

sOlUçãO
Configuração espacial desvinculada da imagem tradicional de agência
bancária; layout que induz à interação e ao contato do cliente com a marca
Estilo; fluidez, transparência e compreensão imediata de todo o espaço pelo
cliente; racionalidade no uso dos espaços. Versatilidade para adaptação às
diversas necessidades; reforço das cores institucionais da marca Estilo; conceitos de sustentabilidade e conectividade incorporados ao projeto.

BAnCo Do BrAsil
Setor Bancário Norte · Qd. 02 · Bl. E, 12° And.
70040-020 · Brasília · DF
Telefone 61 3108 1135
raulhof@bb.com.br
www.bb.com.br

Obra
Agência Estilo 2.0
Santa Maria · RS

EQUIPE TÉCNICa
Ingrid Danzberg
Raul Hofliger
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CONCEITO
A compatibilização dos sistemas prediais e implantação de uma estrutura de alta complexidade dentro de uma outra estrutura com necessidades programáticas e funcionais diversas se impôs como o grande desafio
para elaboração do projeto para a unidade de Ribeirão Preto da Companhia Athletica.
Com uma área de aproximadamente 4.000m2, distribuída em três pavimentos, os ambientes se organizam através de um zoneamento funcional
que busca a integração das diferentes áreas e atividades, permitindo leitura e compreensão espacial, reforçando a percepção de unidade e pertencimento dos usuários.
Os materiais de revestimento e vedação, mais do que de atender necessidades específicas, definem uma composição estética que destaca a padronização visual e sobretudo a identidade marcante do empreendimento.

Batagliesi Arquitetos + Designers
Rua Diogo Moreira, 149
05423-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3813 1999
batagliesi@batagliesi.com.br
www.batagliesi.com.br

obra
Cia Atlética
Ribeirão Preto · SP

EQUIPE TÉCNICA
Rogerio Batagliesi
Antonio Malicia
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CONCEITO
Projeto de retrofit para a instalação de centro de treinamento regional do SEBRAE em São Paulo. Este projeto consiste em transformar o edifício de 8 andares na Vila Mariana num centro de referência multidisciplinar para a formação
e capacitação dos integrantes da comunidade SEBRAE. O novo espaço deveria
refletir os conceitos da empresa que é inovadora, de vanguarda, empreendedora, referência e conectada. Os espaços foram projetados visando a criação
de ambientes que estimulem a integração e inovação, saudáveis, sustentáveis,
inspiradores, flexíveis e agradáveis. Adotamos como diretrizes: ambientes saudáveis (luz do dia / vista, ar, temperatura); espaços e materiais sustentáveis;
eficiência de energia; “Future proofed” – capacidade para crescer e diminuir;
móvel/mutável; o espaço refletindo a imagem e cultura da empresa; acessível,
confortável e atrativo. Distribuídos pelos 8 andares do edifício, salas de aula,
cafeteria, biblioteca, auditório, recepção, áreas para auto-atendimento e lounge seguem esses conceitos e atendem à diversidade de usos a que um centro
de treinamento como este se propõe. A cafeteria e o espaço de exposições são
destinados a proporcionar o convívio, a troca de ideias e informações.

Betty Birger ArquiteturA
Rua Baronesa de Itu, 336 · 9º and.
01321-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3666 9079
bb@bettybirger.com.br
www.bettybirger.com.br

Obra
Centro Empreendedor SEBRAE
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Betty Birger

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 41

Arquitetos

CONCEITO
Clínica Dr. Dov e Dra. Fernanda Goldenberg
Esta é uma obra de retrofit para implantação de uma clínica de odontologia e cirurgia buco-maxilar. O projeto partiu da locação de um núcleo
central que concentra a recepcionista, secretária e assistente em lugar
estratégico, voltadas para a entrada, mas inseridas na área privativa da
clínica. O destaque é a caixa de vidro serigrafado e o forro em madeira
que delimita toda a área. A sala de espera é uma confortável área de estar com acesso por porta automática de vidro aos consultórios, que se
localizam junto às janelas do andar e recebem abundante iluminação
natural. No centro do andar há um bloco de serviços, com salas de esterilização e gesso que apoiam as atividades nos consultórios, e a sala
da administração, onde se discutem os honorários, e funciona como um
acesso alternativo para os clientes e direto para os médicos, que podem
entrar sem passar pela sala de espera.

Betty Birger Arquitetura
Rua Baronesa de Itu, 336 · 9º and.
01321-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3666 9079
bb@bettybirger.com.br
www.bettybirger.com.br

Fotos · Renato Stockler

obra
Clínica Dr. Dov e Dra. Fernanda Goldenberg
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Betty Birger, Melissa Covre, Ivan Teixeira,
Maria Barrichelo, Anna Bodra
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CONCEITO
Edificação comercial construída em 2011, localizado na Av. Prudentes
de Morais próximo à região da Savassi, conta com aproximadamente
6.000m² de área de vendas, divididos em lojas, salas comerciais e pavimentos corridos. O projeto arquitetônico apresenta uma característica
contemporânea e arrojada, com plantas inteligentes que favorecem
uma séria e opções de layouts no mesmo pavimento, além de oferecer
estacionamento exclusivo em todos os andares da edificação. O tratamento das fachadas com vidros especiais e brises de concreto aparente
para o controle solar, aumenta a qualidade do espaço interno, deixando
a luz natural penetrar no ambiente sem prejudicar o conforto termo
acústico do espaço.

Bhz ArquiteturA
Rua Sergipe, 951 · 4º and.
30130-171 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3194 7550
diogo.campos@bhzag.com.br
www.bhzag.com.br

Obra
Empreendimento Prudente de Moraes
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Emmerson Ferreira
Valéria Lima
Maurício Meirelles
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Bystef Arquitetura
Rua Galeno de Almeida, 359
05410-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3086 4767
bystef@bystef.com.br
www.bystef.com.br

obra
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais
Campinas · SP

EQUIPE TÉCNICA
Bystef Arquitetura
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CAnDusso Arquitetos
Av. Nações Unidas, 12.399· cj. 41A
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3512-7330
master@candusso.com
www.candusso.com

Obra
Fundação Casper Líbero
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Candusso Arquitetos
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CONCEITO
O Syene Corporate é um exemplo de equilíbrio entre beleza, conforto e performance. O edifício de escritórios, com fachada imponente em alumínio
composto modulável e pele de vidro, foi concebido para ser o primeiro edifício comercial Green Building do Nordeste. O projeto já passou por duas das
três etapas do processo de certificação AQUA (Selo de Alta Qualidade Ambiental), desenvolvida pela Fundação Vanzolini. Entre seus diferenciais com
foco em sustentabilidade estão: teto verde e vidros de alta performance, que
garantem o conforto térmico ao interior dos ambientes, reaproveitamento
de águas pluviais, painéis fotovoltaicos na fachada posterior, uso inteligente
da iluminação natural, piso elevado e forros modulados 100% reciclados e
recicláveis. Para implantação da torre foi realizado um estudo volumétrico e
esquemático, em que foram analisados impactos de sol e ventos durante o
equinócio e solstícios de verão e inverno. O edifício, com projeto arquitetônico da Caramelo Arquitetos, possui 32 pavimentos com 207 salas comerciais,
mais cinco níveis de garagens sobre o pavimento térreo, que terá lojas para
comércio e serviços.

CArAmelo Arquitetos
Av. Adhemar de Barros, 1.156 · Sl. 104
40170-110 · Salvador · BA
Telefone 71 3245 6533
caramelo@caramelo.com.br
www.caramelo.com.br

Obra
Syene Corporate
Salvador · BA

EQUIPE TÉCNICa
Antonio Caramelo
Caramelo Arquitetos Associados
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CONCEITO
O Standard Bank é uma instituição financeira de posicionamento global
com a maior abrangência dentro do continente Africano. Uma das últimas
fronteiras a ser desenvolvida no continente e que passa por um processo impressionante de reformulação é a Angola.
O escritório Carlos Rossi Arquitetura foi contratado para desenvolver um
conceito de implantação totalmente novo e exclusivo para este país. A
proposta contempla o padrão geral de ambientação de todas as agências
bancárias e também a sede corporativa sediada em Luanda, cérebro das
operações dentro do país.
O projeto adotou a premissa de uma linguagem, sóbria e contemporânea,
com a utilização de acabamentos diferenciados que incorporam alguns
dos elementos da cultura local. Destinado a um público “Private” o projeto
configura uma nova referência de atendimento e ambientação no contexto Angolano.

CArlos rossi
Rua Funchal, 513 · cj. 111
04551-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 3045 6666
carlos@carlosrossi.com.br
www.carlosrossi.com.br

Obra
Standard Bank
Luanda · Angola

EQUIPE TÉCNICa
Carlos Rossi
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Taesa
Empresa transmissora de energia elétrica em expansão e em fase de modernização, mudando o visual da empresa desde a nova marca, site e toda
programação visual atrelados ao projeto de arquitetura que reflete este conceito atual de transparência, inovação e de eficiência.
Varco
Sede de uma empresa multinacional de petróleo se instalando na Torre do
Rio Sul, Rio de Janeiro A principal exigência do cliente era criar espaços abertos , aproveitando ao máximo a vista privilegiada do Rio de Janeiro. Devido
ao pé direto baixo do imóvel, a opção foi a não utilização de forro, deixando
as instalações aparentes. Os offices fechados com vidro permitem total integração entre os espaços. A grande sala treinamento ficou localizada em
ponto estratégico para destacar a beleza da cidade.

Fotos · Taesa - Luciano Mendes · Varco - MCA

Casa 3 Arquitetura
Av. Ayrton Senna, 2150 · Bloco E Sala 211
22775-003 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3325 1891
casa3@casa3.com.br
www.casa3.com.br

obra
Taesa e Varco
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Ricardo Nunes
Sonia Acciaris
Guilherme Calvo
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Proskauer · Escritório americano de advogados com área de 500 m² na cidade
de São Paulo. Projeto arrojado e de desenho limpo, dotado de soluções que tiram partido da luz natural tendo em vista a localização do conjunto: o andar
mais alto da torre em que se encontra. Os acabamentos resumem-se no uso de
pedra francesa combinado a lambris em madeira, vidro e tecidos, tudo detalhado sob medida especificamente para este projeto. Espaços amplos e claros,
aliados a curvas marcantes, compõe a ambiência pretendida para o projeto.
Giant Machine Nespresso · A proposta se baseia na divulgação de um novo
modelo de máquina de café Nespresso. A proposta contemplava a elaboração de 1 boutique e de 1 espaço para degustações integrados e itinerantes.
Para o espaço de degustações foi concebida uma réplica em escala 20:1 da
nova máquina. No interior da máquina, além de espaço para degustações
foi desenvolvido um mostruário para acomodar diversas máquinas de tipos e
cores diferentes além de um vídeo wall para exibição depublicidade da marca.
Trabalhar com os sentidos do usuário foi um dos partidos do projeto aliando
áudio, vídeo, olfato e paladar em um mesmo ambiente.

DAnte DellA mAnnA
Rua Des. Joaquim celidônio, 30
01443-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 3035 4110
della@dmanna.com.br
www.dmanna.com.br

Obra
Proskauer · São Paulo · SP
Giant Machine Nespresso

EQUIPE TÉCNICa
Dante Della Manna

Proskauer

Giant Machine · Nespresso

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 57

Arquitetos

CONCEITO
O complexo arquitetônico em destaque é o resultado de um retrofit realizado em um casarão de estilo eclético, tombado em nível municipal no
final do século XX. O projeto teve como premissas a reformulação da área
de análises clínicas do Laboratório Lâmina Medicina Diagnóstica e o desenho de uma proposta para a marca Alta Excelência Diagnóstica, com
exames específicos de imagem. O conceito desta nova marca é levar a
medicina diagnóstica ao alcance dos pacientes por meio de procedimentos modernos, com atendimento diferenciado e em ambientes exclusivos,
acolhedores e confortáveis.
A proposta arquitetônica tem como foco central o bem-estar do paciente.
Há uma atenção especial aos espaços de espera, estar e contemplação,
marcados pela diversidade de materiais cujo objetivo é amenizar o caráter
institucional e impessoal que normalmente os ambientes de saúde apresentam. A decoração deixa bem clara a intenção de mesclar o antigo e
novo, respeitando o glamour da arquitetura do edifício.

DAsA gestão De proJetos e oBrAs
Av. Juruá, 434
06455-010 · Barueri · SP
Telefone 11 4197 5500
contato@@dasa.com.br
www.dasa.com.br

Obra
Laboratório Lâmina
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Fernanda Mousse
Fernanda Custódio
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O Font Vieille Art Residence é um condomínio de alto luxo localizado na
Península, Barra da Tijuca, no Rio, vizinho ao Parque. Suas 4 torres, cada
uma com 14 pavimentos-tipo e cobertura, alcançam 74.000m² de área
construída. Os apartamentos com 4 suítes têm plantas diferenciadas entre
as torres e em cada torre, o desenho varia conforme o andar. Estas variações caracterizam a arquitetura do conjunto: a intensa movimentação de
fachada alterna a utilização de linhas retas e curvas. A área das unidadestipo varia entre 296 e 418m² e as coberturas alcançam 830m². Dentre as
requintadas opções de lazer estão SPA, Adega, Academia, Home Theater e
até Salões de Festa customizados por faixa etária. O maior diferencial do
Font Vieille no entanto é sua caracterização cultural. Ao expor 93 importantes obras de arte em caráter permanente, configura-se como o primeiro
condomínio-museu do país. Além de belas peças históricas de autoria desconhecida, abriga obras de artistas consagrados como Di Cavalcanti, Burle
Marx, Ceschiatti, Pancetti, Antônio Bandeira, Franz Krajcberg, Bruno Giorgi
e até mesmo Auguste Rodin.

DáVilA ArquiteturA
Av. Augusto de Lima 479 · 20º and.
30190-000 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3303 2100
davila@davila.arq.br
www.davila.arq.br

Obra
Condomínio Font Vieille
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Alberto Dávila
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O projeto de reforma do piano bar do hotel Novo Mundo definiu melhor as
funções de local para shows e bar propriamente ditos. De todos os espaços
se tem ampla visão para o palco e para os jardins do museu da república. Os
materiais utilizados visaram a acústica e a economia de energia. A iluminação é 100 % sustentável com uso de fitas de led e eco-lâmpadas.

DG Arquitetura
Rua Voluntários da Pátria, 190 · Cj. 705
22270-010 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 25395155
contato@dgarquitetura.com.br
www.ldgarquitetura.com.br

obra
Bar Gran Prix · Hotel Novo Mundo
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Dorys Daher
Guilherme Pereira
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Localizado em terreno de 770,00m2 na Vila Olímpia, com área total construída de 4.200,00m2, foi desenvolvido especialmente para atendimento de
pacientes oncológicos. O projeto procurou atender a premissa determinada
pelo cliente, de que houvesse a integração dos três pilares do tratamento
para o paciente oncológico, sendo elas a quimioterapia, a radioterapia
(acelerador linear com IMRT) e consultórios para atendimento clínico. Possui 10 pavimentos. Sustentabilidade · sistema de reuso de água; projeto
luminotécnico com especificação de luminárias com baixo consumo e alta
durabilidade; fluxos para coleta, separação de resíduos para reciclagem e
utilização de materiais de acabamentos e mobiliário certificados. O objetivo
é a Certificação ACQUA no quesito processo.
Procurou-se projetar o edifício de maneira que cause diferentes sensações
às pessoas que irão frequentá-lo: para os pacientes e acompanhantes, os
ambientes ajudam a reduzir o nível de estresse; para a equipe de profissionais de saúde, o ambiente auxilia e simplifica o dia-a-dia de trabalho com
segurança e otimização do tempo.

DuArte sChAhin ArquiteturA
Av. Rouxinol, 55 · cj. 401
04516-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3054 9559
celia@duarteschahin.com.br
www.duarteschahin.com.br

Obra
Instituto de Oncologia
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Celia Regina Duarte Schahin
Schahin Arquitetura
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A nova sede da Statoil Óleo e Gás do Brasil ocupa 11.000 m2 no Edifício Manchete, no bairro da Gloria, Rio de Janeiro.
O edifício Manchete foi projetado por Oscar Niemeyer, é tombado pelo Patrimônio Histórico, tem jardins originais de Roberto Burle Marx e azulejos de
Athos Bulcão.
A concepção do projeto teve como premissa básica liberar a fachada principal dos cinco pavimentos tipo de interferências, optando por estações de
trabalho em open space. As salas fechadas ficaram restritas aos intervalos
entre os dois cores junto a fachada dos fundos.
No pavimento térreo foram preservados os espelhos originais. A ocupação
do espaço feita somente por mobiliário de designers brasileiros contemporâneos e balcão padrão da petroleira norueguesa.
No último pavimento, com jardim interno de Burle Marx, dois belos vitrais
e azulejos de Athos Bulcão, o desafio foi utilizar o espaço com uma cantina
para cem lugares e três salas de reunião, liberando o restante para ambientes de convivência.

Duomo ArChiteCturA
Av. das Américas, 700 · Bl. 8 Lj. 202J
22640-100 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2494 9326
duomo@duomoarq.com.br
www.duomoarq.com.br

Obra
Statoil Edifício Manchete
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Leonardo Villela
Maria José Castro
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A Sicoob Credicitrus é uma instituição de crédito agrícola que reúne produtores rurais. Em sua busca por melhor atender seus cooperados vem adotando modernas técnicas de administração e modernizando suas instalações,
adotando procedimentos sustentáveis.
Para traduzir essa atuação voltada a integração e à sustentabilidade contratou a Dupré Arquitetura que compreendeu a preocupação com a sustentabilidade da instituição e projetou a sua nova sede, na cidade de Bebedouro,
aplicando soluções que traduziram o conceito balizador da entidade. Essa
mesma preocupação se ampliou para as mais de 50 agências distribuídas,
duas na capital e as demais pelas cidades do interior.
A nova identidade visual é uma marca desta transformação. As agências já
inauguradas comprovam esta filosofia. As agências das cidades de Bebedouro, Monte Aprazível, Colina e Taiúva ilustram essas páginas.

Dupré Arquitetura
Rua Simão Álvares, 356 · 10º Andar
05417 030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3088 7922
duprearq@duprearquitetura.com.br
www.duprearquitetura.com.br

obra
Posto de Atendimento da SICOOB Credicitrus
Capital e cidades do Interior · SP

EQUIPE TÉCNICA
Arq. Nelson Dupré, Arq. Mauro Pucci,
Arq. Claudia Losso, Arq. Fernanda Borba,
Arq. Cecília Yoshimatu
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Globo · O projeto do conjunto do CPD da Globo.com, localizado no bairro
de Jacarepaguá zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, buscou organizar,
estética e funcionalmente, as complexidades técnicas de seu uso. Contando com profissionais e técnicos de diversas áreas. Com uma área edificada
de 5.000 m², o edifício está dividido em três blocos: geradores, circulação e
o bloco principal que abriga a Data Hall, administração, etc. O edifício recebeu a Certificação LEED, e conta com bicicletário, reaproveitamento de
água, pisos externos drenantes, materiais reciclados entre outros.
Vale-Águas · O complexo administrativo Vale-Águas ocupa a área de uma
mina desativada de extração mineral, localizada no município de Nova
Lima e separada de Belo Horizonte pela Serra do Curral. O plano diretor de
ocupação da bela área conta com extenso programa de atividades: habitacional (vertical e horizontal), escritórios, centro cultural, complexo universitário, hotel, parque e extensa área de lazer voltada para um lago resultante
dos anos de extração mineral.

eDo roChA ArquiteturAs
Av. das Nações Unidas, 11.857 · 8º and.
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 5505 1255
edorocha@edorocha.com.br
www.edorocha.com.br

Obra
Globo · Jacarepaguá · RJ
Vale-Águas · Nova Lima · MG

EQUIPE TÉCNICa
Edo Rocha Arquiteturas

Globo

Vale-Águas
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O projeto dessa nova unidade do Grupo Fleury - Alphaville, inaugurado
no primeiro semestre de 2012, teve como premissa básica atender as mais
avançadas tecnologias de serviços de medicina de diagnóstico. O edifício
esta localizado na cidade de Barueri e conta com 03 (três) pavimentos,
subsolo e cobertura, totalizando 6.700,00m². Sua arquitetura é caracterizada pela grande área envidraçada, revestida com painéis de alumínio e
pelo use de brise. O acesso principal (há também entrada para pedestres)
se faz através de porte cochere que permite o desembarque dos veículos
protegidos das intempéres.
Todo projeto foi norteado pelos elevados padrões de sustentabilidade
exigidos pelo LEED (Leadership in Energy & Environmental Design – Liderança em Energia & Design para o Meio Ambiente) como utilização de
madeira certificada, de lâmpadas com baixa concentração de mercúrio e
de equipamentos com Selo Energy Star, entre outras.

emeD ArquiteturA hospitAlAr
Rua Sansão Alves dos Santos, 76 · cj. 62
04571-090 · São Paulo · SP
Telefone 11 5505 9700
emedproj@emedproj.com.br
www. emedproj.com.br

Obra
Grupo Fleury · Alphaville
Barueri · SP

EQUIPE TÉCNICa
Sergio Reis
EMED Arquitetura Hospitalar
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Concebido para atender ao escritório de uma construtora, o projeto teve
como ponto de partida a escolha de um pavimento especial do empresarial
pelos clientes. Com uma lâmina rotacionada, diferenciada do restante do edifício, e escritório foi instalado de forma à valorizar a paisagem, ora voltada
para o mar, ora voltada para o rio. Com vistas espetaculares da cidade, chegando quase aos 360°, tanto de dia quanto à noite, as salas precisavam explorar a beleza do Recife. Desta forma os serviços de copa, núcleo de banheiros
masculino e feminino, de ar- condicionados, foram instalados na fachada
posterior da edificação e próximos dos elevadores. Quanto às salas principais,
se encontram no contorno das outras três fachadas, com exceção de uma
única sala, engenheiros em trânsito, que foi posicionada no centro da lâmina
para melhor aproveitamento do espaço, juntamente com a recepção. As salas
principais são generosas, elegantemente decoradas e confortáveis para atender as reuniões longas dos executivos da construtora com grandes clientes e
fornecedores. Nos momentos mais estressantes das reuniões, basta somente
admirar as vistas privilegiadas da cidade, e aliviar as tensões do dia a dia.

eriKA leite noVAes ArquiteturA
Rua Frei Matias Teves, 285 · Sl. 1003/04
50070-450 · Recife · PE
Telefone 81 3221 9558 · 3522.9224
contato@erikanovaes.arq.br
www.erikanovaes.arq.br

Obra
Construtora OAS
Recife · PE

EQUIPE TÉCNICa
Erika Leite Novaes Arquitetura

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 75

Arquitetos

CONCEITO
O Projeto Aliah almeja não ser apenas um hotel confortável e inovador para
a Copa de 2014, mas sim um espaço transcendental, onde os visitantes são
instigados a reavaliar esta postura em prol de um modo de vida melhor,
mais saudável e equilibrado. A arquitetura proposta para o Projeto Aliah
busca colocar estes conceitos em foco, resgatando valores essenciais e
atemporais que permeiam o convívio entre o ser humano e o meio ambiente, e promovendo, assim, oportunidades para a contemplação, o passeio e a
meditação. O projeto assumiu a criação de uma praça-mirante como gesto
estruturador do partido arquitetônico. Este espaço assume um caráter de
protagonismo, articulando o acesso ao hotel e ao centro de convenções e
conduzindo à descoberta do conjunto arquitetônico integrado com a paisagem. Optou-se por implantar o conjunto arquitetônico próximo à parte
mais elevada do terreno, acomodando-se à topografia natural e direcionando as visuais rumo às belas vistas panorâmicas do entorno. A leitura
sensível desse território estabelece uma relação dialética na qual a arquitetura atua como suporte físico para a contemplação ambiental.

estÚDio ArKiz e hiperstÚDio
contato@arkiz.com.br
www.arkiz.com.br
contato@hiperstudio.com.br
www.hiperstudio.com.br

Obra
Projeto Aliah
Bragança Paulista · SP

EQUIPE TÉCNICa
Estudio Arkiz
Hiperstudio
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Felipe Russo Arquitetura
Av. Nove de Julho, 282 · 3º and.
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.net

obra

Fotos · Gal Oppido

CSL Behring
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo Arquitetura e Planejamento
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Felipe Russo Arquitetura
Av. Nove de Julho, 282 · 3º and.
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.net

obra

Fotos · Gal Oppido

Escritório do Arquiteto
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo Arquitetura e Planejamento
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Centro Médico e Empresarial
Terreno 6.478m², área construída 37.069m² 384 salas shopping 58 lojas 6
pavimentos garagem 4 espaços coorporativos de 450m².
A boa solução do espaço para uso e funcionamento adequado são essenciais a qualquer projeto. Essenciais, mas não suficientes. A edificação é parte
de uma paisagem urbana que precisa de identificação e referência, sem o
que, a cidade perde sua identidade e torna-se um amontoado medíocre de
cópias. A eliminação da área verde frontal pela exigência de uma pista dentro do recuo, foi compensada com a implantação de parede verde com 6m
de altura ao longo de toda a base do prédio.
Afora a preocupação com os materiais, tecnologia dos sistemas de apoio
e instalações, a verdadeira sustentabilidade é primordialmente obtida
por volumes regulares e sem adereços desnecessários, minimizando os
recursos necessários à função pretendida. Não existe sustentabilidade no
desnecessário.

Fernando Peixoto Arquiteto
Rua Lucaia, 500
41940660 · Salvador · BA
Telefone 71 3334 0300
contato@fernandopeixoto.com
www.fernandopeixoto.com

obra
Vasco da Gama Plaza
Salvado · BA

EQUIPE TÉCNICA
Fernando Peixoto
Mila Peixoto
Aila Pedreira Britto
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Numa extensa gleba em Campinas, este empreendimento é composto de
três áreas principais: uma área de galpões construídos, uma com lotes para
galpões futuros e outra para um hotel e edifício de escritórios. Tudo isso próximo ao aeroporto e às maiores rodovias da região. Cada programa será
construído num momento específico do faseamento, sendo que os galpões
a serem construídos constituirão a primeira etapa. Com módulos variando
entre 650 a 1350, terão pé-direito de 12m e 16m, com pisos para cargas de
6t e 8t. Esses módulos, ao contrário dos modelos ‘convencionais’, primam
pela eficiência energética e conforto ambiental. Grandes sheds garantem
iluminação natural abundante sem insolação direta, exaustão de calor e
ventilação naturais. O aspecto intrigante dessa estrutura não representa um
sobrecusto de obra, mas gera economia de operação que, aliadas ao seu
aspecto estético, reforçam uma premissa de inovação coerente com o alto
valor agregado dos produtos manipulados. Os lotes serão vendidos ou terão
galpões implantados conforme a demanda, o que dá ao empreendimento
uma flexibilidade do modelo de negócio.

fgmf Arquitetos
Rua Mourato coelho, 923
05417-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3032 2826
fgmf@fgmf.com.br
www.fgmf.com.br

Obra
Condomínio Logístico KVK
Campinas · SP

EQUIPE TÉCNICa
Fernando Forte
Rodrigo Marcondes Ferraz
Lourenço Gimenes
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Com uma proposta de cativar e envolver o visitante, aproximando a marca
dos primeiros donos de barco,Instalados em 800m2 o espaço conta com o
escritório central de vendas e um espaço hibrido que combina um cenário
de teatro preenchido por um enorme Iate, cercado por lounges, áreas de
reunião e um café gourmet com vista surpreendente para a ponte estaiada. Busca ser a primeira experiência Ferretti de conforto, bem estar e design.
Transmitir a segurança e solidez em uma linguagem contemporânea e “ecologicamente correta” aplicada aos detalhes. A iluminação, em substituição
aos sistemas convencionais , é composta em 90% por sistema LED e lâmpadas fluorescentes, reduziram o consumo em 70% e também os custos e
dimensão da rede elétrica, mantendo o conforto e aconchego. As madeiras
empregadas nos projeto são de origem certificada. Tons naturais e iluminação suave fazem a composição cromatica. Empregar materiais bons com
um design que nunca sai de moda talvez seja a forma mais responsável de
consumir recursos. O bom design além de optar por conforto, também deve
levar conta a durabilidade do projeto.

fiDelitAs riCCiArDi
Rua Padre João Manuel, 942 · cj. 82
04511-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2837 5657
prox@ﬁdelitasricciardi.com
www.ﬁdelitasricciardi.com

Obra
Tools & Toys Ferreti Brasil
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Rubens Franco
Karin Ricciardi
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Projeto de arquitetura para edifício de escritórios componíveis, na Alameda
Grajaú, paralela à Al. Rio Negro, pólo comercial mais valorizado de Alphaville, Barueri, SP.
O conceito arquitetônico principal do edifício foi o de promover a integração
do usuário com a paisagem externa de Alphaville. A solução adotada foram
as fachadas, exclusivamente, em pele de vidro laminado. O edifício conta
também, com o recurso de sacadas em todas as unidades, aumentando o
grau de interação com a paisagem e oferecendo momentos de relaxamento
e descontração ao longo do dia de trabalho.
Terreno de 2.190 m2, á rea total construída de 18.700 m2, uma torre com 18
andares e 186 unidades de escritórios componíveis variando de 33 a 200 m2.
As lajes terão 638 m2 por andar. Térreo com pé-direito duplo, ambientes de
lounge, cafeteria e restaurante. Fachada em pele de vidro e sacadas exclusivas das unidades. Cinco elevadores de alta velocidade. Três subsolos e área
de pouso e decolagem de helicópteros.

Formo Arquitetura
Rua Desembargador do Vale, 446
05010-040 · São Paulo · SP
Telefone 11 3871 5510
formo@formo.com.br
www.formo.com.br

obra
Murano Business Office
Barueri · SP

EQUIPE TÉCNICA
Carla Vendramini
Walter Piacentini de Andrade
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GCP Arquitetos
Rua Joaquim Antunes, 177 · 1º and.
05415-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3085 0655
gcp@gcp.arq.br
www.gcp.arq.br

obra
Hotel Boutique Nau Royal
São Sebastião · SP

EQUIPE TÉCNICA
GCP Arquitetos
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GCSA
Rua Fiandeiras, 929 · Cj. 44
04545-006 · São Paulo · SP
Telefone 11 3842 7436
contato@gcsa.com.br
www.gcsa.com.br

obra
Campo Belo Gerência
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Bela Gebara
Gisele Conde
Patrícia Sinisgalli
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Projeto da GKalili Arquitetura, o THE SQUARE Granja Vianna é um complexo comercial e de serviços que mescla praças, escritórios e lojas, voltados à
conveniência e lazer dessa particular região de São Paulo. Localizado junto
à Rodovia Raposo Tavares e com características de Open Mall, terá mais de
60.000,00 m² de área construída, 470 escritórios e 12.000,00 m² de ABL (Área
Bruta Locável) quando concluídas as três fases de sua implantação.
A fase 1, já implantada e em operação, demonstra as características do
empreendimento que privilegia o fácil acesso e circulação entre as praças,
possibilita vagas de estacionamento junto às lojas, além de valorizar o espaço através da generosa abertura visual ao entorno. Com esses fatores, o
THE SQUARE apresentou sucesso absoluto com total comercialização antes
mesmo do lançamento.
A utilização de estrutura pré-moldada em concreto (IBPRÉ) atendeu às exigências de modulação e cronograma, adaptando-se à diversidade de fachadas em planos, caixilhos e revestimentos.

GKalili Arquitetura
Rua Catalão, 171
01255-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3864 8700
contato@gkaliliarquitetura.com.br
www.gkaliliarquitetura.com.br

obra
Open Mall The Square Granja Vianna
Granja Vianna · SP

EQUIPE TÉCNICA
Gabriel Kalili
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CONCEITO
Otimizar a estrutura funcional de setores importantes no processo de execução de obras de grande porte sem perder a identidade de cada empresa foi
o grande apelo do projeto. O site ocupa uma área de 345,00m² na cobertura e tem vista privilegiada para a região da Trindade e o entorno do bairro,
fator este, decisivo na tomada de posturas de projeto, como o emprego de
transparência e a busca por visuais panorâmicas em setores de destaque,
como as salas de reunião e a diretoria, estrategicamente posicionada nas
extremidades, resguardando a área central para os setores de maior fluxo de
visitantes imediatamente relacionadas com as áreas de circulação do complexo. O emprego de cores sóbrias, preto e tons de cinza, remete a imagem
de solidez e garantia que ambas as empresas desejavam repassar aos seus
clientes e investidores desde a concepção do projeto. O destaque do painel
de aço corten busca relação com a questão estrutural dos empreendimentos executados, o vidro, amplamente empregado nas divisórias tem relação
com a característica principal da metodologia de trabalho da nova empresa, integração dos processos e controle total das operações.

Idein
Av. Desemb. Vitor Lima, 260 · Cj. 613
88040-400 · Florianópolis · SC
Telefone 48 3233 6273
contato@idein.com.br
www.idein.com.br

obra
Base Construções e Incorporações Ltda
Florianópolis · SC

EQUIPE TÉCNICA
Emerson da Silva
Patricia Paiva
Benhur Antonio Basso
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CONCEITO
Projeto da Linha 2 do Metrô de Salvador- Ba, com 20km de extensão, é
composto de 13 Estações de Superfície a serem implantadas. As estações
seguem três tipologias, uma com plataforma de embarque central, outra
lateral, ambas ao nível do solo, e ainda um terceiro tipo com implantação elevada, sendo que todas possuem 2 níveis, um de acesso e outro de
embarque e desembarque. As estações tem área aproximada de 3.000 m²
cada e são conectadas a passarelas que fazem a distribuição do fluxo de
usuários. Em complementação, o Projeto prevê que as estações existentes,
pertencentes à Linha 1 serão adequadas ao programa de necessidades,
em virtude da interligação entre as linhas projetada (Linha 2) e existente
(Linha 1). O projeto contempla ainda Terminais de Integração com ônibus
e Parques lineares, com projeto de paisagismo e implantação de praças
e ciclovias, desenvolvidas ao longo da Av. Paralela e que acompanham
a Linha 2, humanizando o entorno e propiciando lazer à população das
regiões adjacentes.

iVAn smArCeVsCKi
Rua Agnelo de Brito, 240
40210-245 · Salvador · BA
Telefone 71 3331 7156
ivan@ivansmarcevscki.com.br
www.ivansmarcevscki.com.br

Obra
Metrô
Salvador · BA

EQUIPE TÉCNICa
Ivan Smarcevscki
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CONCEITO
Esperado como um dos mais sofisticados espaços de gastronomia e entretenimento do Centro do Rio de Janeiro, o empreendimento abriga em
seu casarão centenário, um restaurante, bar e casa de espetáculos. Trata-se do retrofit da edificação, com recuperação de elementos que já haviam
se perdido ao longo do tempo. Em cada um de seus três pavimentos serão
construídos mezaninos dando um grande aumento de área útil e de público. Através de um extenso trabalho de pesquisa e legalização, descobrimos
um quarto pavimento que havia sido destruído em um grande incêndio em
1979, e que agora será reconstruído. Seu interior será reformado, ampliado e
modernizado com iluminação, climatização e sonorização das mais recentes tecnologias. O projeto é totalmente acessível a pessoas com necessidades especiais, além de cumprir com excelência a todas as normas e padrões
de segurança.
Fotografias · João Velloso - Fotografias antigas · Arquivo IPHAN
Imagens 3d · João Velloso Design

João Velloso Arquitetura
Rua Visconde de Paranaguá, 65 · casa
20241-070 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3253 2777
vellozis@gmail.com
www.jvarq.com.br

obra
Bar, restaurante e casa noturna no centro antigo
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
João Velloso
José de Oliveira
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CONCEITO
Iniciamos em 1997 o plano de revitalização e expansão do CasaShopping,
com a criação do bloco central e de uma rede de galerias elevadas acessadas por escadas rolantes, interligando-o aos demais blocos e transformando as antigas sobrelojas em novas lojas. Dobramos assim o mix sem aumentarmos a área construída. Na atual etapa, acrescentamos 20.000,00m2
aos atuais 38.000,00, criando o maior e mais completo shopping especializado em decoração da América Latina. Aos 12 blocos existentes, foram
acrescentados mais quatro blocos de cinco pavimentos cada, com lojas,
restaurantes, escritórios, farmácia, delicatessen e livraria, servidos por 8 elevadores, sendo 2 panorâmicos e 22 escadas rolantes. Além disso, os quatro novos blocos contarão com estacionamento automatizado para 1.000
vagas cobertas e heliponto, proporcionando assim maior conforto e mais
serviços num espaço privilegiado a céu aberto.

Márcio Franco da Cruz
Rua Visc. do Rio Branco, 633 · Gr. 1103
24020-005 · Niterói · RJ
Telefone 21 2722 4526
marciofarq@gmail.com
www.marciofrancodacruz.com.br

obra
Casashopping · Expansão
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Márcio Franco da Cruz
Vera Maria Franco da Cruz
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CONCEITO
O conceito buscado para a residência foi baseado na integração visual e física dos ambientes e da paisagem. Situado em uma porção alta da cidade, o
terreno, de 2500m², apresenta um grande desnível, de cerca de 13 metros. A
paisagem sobressaiu-se como o principal atrativo para os clientes, influindo
nas decisões arquitetônicas seguintes ao processo.
O projeto volta a residência para o interior do lote, resguardo-a em relação
a rua através de um enorme painel de ladrilho hidráulico. Ao platô principal,
situado próximo ao centro do lote, foi destinado às áreas sociais, de serviço
e de lazer. A piscina, à frente, delimita o platô ao restante do terreno. A área
íntima está no pavilhão superior, que “apoia-se” perpendicularmente ao
pavilhão social. Os espaços fluidos e abertos sempre remetem a paisagem
como plano de fundo. Quanto a insolação, as aberturas e os sistemas de
fechamentos foram estudados a fim de dar conforto térmico para os ambientes. Na fachada frontal, a abertura alta, acima do painel, propicia a iluminação do período matutino, onde os moradores poderão abrir as portas
dos dormitórios para receber a luz.

mArtinhão neVes
Rua Nicolau Pereira de campos Vergueiro, 133, sala 63 · Sorocaba · SP
Telefone 15 3033 3058
contato@martinhaoneves.com.br
www.martinhaoneves.com.br

Obra
Residência Cascatas
Botucatu · SP

EQUIPE TÉCNICa
Beatriz Martinhão
Rafael Neves
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sOlUçãO
A partir do espaço ampliado pela remoção do forro original, os fechamentos dos ambientes foram rotacionados e inclinados como guias às vistas
externas. Desde a recepção, a ortogonalidade do ambiente é quebrada pela
orientação dos fechamentos em direção ao Pão de Açúcar e reconfigurada
pela inclinação do forro de madeira que “cai” em direção à fachada. Finalmente, o modelo é estruturado pelas paredes e vidros inclinados perpendicularmente àquele forro. O salão de trabalho, pouco limitado, é marcado
pelo forro acústico vindo da recepção que se abre para a ampla vista da
Baia de Guanabara. Lá, a composição orgânica das estações de trabalho
é marcada exclusivamente pelo sistema de iluminação. As estações de trabalho no “open space” tem uma composição orgânica que se acentua à
medida que se aproxima da fachada. O grid que organiza a área do salão
compõe-se de placas de forro sono-absorvente e luminárias pendentes que
marcam as “Ilhas” de trabalho. O conjunto é integrado pelo forro acústico
que enquadra a logotipia na recepção e “abre-se” no salão para a ampla
vista da Baia de Guanabara.

mB ArquiteturA
Av. São Gabriel, 201 · 9º andar
01435-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3704 7222
atendimento@mbarquitetura.com.br
www.mbarquitetura.com.br

Obra
Lobo & de Rizzo Advogados
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
MB Arquitetura
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CONCEITO
Um encontro entre modernidade, história e natureza: assim podemos definir
este surpreendente empreendimento - um novo ícone para Manaus. Em um
terreno às margens do Rio Negro com mais de 200mil m² planejados, cuidadosamente, através de um novo desenho urbano, que se define pelas curvas
sinuosas do boulevard central, revelando condomínios exclusivos, com implantações generosas, arejadas e amplas áreas de lazer. Os apartamentos
trazem conceitos modernos de morar, com amplos ambientes, flexibilidade
de integração entre os espaços e uma privilegiada área social valorizada,
especialmente, pela varanda gourmet. A linguagem arquitetônica adotada
traduz de forma moderna e inovadora traços da influência inglesa na arquitetura da cidade, combinando elementos arquitetônicos marcantes com
materiais sofisticados que remetem a estética do aço fundido, tijolo inglês e
pedra, que farão desse empreendimento um marco contemporâneo na paisagem de Manaus, resgatando componentes históricos de sua identidade.

mCAA Arquitetos
Rua Funchal, 203 · 4º andar
04541-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 3847 4400
mcaa@mcaa.arq.br
www.mcaa.arq.br

Obra
Reserva Inglesa
Manaus · AM

EQUIPE TÉCNICa
Carlos A. Antunes, Marcio Curi,
Luiz Eduardo Oliveira e
Nádia Ruiz Pedrique

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 109

Arquitetos

CONCEITO
Sede Corporativa · O propósito do retrofit foi a renovação arquitetônica do
edifício e a ampliação dos espaços internos para atender uma maior demanda da empresa ocupante. Foi adicionado ao edifício original, um novo
pavimento construído em estrutura metálica com a inclusão de um grande
pórtico para valorizar a entrada e a recepção. Elementos não estruturais de
fachada foram removidos, maximizando o aproveitamento da iluminação
natural e a apreciação do jardim. Uma nova prumada de elevadores foi
criada para adequar o fluxo vertical ao aumento da área útil dos pavimentos. Toda as instalações e infraestruturas foram modernizadas. De forma
inovadora, o projeto alia modernidade e conforto.
Galeria Melissa · Com 160m2 de área expositiva e 110m² de estoque, é o primeiro projeto de uma Flagship da Melissa fora do Brasil. O imóvel, em área
tombada de Nova York, impôs diversas restrições ao projeto, principalmente
em relação à fachada. Mantém o conceito origibak da kiha de São Paulo. Um
espaço para eventos e um local-conceito que exibe as coleções e abre as portas
para intervenções artísticas para um seleto grupo de designer convidados.

mW ArquiteturA
Av. Ibirapuera, 2033 · cj. 172
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 5601
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br

Obra
Sede Corporativa
São Paulo · SP
Galeria Melissa
Nova York · USA

EQUIPE TÉCNICa
MW Arquitetura
Sede Corporativa

Galeria Melissa
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CONCEITO
No denso bairro de Moema em São Paulo, havia uma casinha singela. Teve
seus dias de glória quando a cidade estava pipocada por lojas de aluguel de
vídeos. O negócio acabou, atropelado pelas novas tecnologias e a singela
casinha continuou no mesmo lugar, abandonada.
Em respeito à construção que nada tinha de especial, mas que trazia consigo sua história, resolvemos manter sua escala de casinha.
Eliminamos as paredes internas dos quatro cômodos da casa e mantivemos
seu telhado e seu madeiramento. Restou um amplo espaço, revalorizado,
sofisticado em sua simplicidade.
Este projeto nos mostrou que era possível a execução de uma obra de baixo
custo sem perder nosso desenho.

nAoKi otAKe ArquiteturA
Rua Antônio carlos, 396 · cj. 407
01309-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3285 1488
naoki@naokiotake.com.br
www.naokiotake.com.br

Obra
Toro Sushi
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Naoki Otake
Sidnei T. Nakashima
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Loft masculino à beira mar, idealizado para um amante das artes com
personalidade marcante. Com aproveitamento máximo da luz natural e a
integração entre os espaços. É um ambiente idealizado para receber convidados, localizado num bairro boêmio da capital baiana.

Nino Nogueira Decor
Rua da Paciencia, 299
41950-010 · Salvador · Ba
Telefone 71 8810 8010 · 3334-6760
ninonogueira@uol.com.br
www.ninonogueira.com

obra
Loft Praia
Salvador · BA

EQUIPE TÉCNICA
Nino Nogueira
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CONCEITO
O tema escola técnica industrial encerra características que associando preocupações do programa educacional com atividades industriais, embora
conflitantes, completam-se em interação constante. O terreno com duas
frentes, tem como característica um grande desnível entre o acesso principal,
e a vegetação natural consolidada. A implantação privilegiou essa situação,
procurando se relacionar objetivamente com a paisagem consolidada, mas
criando uma nova dinâmica. O desnível entre a entrada e o edifício principal
foi vencido por uma passarela dando continuidade entre o espaço público e o
pavimento onde está distribuída grande parte das atividades didáticas. Como
o programa tem uma grande concentração de infraestrutura, foram criadas
galerias longitudinais nos pavimentos didáticos que, na continuidade da passarela, distribuirão os insumos para o funcionamento da escola. No térreo do
edifício principal, o pátio liga as áreas verdes, integra as atividades de apoio e
de lazer e isola as oficinas e as salas de aula, onde necessário. O sistema construtivo privilegia a pré fabricação em concreto da estrutura e dos painéis de
fachada, completada pela estrutura metálica na cobertura, rampa e escadas.

npC grupo ArquiteturA
Rua dos Pinheiros, 240 · cj. 1
05422-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3085 5611
npc-arq@npc-arq.com.br
www.npc-arq.com.br

Obra
SENAI
São Caetano do Sul · SP

EQUIPE TÉCNICa
Cláudia Nucci
Valério Pietraróia
Sérgio Camargo
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CONCEITO
Intitulado como “Quadra A”, o projeto proposto trata-se de um empreendimento misto concebido em uma área de consolidação recente na cidade
de Porto Alegre. Delimitado pelas Ruas A-B, A-G, A-F e 3211, o sítio tomado
para trabalho encontra-se configurado pela totalidade de um quarteirão,
por sua vez inserido no bairro planejado “Central Parque – ROSSI”.

sOlUçãO
A implantação do projeto orientou-se pela premissa de adoção da Rua
A-B como via de acesso principal ao bairro. Tendo como programa a
ocupação residencial com o incremento de lojas, a atividade comercial
fora proposta junto à dita rua como forma de tratamento da interface do
empreendimento, de predominância residencial, com a via arterial. Direcionada por esta lógica, a projeção do lazer condominial tomou a face
oposta da quadra, assegurando o resguardo e tranquilidade propiciados
pela Rua 3211.

peDro gABriel Arquitetos
Av. cristóvão colombo, 2937 · cj. 901
90560-005 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3337 1919
pedrogabriel@pedrogabriel.com
www.pedrogabriel.com

Obra
Quadra A
Porto Alegre · RS

EQUIPE TÉCNICa
Pedro Gabriel Arquitetos
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Para atender as demandas de flexibilidade e atendimento ininterrupto do
mercado financeiro global, nosso cliente uma optou por ampliar seu escritório em São Paulo, como forma de garantir em caso de emergência um espaço
como backup da unidade carioca do grupo. Para tanto, trocou o imóvel que
ocupava no Itaim Bibi por um conjunto maior no mesmo empreendimento.
O imóvel novo é composto pelos 3 pavimentos finais de um edifício de 13 andares. O conjunto tem dois acessos distintos: no 11º pavimento - para clientes
- e no 12º, para o staff. O 11º pavimento abriga as salas de reunião e CPD,
o que demandou uma solução técnica apurada para os problemas de isolamento acústico, já que as salas não podiam sofrer nem a interferência do
forte ruído dos equipamentos de refrigeração do CPD, nem poderiam permitir
o vazamento das discussões a respeito dos valores consideráveis envolvidos. O
12º é unido ao 13º pavimento por espaço de pé-direito duplo; neste local, os
operadores fazem milhares de operações financeiras em nome dos clientes.
Essa movimentação toda pode ser vista do último pavimento em duas salas
de reunião e uma sala comum para todos os sócios.

roCCoViDAl p + W
Rua Eugênio de Medeiros 639
05425-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3817 6963
contato@roccovidal.com.br
www.roccovidal.com.br

Obra
Gávea Investimentos
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Fernando Vidal
Fernando Roccor
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O Parque Madureira é o primeiro parque público Brasileiro a conquistar o
selo Aqua (Alta Qualidade Ambiental). A lista de quesitos é extensa: recuperação de espaços urbanos, reaproveitamento e consumo controlado de
água, pisos permeáveis, energia solar, iluminação de baixo consumo, envolvimento da sociedade, entre outros. O Parque foi pensado como uma
intervenção capaz de transformar o bairro, trazendo qualidade de vida para
a comunidade local em forma de propostas inovadoras. O espaço público
foi entendido como a extensão do privado, trazendo para a população atrações familiares ao mesmo tempo em que arrojadas.
Edifício corporativo com aproximadamente 28.000 m2 de área construída,
localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, com capacidade para 2.250
postos de trabalho. Este estudo explora a área de todo terreno e cria um edifício composto por dois subsolos, um embasamento formado por quatro pavimentos com área de lojas e estacionamento automatizado, uma torre de
90 metros com 22 pavimentos corporativos, pavimento técnico e heliponto.

ruy rezenDe ArquiteturA
Rua Pinheiro Guimarães, 101
22281-080 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3579 2254
marketing@rra.com.br
www.rra.com.br

Obra
Parque Madureira
Edifício Corporativo
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Ruy Rezende Arquitetura

Parque Madureira

Edifício Corporativo
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A FCAT foi projetada com conceito de Arquitetura Amazônica (Regionalista), uma arquitetura de olhar onde se prima pelo conforto ambiental se
utilizando de beirais amplos e aberturas para ventilação natural visando
atingir um conforto aos alunos e visitantes da instituição de ensino e realizando o emprego de materiais característicos a essa tipologia.
A dinâmica no olhar é inerente ao conceito, pois o deslocamento dos
alunos na instituição lhes proporciona cenários diferentes e blocos com
gabaritos de altura baixos possibilitando ao aluno um olhar diferenciado
quanto a faculdade.

sAnDoVAl ferreirA ArquiteturA
Passagem do Arame, 571 · Altos
66087-230 · Belém · PA
Telefone 91 3277 3145
escritorio@sandovalferreira.com.br
www.sandovalferreira.com.br

Obra
Faculdade de Castanhal
Castanhal · PA

EQUIPE TÉCNICa
Sandoval Ferreira
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Torre Carioca

CONCEITO
Somos uma equipe multidisciplinar com capacidade de realizar projetos em
qualquer escala. Para tal, contamos com parceiros estratégicos de altíssimo
nível para atender a demanda de cada segmento de mercado.
Atentos aos avanços tecnológicos e aos métodos construtivos, buscamos
nos manter atualizados em relação a novos materiais e soluções executivas. Nosso objetivo é oferecer soluções integradas que contemplem todas as
fases de projeto e execução: concepção, desenvolvimento, gerenciamento
e implantação. Nossa equipe irá garantir o perfeito equilíbrio entre investimento, prazo e resultado o final.

Academia Brasileira de Ciências e FAPERJ · Retrofit Corporativo

Vinicius 233 · Comercial

Torre Carioca

SCCA
Rua St. Heloisa, 13 · Casa
22460-080 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2135 8814
marcos@scca.com.br
www.sergiocondecaldas.com.br
Sergio Conde Caldas Arquitetura
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Sergio Conde Caldas
João Sousa Machado
Marcos Scorzelli

Agência NBS · Interior Corporativo

Agência NBS · Interior Corporativo
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CONCEITO
O desafio da SJ2a foi transformar o galpão vazio em algo diferenciado e
exclusivo. Para isso nos inspiramos em linhas que remetem à velocidade, a
leveza e a harmonia das curvas. A estrutura de concreto pré-fabricado original foi re-trabalhada. As vigas revestidas em dry-wall criaram fachos de
luz que se estendem ao longo da loja. Os quatro pilares centrais marcam
o espaço de atendimento. Faixas de concreto se erguem do piso em curvas
continuas e intercaladas formando as mesas de atendimento. Na face de
entrada da loja se estende um painel em madeira com cortes curvos que se
movimentam em distância e profundidade. O painel se estende da recepção, passando pelo lounge e terminando no bar. O balcão do bar inicia-se
no fundo da loja e em suas curvas contorna e dá apoio ao lounge até chegar à recepção, onde se desprende totalmente da parede e piso se tornando mesa. O mezanino, um volume linear ao fundo, atravessa a estrutura e
termina em balanço, onde se encontra a sala da diretoria. O vidro inclinado
e espelhado cria um espaço mais conectado visualmente com o que ocorre
abaixo e promove vistas inesperadas dos carros em exposição no salão.

SJ2A
Rua Sergipe, 328
30130-170 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3224 1193
contato@sj2a.com
www.sj2a.com

obra
Avant Garde Motors
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICA
Sérgio Viana
Jonathas Valle
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Arquitetos

CONCEITO
O Grupo Cargill desenvolve, internacionalmente, processos para tornar a
inovação uma prática comum em todas as suas unidades. Assim surgiu o
centro de inovação na cidade de Campinas, em São Paulo, visando conectar clientes às experiências e à capacidade de criar soluções de forma inovadora. A ST Arquitetura esteve envolvida desde o início deste processo no final
de 2007 até a entrega do centro em plena capacidade de funcionamento
em 2011. Desenvolvemos todo o conceito do prédio e auxiliamos a empresa
a buscar áreas para sua implantação. Com a premissa de sustentabilidade
desde a sua concepção, o sistema construtivo adotado foi o de estrutura e
painéis curvos pré-moldados de concreto. foram deixados grandes vãos de
iluminação natural, o que mantém o ambiente iluminado. a utilização de
vidros reflexivos e brises permitem a entrada da luminosidade, mas não do
calor, mantendo a temperatura interna agradável, reduzindo a necessidade
de utilização de ar condicionado. Nas áreas de circulação internas, foram
instalados sensores de luminância e reatores fluorescentes dimerizáveis, iluminando o ambiente somente quando e o quanto for necessário.

st ArquiteturA
Rua Alceu Maynard de Araujo, 153 · cj. 61
04726-160 · São Paulo · SP
Telefone 11 5641 9795
st@st.arq.br
www.st.arq.br

Obra
Cargill Inovation Center
Campinas · SP

EQUIPE TÉCNICa
Stephan Steyer
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Arquitetos

Stilo Arquitetura
Av. Nsa. Sra. de Copacabana, 1.133 · Cj. 803
00000-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 25218945
stilo@stiloarquitetura.com.br
www.stiloarquitetura.com.br

obra
GB Armazéns
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Renata Palazzo
Bianca Rubim
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Arquitetos

CONCEITO
Imagens ilustrativas do Plano Diretor de expansão do Hospital Luxemburgo,
um dos principais empreendimentos de assistência a saúde de Minas Gerais,
prestando serviços a diversas especialidades e sendo referência nacional em
oncologia. O Complexo Luxemburgo foi concebido priorizando o total rearranjo de suas diversas características operacionais em 3 novos edifícios para
que os 27.800 m2 do edifício existente fossem totalmente remanejado para
abrigar o Centro de Atendimento e Internação da instituição, com 450 leitos
e a modernização e ampliação dos serviços de imaginologia. Conta ainda
com: Centro de logística, 518 novas vagas de estacionamento, ambientes
de apoio logístico/operacional e heliporto; Centro Administrativo e Apoio,
unindo a gestão da Associação Mario Penna e novos 24 consultórios; Centro de Pesquisa, parque de ensino e ciências e setores técnico. Arquitetonicamente, o conjunto assumiu a característica de horizontalidade do edifício
existente reforçando suas linhas como elemento marcante. Para seu Retrofit
foram adotadas laminas verticais envolvendo toda edificação, garantindo
a otimização lumino-termo-acústico da estrutura.

tm engenhAriA
Av. Getúlio Vargas, 874 · Sl. 1207
30112-020 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3264 1104
tmengenharia@tmengenharia.com
www.tmengenharia.com

Obra
Complexo Luxemburgo
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Renata Miari
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Arquitetos

CONCEITO
O empreendimento Legrand localiza-se em Torres, no litoral gaúcho, em
terreno altamente valorizado que ocupa meio quarteirão próximo ao mar.
O partido arquitetônico é uma grande curva que se desenvolve na maior
dimensão do terreno, marcando as duas esquinas e a entrada do empreendimento e abraçando o pátio de lazer interno. Assim, o projeto é formado por dois blocos que se desenvolvem em fita, sendo o maior com quatro
circulações verticais isoladas. O prédio possui apenas três pavimentos e
é formado ao todo por 35 apartamentos de três dormitórios. Esta tipologia de morada horizontal se encaixa no entorno, cuja predominância
é de residências unifamiliares. Todos os apartamentos possuem amplas
sacadas de vidro voltadas para a paisagem. Na volumetria, foram criados
quadrados revestidos de madeira certificada, que pretendem marcar cada
bloco do conjunto e seccionar a grande curva que se desenvolve de frente
para a rua, sem perder a unidade do conjunto. No térreo acesso ao prédio
residencial, portaria, estacionamentos, apartamentos térreos com patios,
área de lazer completa.

Torres & Bello Arquitetos
Av. Teixeira Mendes, 507
91330-390 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3381 0072
torresebello@torresebello.com.br
www.torresebello.com.br

obra
Residencial Legrand
Torres · RS

EQUIPE TÉCNICA
Alberto Torres
Audrey Bello
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Arquitetos

CONCEITO
Reforma de residência procurando deixar os espaços amplos e iluminados.
A integração com o jardim e o aproveitamento da luz natural tornaram os
ambientes mais claros e a integração espacial maior. Um eixo foi marcado longitudinalmente à implantação através da parede revestida de pedra
que divide a sala do serviço e dormitórios. Na sala de estar foi mantido o pé
direito alto e o teto inclinado, a circulação dos dormitórios foi separada da
sala pela estante que corre todo o mezanino. A garagem ficou no nível mais
baixo da rua com o térreo com salas e serviço e no superior dormitórios e
sala íntima.

Vasco Lopes Arquitetura
Av. Nove de Julho , 4877 · Térreo 2-b
01407-200 · São Paulo · SP
Telefone 11 3444 4877
vascolopes@uol.com.br
www.vascolopes.com.br

obra
Residência janauba
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Autor do Projeto · Vasco Lopes
Equipe · Bea Brown, Carol Cursino, Stefania Haddad,
Maria Eliza Andrade
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Arquitetos

CONCEITO
O Hotel Laghetto Viverone Bento possui uma ampla estrutura com acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Todas as áreas sociais
possuem fácil acesso sem degraus e com disponibilidade de elevadores em
todos os andares, além de banheiros adaptados no centro de convenções e
na recepção.
O hotel disponibiliza de 9 apartamentos adaptados para melhor acomodar os hóspedes com necessidades especiais e ainda de cadeira de rodas
e cadeira para banho, internet wireless nas áreas sociais e apartamentos,
estacionamento coberto limitado, restaurante executivo, fitness center, sala
de ginástica equipada com aparelhos de última geração, ofurô, sauna seca,
cafeteria, business center, entre outros. São 36 apartamentos de categoria
Super Luxo com excelentes acomodações e 85 apartamentos de categoria
Luxo. Equipados com ar condicionado, cofre, internet wireless, telefone, tv
lcd, tv por assinatura. São 85 com excelentes acomodações.

Vera Zaffari Arquitetura
Rua Padre Chagas, 147 · Sala 1001
90570-080 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3346 5900
adm@verazaffari.com.br
www.verazaffari.com.br

obra
Hotel Viverone
Bento Gonçalves · RS

EQUIPE TÉCNICA
Vera Zaffari
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Arquitetos

CONCEITO
Implantação de um escritório corporativo de empresa de grande porte, visando integrar em São Paulo todos os setores de operação das sedes, a fim
de facilitar o deslocamento de seus executivos para as suas fábricas.

solução
A solução foi a elaboração de espaços multi-uso para gerências e chefias, e
salas individuais para as diretorias dos acionistas.

WW Arquitetura
Rua Pará, 76 · Cj. 42
01243-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3259-5079
ww.arq@uol.com.br

obra
Escritório Corporativo
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetos · Patrícia Coutinho Williams e Gilberto Williams
Colaboradores · Arq. Mônica W. Kenan e Arq. Fábio Malafatti
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Arquitetos

CONCEITO
Localizado em Santo André - SP, o edifício “Style!” é composto por 90 salas
de 40m², podendo ser agrupadas e chegar a 200m² em unidades duplex.
Toda a circulação do edifício é feita através do átrio central, que possui um
fechamento em vidro, proporcionando iluminação e ventilação naturais
durante todo o dia.
O projeto visa, desde o pavimento térreo até mesmo dentro das salas, fazer
com que elementos da natureza sejam evidenciados, tornando o ambiente
de trabalho mais agradável e proporcionando espaços diferenciados no local, como o café e restaurante localizados no térreo e espaço para eventos
na cobertura.

Zanutto2 Arquitetura
Rua do Oratório, 1.634 · Sala 71
09280-000 · Santo André · SP
Telefone 11 44791500
zanutto@zanutto.com.br
www.zanutto.com.br

obra
Style
Santo André · SP

EQUIPE TÉCNICA
Leandro Zanutto
Reginaldo Zanutto
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A Alberflex é uma marca consagrada no Brasil, reconhecida nacionalmente como uma das mais bem equipadas fábricas de móveis
para escritório do país. Sua estrutura possui mais de 28.000m2 destinada ao desenvolvimento de linhas exclusivas que valorizam o
design, a ergonomia e o conforto.

A Artline Móveis é especialista na fabricação de móveis para escritório e oferece ao mercado toda a sua qualidade, ergonomia e
design. A empresa trabalha visando um crescimento sustentável e
a transformação de ambientes de trabalho.

A Div Design é especialista em soluções inteligentes para divisão de
espaços corporativos, oferece o que há de mais moderno, eficiente
e sustentável na fabricação de divisórias piso-teto. São mais de 20
anos de grandes projetos e reconhecimento do mercado.

A Escriba idealiza, planeja e realiza produtos inovadores para o homem e seu ambiente de trabalho.
Defende três princípios: a integridade dos seus produtos, a continuidade de sua orientação em design e a noção de responsabilidade
social e ambiental.

155

157

173
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Na Blue você recebe atendimento de arquiteto para arquiteto e encontra as marcas Vitra e Milliken que antecipam o futuro e ditam as
tendências dos novos ambientes de trabalho.

Com mais de 30 showrooms no país e no exterior, a Bortolini é
especialista na fabricação de mobiliário corporativo desde 1948.
Localizada em Garibaldi-RS, representa com exclusividade no Brasil a marca alemã de assentos Interstuhl.

A Flexform é líder no desenvolvimento de cadeiras e poltronas corporativas e assentos para coletividade do Brasil. É a única especialista em cadeiras para escritórios do país.

A empresa SCI - Soluções Corporativas Integradas - foi criada
com o objetivo de oferecer produtos e serviços diferenciados voltados para o segmento corporativo. Atrelada a esta filosofia vem
buscando e desenvolvendo no mercado parcerias com empresas
que zelam pela qualidade e excelência de seus produtos e serviços.

159
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177
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Estar focada no mercado mobiliário corporativo e oferecer um
mix de produtos alinhados às necessidades do dia a dia de seus
clientes, lojistas e especificadores é uma tarefa que a Caderode
cumpre com excelência.

A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais tem atuação em todo o território nacional, e emprega padrões de qualidade diferenciados na
produção e desenvolvimento de assentos corporativos para áreas
de trabalho, auditórios e espaços multi-uso.

Fundada em 2000, a Interact vem conquistando e se consolidando
no mercado com sua proposta de oferecer soluções para os espaços
corporativos, hospitalares e de hotelaria.

A Isma é uma marca brasileira, atuante no mercado desde 1970,
oferecendo soluções para organizar e armazenar materiais através
de uma extensa e versátil gama de produtos, fabricados com excelência tecnológica e qualidade certificada pela ISO 9001.
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Segurança e Guarda Documental, Mobiliário, Divisórias Piso Teto,
Pisos Elevados e revestimentos. Seu espaço corporativo completo
está na Caviglia, que desde 1967 fortalece o conceito da marca,
sinônimo de Arquivos Deslizantes e Mobiliário Corporativo, agregando produtos e marcas em seu portfolio.

O principal objetivo da Chromma é atender clientes, decoradores e
arquitetos que buscam produtos diferenciados e com qualidade superior. Nascida em mãos de família fundadora, Chromma se apresenta no mercado de mobiliário para escritório com uma presença
baseada em ergonomia e design.

A John Richard aluga móveis para escritórios. Atende todo Brasil e
está pronta para resolver qualquer necessidade em situações temporárias de mobiliário. Se você precisa de móveis hoje, conte com
quem tem senso de urgência.

A Lavore Ufficio investiu na diversidade e sofisticação de seus produtos para poder oferecer ao cliente ou arquiteto o que há de mais
atual no mercado moveleiro conciliando matéria-prima sustentável com custo competitivo. Entenda mais entrando em nosso site:
www.lavoremoveis.com
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c|o|d: Creative Original Design é o ponto de encontro da qualidade e do design atemporal. É onde os mais recentes lançamentos
mundiais podem ser encontrados. Atende o mercado corporativo,
residencial e hoteleiro plenamente.

A Dimoplac preocupa-se em manter um alto padrão de qualidade e introduzir em seus projetos inovações tecnológicas. Nossos
profissionais trabalham para proporcionar atendimento diferenciado, preservando a qualidade e garantindo os resultados mais
eficientes.

Desde 1983 no mercado a Marcetex consolida-se como uma das
maiores e melhores fabricantes de Divisórias corporativas do Brasil.
Utilizando matéria prima ecologicamente correta, processo produtivo com maquinários de alta tecnologia, assegura o máximo de
qualidade desde o projeto à conclusão da obra.

A Marelli produz soluções para ambientes corporativos: cadeiras,
painéis divisórios, estações de trabalho, móveis e poltronas para
auditórios e recepção. Através da sua rede exclusiva com 40 lojas
no Brasil e América Latina, a Marelli transforma ambientes de trabalho em espaços cheios de vida.
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Entre a diversidade de produtos que a Marzo Vitorino oferece, destacamos aqui plataformas e estações de trabalho, móveis destinados aos espaços que necessitam acomodar um número significativo de pessoas com organização, praticidade e resistência.

Mauro Barros arquiteto/designer que há 25 anos atua na criação
de projetos exclusivos de móveis para escritório. Com 100 linhas
de produtos lançados. Projetos completos: análise do mercado,
criação, design, catálogos, renders e treinamentos com o objetivo
maior de criar produtos geradores de vendas.

No DNA da Rivera está a competência de fazer mobiliário corporativo de alta qualidade. Há 45 anos sendo móvel cria, desenvolve,
produz e comercializa excelentes produtos que estão presentes em
inúmeras corporações do Brasil e de diversos outros países. Home
Offices e escritórios também se beneficiam da qualidade Rivera.

A Solidor é pioneira em divisórias no Brasil. Há 62 anos atua de forma proativa no mercado corporativo, fornecendo produtos e serviços de qualidade comprovada. Conquistou credibilidade e confiança junto aos seus parceiros e clientes, se consolidando como a
principal referência do segmento.
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Há 138 anos a Móveis Riccó oferece soluções corporativas de mobiliário para tornar o ambiente de trabalho mais prazeroso e produtivo. Alianças internacionais com grandes fabricantes Europeus
e Norte Americanos ratificam ainda mais a posição de uma das
maiores empresas de mobiliário corporativo do Brasil.

Fundada em 1977, a Sular iniciou suas atividades fornecendo móveis
sob medida para o segmento residencial. Atualmente a empresa atua
na fabricação de mobiliários como soluções para diversos segmentos.
Conta com um dos maiores portfólios do mercado e oferece linhas para
os mais diversos layouts de escritórios, hotéis, hospitais entre outros.

A Stay tem por princípio interagir fortemente com arquitetos e designers de interiores, oferecendo-lhes atendimento especial tanto
no projeto quanto na especificação. Com uma marca própria de
arquivos deslizantes, a Stay também é distribuidor especial da Flexform e dos móveis corporativos da Unit.

A experiência da Tecno na fabricação de cadeiras para espaços corporativos vivenciada desde 1993 determinou a solidez de sua marca no mercado. Sempre atenta às novas tendências do mercado,
investe em produtos inteligentes que atendam às necessidades ergonômicas, ampliando a produtividade e garantindo o bem-estar.
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Com um know-how de mais de quarenta anos de mercado
atendendo a grandes corporações no Brasil inteiro, a Tecnitubo
transmite a Novara o foco no desenvolvimento constante de soluções voltadas ao bem-estar e a produtividade das pessoas no
seu dia-a-dia.

A Novo Ambiente é uma das principais empresas brasileiras de
mobiliário corporativo e residencial, conta com lojas no Rio de
Janeiro e São Paulo, além do e-commerce para vendas em todo
o Brasil.

A Tecnoflex oferece a solução completa para projetos corporativos. Sua linha de produtos inclui mobiliários, cadeiras, divisórias
piso-teto e arquivos deslizantes. Além de diferenciais como ergonomia, design e funcionalidade, a Tecnoflex possui certificação da
ISO, ABNT e FSC puro.

A Telelok oferece soluções de locação para mobiliário corporativo
de forma rápida e eficiente. Possui 26 anos de mercado com atuação para prover soluções customizadas na estruturação de ambientes, possui produtos de alta qualidade que atendem às mais
rigorosas normas de ergonomia e sustentabilidade.
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A Novo Conceito com mais de oito anos de experiência no segmento de móveis e soluções para o mercado corporativo. Sempre
oferecendo produtos e serviços de alta qualidade, ergonomia e
sustentabilidade.

A OFC Tecnologia em Arquivos Corporativos é uma empresa
especializada em soluções de arquivamento, armazenamento,
organização, segurança da informação e de materiais. Contamos
com representantes qualificados em todo o Brasil para atendimento e assessoria desde o projeto ao pós-venda.

A Tok&Stok oferece soluções completas para o Espaço Office desde a recepção à diretoria, para pequenos, médios e grandes escritórios, nas mais variadas tendências, com design diferenciado,
que incluem peças assinadas tanto pela equipe própria de designers como por profissionais renomados.

Uma das empresas mais importantes de mobiliário corporativo do
Brasil e a maior da região centro-oeste, a USE Móveis para escritórios
iniciou suas operações em 1986. Tem como missão firmar sua liderança no mercado público, aumentar a participação no mercado
privado e se tornar referência mundial no seu segmento de atuação.
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Operis significa trabalho em latim. Assim, a OperisGroup possui em
sua essência o compromisso com o desenvolvimento de soluções
que ajudem a transformar os ambientes corporativos em locais
confortáveis, integrados e conectados com o mundo atual.

A Pacini Design é sua melhor parceira, para os seus projetos de
arquitetura corporativa.

Com presença internacional, a Vitra possui fábricas na Alemanha, Suíça, Hungria, Japão, China e Estados Unidos. No Brasil,
abrirá seu showroom em novembro de 2013 para estar mais perto
de seus clientes e manterá estoque de produtos para atender com
maior agilidade o mercado brasileiro.

A Wall System é uma empresa brasileira que fabrica, distribui e instala as Paredes Móveis Hufcor, Paredes Elétricas Skyfold e Divisórias
Piso Teto Space. Nosso negócio é transformar Espaços em Ativos
Rentáveis.
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Mobiliário

Alberflex
Avenida Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone 15 3238 5200
alberflex@alberflex.com.br
www.alberflex.com.br
Seguindo sua política de investimentos em qualidade, novas tecnologias, design e contratos internacionais, a Alberflex incorporou com
exclusividade a tecnologia da Dauphin, um dos mais importantes
fabricantes de assentos da Europa.
Fabrica a linha Giotto desenvolvida pela equipe de designers da SI
Design, sediada na Itália, além da parceria com a Fantoni e recentemente com a americana Humanscale.
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Mobiliário

Artline
Rua Dr. Gutemberg Chagas, 280
49040-780 · Aracaju · SE
Telefone 79 2107 0949
artline@artlinemoveis.com.br
www.artlinemoveis.com.br
Com um parque industrial de mais de 15.000m2, a Artline está localizada em Aracaju e possui lojas exclusivas por todo o Brasil.Desenvolve produtos funcionais, ergonômicos e com design diferenciado.
A empresa trabalha visando um crescimento sustentável, possui
o Selo Verde da ABNT que certifi ca todas as ações que realiza em
prol do meio ambiente, possui ainda a ISO9001 que certifi ca seu
sistema de Gestão da Qualidade e diversas linhas de produtos certifi
cados pela ABNT.
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Mobiliário

Physix · Vitra

Remix · Milliken

Tyde · Vitra

Windows · Milliken

Level 34 · Vitra

Blue
Rua Tabapuã, 479 · cj.11
04533-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3079 5003
comercial@bluecarpetes.com.br
www.bluecarpetes.com.br
A Blue é um dealer autorizado e oficial de carpetes, móveis e objetos
das marcas Milliken e Vitra. A empresa tem por princípio oferecer o
que há de melhor aos seus clientes e interagir fortemente com arquitetos e designers de interiores, oferecendo-lhes um atendimento personalizado do pré ao pós-venda. Respeito aos prazos é outro ponto
de honra para a equipe da Blue.

Alcove · Vitra

Action Painting · Milliken

ArtMedia · Milliken
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Mobiliário

Bortolini
RSC 453 · Rota do Sol · Km 90 CX Postal 57, s/n

95720-000 · Garibaldi · RS
Telefone 54 3433 2500
bortolini@bortolini.com.br
www.bortolini.com.br
A Bortolini oferece um dos mais completos portfólios do mercado
com linhas intercambiáveis para todos os ambientes corporativos.
Possui um Estúdio de Inovação e Design, o ID Bortolini, atuando no
desenvolvimento de produtos reconhecidos e premiados.
A Bortolini conquistou o selo FSC® e representa com exclusividade no
Brasil a marca alemã Interstuhl, referência mundial na fabricação de
cadeiras.
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Mobiliário

Caderode
Rodovia VRS 814, 300 · km 0,3
95270000 · Flores da Cunha · RS
Telefone 54 3292 8700
caderode@caderode.com.br
www.caderode.com.br
A Terra gira a mais de 1.600 km/h. Muitas pessoas vão bem mais rápido. São profissionais que vivem pelo desafio, a rotina sem rotina, o
sucesso. Para eles existe a Caderode: mobiliário corporativo que cria
espaços confortáveis e inspiradores. Combinações surpreendentes
de design, tecnologia e beleza, para quem é inquieto por natureza.
E gosta disto.
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Mobiliário

Cavaletti
Rua Dr. Hiram Sampaio,550
99700-000 · Erechim · RS
Telefone 54 3520 4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br
A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais atua desde 1974 no desenvolvimento de assentos corporativos. Com distribuição em todo o Brasil,
seus produtos são reconhecidos entre os mais confiáveis do mercado, resultado do investimento constante em capacidade produtiva,
pesquisa e design. Além do portfólio de produtos originais, a empresa
desenvolve projetos especiais através do Cavaletti Service.
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Mobiliário

Plataforma Slim · Unidade Mobiliário Caviglia

Mesa de reunião, Assentos Corporativos e Divisórias Piso Teto · Unidade Mobiliário Caviglia

Linha Glass · Unidade Arquivos Deslizantes Caviglia

Caviglia
Rua Zique Tuma, 1.100
04458-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 5613 1555
marketing@caviglia.com.br
www.caviglia.com.br
Caviglia amplia suas soluções ideais de trabalho. Projetos de infraestrutura e segurança documental aliado aos tradicionais Arquivos
Deslizantes, como a contemporânea Linha Glass. Mobiliário Corporativo, contemplando desde postos de staff à alta Direção e Divisórias Piso Teto. Pisos Elevados, ideais para áreas de datacenter e revestimentos em carpete e vinílicos. Todas as soluções corporativas agora
estão na Caviglia. Showroom São Paulo, Av. Nove de julho, 5599 e
distribuidores em todo território nacional.
Linha Acecofloor · Unidade Pisos Elevados Caviglia

Linha Aceco 2500M · Unidade Arquivos Deslizantes Caviglia
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Mobiliário

c|o|d:

Creative Original Design

Av. Cidade Jardim, 924
01454-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3816 7233
atendimento@codbr.com
www.codbr.com
Na COD você encontra inovação, tecnologia e design. Soluções corporativas completas em auditórios, salas de reunião, mobiliário para
recepção, staff e gerencial. A linha COD 2000 é inteiramente produzida no Brasil. Além de carpetes em placas, divisórias e cadeiras de escritório. Com equipe experiente e treinada para transformar espaços
comuns em verdadeiros escritórios do futuro.
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Mobiliário

Dimoflex

Dimoflex Lite

Vitraflex

Dimoplac
Rua Engº Albert Leimer, 1.107
07041-020 · Guarulhos · SP
Telefone 112404 9722
comercial@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br
Dimoflex · Solução de divisão para espaços variados com necessidades de absorção acústicas, desde escritórios até grandes centros de
convenções. · Vitraflex · Solução de divisão em vidros, sem necessidade de absorção acústica, para espaços variados. · Dimoflex Lite
· Sistema de divisórias composto por um conjunto de painéis com
perfis de alumínio com vidro duplo e micropersiana, ou vidro único
centralizado, aliado a transparência, a segurança e a um design arrojado. · Dimofold · Solução de divsão de espaços com módulos
flexíveis e contínuos para escritórios, residências e hotéis.
Pit System

Dimofold
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Mobiliário

Div Design
Rua Forte do Rio Branco, 300
08340-140 · São Paulo · SP
Telefone 11 2962 6868
divdesign@divdesign.com.br
www.divdesign.com.br
LINHA ABSOLUTE 100MM · Em total harmonia com os conceitos de
conforto ambiental e sustentabilidade. Essa linha traz a mais alta
tecnologia, resultando num produto de alto padrão e requinte.
LINHA ABSOLUTE VISION · Tem seu sistema desenvolvido para atender itens importantes em um ambiente de escritório, como acústica,
versatilidade de instalação e remanejamento num sistema construtivo limpo e eficaz.
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Mobiliário

Escriba
Av. José Dini, 131
06763.015 · Taboão da Serra · SP
Telefone 11 4788 9255
atendimento@escribanet.com.br
www.escribanet.com.br
Para a Escriba, Solo (estações independentes) assume como chave
conceitual o despojamento, caracterizado pelo traçado geométrico e a economia de seu discurso. Alinhado às mudanças atuais do
mercado, seu sistema atende gerência, staff e reuniões e foi desenvolvido para imprimir velocidade de implementação e reordenação
de layouts. Fiel ao design Escriba, Solo é funcional, íntegro e ecologicamente responsável. Aliadas, as cadeiras Wilkhahn (Alemanha)
oferecem design e conforto em elevado padrão.
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Mobiliário

Flexform Ind. Metalúrgica Ltda.
Av. Papa João Paulo I, 1.849
07170-350 · Guarulhos · SP
Telefone 11 2431 5511
www.flexform.com.br
Líder nacional no segmento de cadeiras, a Flexform possui parque fabril tecnológico
onde são desenvolvidos produtos da mais alta qualidade. Fundada em 1965, é a única
empresa em seu ramo de atuação, no País, com laboratório próprio de testes acreditado pela CGCRE (CLF 0056)*. Possui patentes de sistemas e rodízios de cadeiras utilizados
em todo o mundo e parcerias com grandes companhias internacionais, como a americana Knoll, o escritório dos designers italianos Baldanzi & Novelli e o designer holandês
Ton Haas. A empresa investe também no ambiente interno e na especialização de seus
colaboradores. Em 2013, passou a integrar o ranking da revista Você S/A das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
* Escopo www.inmetro.gov.br
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Mobiliário

Haworth SCI
Av. Iraí, 393 · Cj. 121/122
04082-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2649 6159
contato@scicorp.com.br
www.scicorp.com.br
A empresa SCI (soluções Corporativas Integradas) foi criada
para oferecer produtos e serviços diferenciados voltados para o
segmento corporativo.
A SCI é representante da marca Haworth para os Estados de são
Paulo e Rio de Janeiro e tem como objetivo, atender com excelência
o mercado corporativo e de arquitetura de interiores prestando
inclusive assistência técnica de seus produtos.
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Mobiliário

Interact
Rua Dom Bosco, 640
03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020
contato@interactdivisorias.com.br
www.interactdivisorias.com.br
Com ampla linha de produtos, a Interact oferece soluções para organizar e harmonizar ambientes de trabalho. Atendemos as mais
variadas soluções técnicas, para disponibilizar
Aos usuários o uso das mais diversas tecnologias. Oferecemos
também soluções de armazenamento e revestimento de paredes
componíveis com nossas divisórias, permitindo assim a mesma linguagem visual no ambiente. A Interact é certificada pelas normas
ISSO 9001 e 14001 e nossos produtos são produzidos atendendo as
normas da ABNT.
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Mobiliário

John Richard
Sede: Rua Sion, 66
04774-040 · São Paulo · SP
Telefone 0800-771 5352
johnrichard@johnrichard.com.br
www.johnrichard.com.br
Alugar móveis corporativos é uma necessidade que cresce no Brasil
e no mundo. E a John Richard Aluguel de Móveis é a melhor opção.
Cobre todo território nacional, com estrutura completa em sete estados (SP, RJ, PR, BA, MG, DF e PE). Isso faz com que esteja pronta para
atender todas as necessidades temporárias de mobiliários de seus
clientes, com agilidade. É a única empresa brasileira do setor com a
Certificação de Gestão da Qualidade ISO 9001:2008.
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Mobiliário

Lavore Ufficio
Rua Teresina, 464
03185-050 · São Paulo · SP
Telefone 11 3506 6900
comercial@lavoremoveis.com.br
www.lavoremoveis.com.br
Com um extenso portfólio de produtos, a Lavore Ufficio fabricante
de mobiliário corporativo, oferece ao mercado uma linha completa
de mesas operacionais, mesas executivas, mesas de reunião e treinamento, cadeiras, poltronas para auditório e aeroportos, divisórias
piso-teto e também produtos customizados. O destaque fica por conta da personalidade e sofisticação dos produtos igualmente encontrado no mercado internacional.
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Mobiliário

Marelli
BR 116 Km 142, 11760
95059-520 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 2108 9999
marelli@marelli.com.br
www.marelli.com.br
Há 30 anos no mercado de mobiliário corporativo, a Marelli oferece
soluções que unem ergonomia e conforto. Através de investimentos
em tecnologia, de uma gestão que prioriza a qualidade nos processos e de uma rede de lojas exclusivas na América Latina, a Marelli leva
mais racionalidade para os ambientes de trabalho. Assim fica mais
fácil superar o maior de todos os desafios: a produtividade.
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Mobiliário

Marzo Vitorino
Rua dos Trabalhadores, 95
07600-000 · Mairiporã · SP
Telefone 11 4486 8846
comercial@marzovitorino.com.br
www.marzovitorino.com.br
Entre a diversidade de produtos que a Marzo Vitorino oferece, destacamos aqui plataformas e estações de trabalho, móveis destinados
aos espaços que necessitam acomodar um número significativo de
pessoas com organização, praticidade e resistência.
Além dos móveis, a Marzo Vitorino oferece componentes e parcerias
estratégicas com a indústria do mobiliário. Entre em contato conosco
e saiba mais sobre nossos produtos e serviços.
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Mobiliário

MB Design
Telefone 11 5573 3959
mbdesign@mbdesign.com.br
www.mbdesign.com.br

Mauro Barros arquiteto/designer que há 25 anos atua na criação
de projetos exclusivos de móveis para escritório. Mais de 100 linhas de produtos lançados no mercado pelos fabricantes mais
conceituados: Bortolini, Design On, Marelli, Tecnoflex e outros.
Projetos completos: análise do mercado, criação, design, catálogos, renders e treinamentos com objetivo maior de criar produtos
geradores de vendas.
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Mobiliário

Móveis Riccó
Rua Cachoeira, 85
03024-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2696 4600
comercial@ricco.com.br
www.ricco.com.br
Há 138 anos a Riccó oferece mais do que móveis de escritório. Oferecemos soluções corporativas de mobiliário. Através de alianças com
grandes fabricantes Europeus e Norte Americanos a Riccó garante a
vanguarda no setor.
A Riccó fornece um serviço especializado para que seus clientes utilizem seu tempo e recursos dentro de seus próprios negócios. Solução
em mobiliário corporativo é o negócio da Riccó.
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Mobiliário

Móveis Sular
Rua Nestor Moreira, 631
95052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br
Neste ano, além do investimento de 4 milhões em maquinário importado de última geração, a Sular estabeleceu parceria com a empresa
italiana Mar Mobili a fi m de oferecer uma linha específica ao mercado corporativo e instituições fi nanceiras, contando com mobiliários
de design diferenciado e principalmente um sistema exclusivo de divisórias. Para maiores informações acesse nosso site www.sular.com.
br ou entre em contato através do e-mail vendas@sular.com.br
Sular, mobiliando o Brasil há 35 anos!
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Mobiliário

Novara
Rua Evaristo de Antoni, 3.013
95041-000 · Caxia do Sul · RS
Telefone 54 3027 1818
novara@novara.ind.br
www.novara.ind.br
Novos tempos pedem novos produtos. Cada vez mais, o mercado
consumidor exige móveis com mais qualidade, mais design, mais
praticidade, mais funcionalidade e tudo isso com um menor custo.
No exterior, esta definição significa High Quality, Low Price. Hi-Lo.
Novara é uma outra categoria de produtos, o resultado de intensa
pesquisa com foco no bem-estar e na produtividade das pessoas no
seu dia-a-dia. São móveis inteligentes que funcionam isoladamente
ou em conjunto, compostos de mesas retas ou curvas, armários, gaveteiros, estações de trabalho e outros complementos.
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Mobiliário

Novo Ambiente
SP · Rua Ramos Batista, 152 · 7º Andar
Telefones 11 3062-3351 · 3062-1529
RJ · Casashopping · Ipanema · Gávea ·
Copacabana
Telefones 21 2542 0747 · 2542 4690
corporativo@novoambiente.com
www.novoambiente.com
A Novo Ambiente, uma das principais empresas brasileiras de mobiliário corporativo e residencial, conta com lojas no Rio de Janeiro e São
Paulo, além do e-commerce para vendas em todo o Brasil.
O Grupo disponibiliza a linha completa de cadeiras de trabalho e mobiliário da Herman Miller e os ícones do design mundial das marcas
Kartell, Ekornes, Magis, Vitra, Moooi e carpetes em placas da Desso.
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Mobiliário

Novo Conceito
Rua Serra de Japi, 1366
03309-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2673 0940
conceitosp@conceitosp.com.br
www.conceitosp.com.br
A Novo Conceito oferece as melhores soluções em mobiliário corporativo, divisórias, arquivos deslizantes, assentos e estofados, atentendendo às necessidades específicas de cada cliente, por meio de um
diagnóstico detalhado.
Conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados, motivados e totalmente preparados para atender às necessidades do
mercado corporativo
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Mobiliário

Top Arq · IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas · São Paulo · SP

Instalação · Compactador Vertical (Double Decker)

Top Arq · FE/USP · São Paulo · SP

Space Flex · Prédio da História FFLCH/USP · São Paulo · SP

OFC Arquivos
Rua da Consolação, 368
01302904 · São Paulo · SP
Telefone 11 3122 5656
comercial@ofcarquivos.com
www.ofcarquivos.com
Somos especializados em soluções de arquivamento, armazenamento, organização e segurança da informação e de materiais.
Disponibilizamos em todo Brasil, profissionais treinados para oferecer soluções completas na gestão da informação. Fazemos a diferença, usando materiais da melhor qualidade e criando novas
tendências relacionadas à excelência, flexibilidade e durabilidade
de nossos produtos.

Compactus Dynamic XTR · FEA/USP · São Paulo · SP

Estoque
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Mobiliário

Plataforma Operis

Plataforma · Operis DVO

Mesa Diretiva · Operis

Mesa Diretiva · Operis DVO

Painel Decorativo (patenteado) · Operis InWall

Divisória · Operis InWall

Operis Group
Rua Estados Unidos, 1200
14200-000 · São Simão · SP
Telefone 11 3044 0033
guilherme@operis.com.br
www.operisgroup.com.br
Operis significa trabalho em latim. Assim, a Operis Group possui em
sua essência o compromisso com o desenvolvimento de soluções que
ajudem a transformar os ambientes corporativos em locais confortáveis, integrados e conectados com o mundo atual.
Reunimos sob a mesma administração marcas que tem como grande diferencial a apresentação de soluções integradas para ambientes
corporativos.

Assento · Operis Aresline

Assento · Operis Aresline

Divisória · Operis InWall
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Mobiliário

Pacini Design
Av. José André de Moraes, 116
06755-260 · Taboão da Serra · SP
Telefone 11 4787 2248
roni@pacinidesign.com.br
www.pacinidesign.com.br

Fotos | Samara Pacini

A PACINI DESIGN é sua melhor parceira, para os seus projetos
de arquitetura corporativa.
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Mobiliário

Cliente · Construtora Even | Projeto · Athié Wohnrath

Solidor
Rua Paulo Afonso, 184 · A
09950-320 · Diadema · SP
Telefone 11 4061 2020
solidor@solidor.com.br
www.solidor.com.br
A SOLIDOR é pioneira em divisórias no Brasil e está presente nas
maiores e mais exigentes empresas, nacionais e multinacionais, que
atuam no país. Todo expertise em divisórias, adquirido ao longo de
62 anos, é traduzido em cinco linhas que possibilitam atender as
mais diversas necessidades de cada projeto.
Acesse solidor.com.br e descubra as melhores soluções em paredes
divisórias corporativas!

Cliente · Hyundai | Projeto · MKS Arquitetura e Engenharia
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Mobiliário

LED da Flexform

My Chair da Flexform

Arquivos Deslizantes Stay

Unit

Stay
Rua Tabapuã, 479 · 7º andar
04533- 011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3079 6378
stay@staycorp.com.br
www.staycorp.com.br
A Stay é formada por uma equipe que trabalha com prazer, flexibilidade e dinamismo. Os clientes são atendidos com disponibilidade
absoluta, pontualidade e compromisso desde o primeiro contato até
o pós-venda. Com uma marca própria de arquivos deslizantes, também é distribuidor oficial da Flexform e dos móveis corporativos Unit.

Unit

Unit

Arquivos deslizantes Stay
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Mobiliário

Tecnoflex
Rua José Rodrigues Fortes, 264
83420-000 · Quatro Barras · PR
Telefone 41 3671 8400
comercial@tecnoflex.com
www.tecnoflex.com
A TECNOFLEX oferece a solução completa para projetos corporativos.
Sua linha de produtos inclui mobiliários, cadeiras, divisórias piso-teto
e arquivos deslizantes. Além de diferenciais como ergonomia, design,
funcionalidade e otimização de espaços corporativos, a TECNOFLEX
possui garantia de qualidade certificada pela ABNT e respeito ao
meio ambiente certificado pelo FSC.

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 209

Mobiliário

A melhor estrutura para atender a sua empresa

Estoque com mais de 150.000 itens

Telelok
Avenida Aruanã, 280 · Prédio 5
06460010 · Barueri · SP
Telefone 0800 TELELOK
comercial@telelok.com.br
www.telelok.com.br
A Telelok oferece soluções de locação para mobiliário corporativo de
forma rápida e eficiente.Com atuação para prover soluções customizadas na estruturação de ambientes, possui produtos de alta qualidade que atendem às mais rigorosas normas de ergonomia e sustentabilidade.São mais de 150.000 itens para atender todo o território
nacional, com equipe e assistência técnica especializada.

Equipe Telelok
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Mobiliário

Tok&Stok
Tel. 11 2666 2333 Vendas Institucionais
0800 7010 161
www.tokstok.com.br
facebook.com/tokstokonline
twitter.com/tokstokonline
A Tok&Stok oferece soluções completas para o Espaço Office desde a
recepção à sala de diretoria, incluindo espaço de reunião e estações
de trabalho para pequenos, médios e grandes escritórios, nas mais
variadas tendências, com design diferenciado, que incluem peças
assinadas tanto pela equipe própria de designers como por profissionais renomados. As linhas privilegiam a racionalidade do espaço, resistência e ergonomia. Além de móveis a rede oferece complementos
e acessórios. Em um único dia é possível montar todo o ambiente de
trabalho como pronta retirada a preços acessíveis.
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Mobiliário

Use Móveis
Goiânia
Rua 144, 192 · Qd 62 Lt 33
74170-030 · Goiânia · GO
Telefone 62 3272 8500
Indústria
Rua 28, esq. Rua 30 · Área APM 01, snº
75370-000 · Goianira · GO
Telefone 62 3576 1883
contato@usemoveis.com.br
www.usemoveis.com.br

Lançamento da USE para 2013, a nova linha de móveis foi projetada
pelo escritório dos renomados designers italianos Baldanzi & Novelli. A
Optima foi criada a partir de um novo conceito de ambiente corporativo,
onde a interação, a alta performance e a criatividade estão presentes.
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Mobiliário

Mesa Joyn Conference, Cadeira ID Mesh

Alcove Cabin

Cadeira ID Air

Vitra
Rua Natingui, 442 · Cj. 12
05443-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3478 7111
contato@vitra.com
www.vitra.com
A Vitra é uma empresa suíço alemã, fabricante de móveis dedicada
ao desenvolvimento saudável, inteligente, inspirado e focado em soluções duradouras para escritórios, espaços públicos e residenciais.
Desde sua criação desenvolve trabalhos com os designers mais conceituados da sua época o que a torna uma empresa criadora de tendências e sempre inovadora.

Cadeira Physix

Mesa Map, Cadeira Tip Ton
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Mobiliário

HAL Group

EM Table, Organic Conference , Softshell chair

Grand Repos & Ottoman

Vitra
Rua Natingui, 442 · Cj. 12
05443-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3478 7111
contato@vitra.com
www.vitra.com
A Vitra é uma empresa suíço alemã, fabricante de móveis dedicada
ao desenvolvimento saudável, inteligente, inspirado e focado em soluções duradouras para escritórios, espaços públicos e residenciais.
Desde sua criação desenvolve trabalhos com os designers mais conceituados da sua época o que a torna uma empresa criadora de tendências e sempre inovadora.

Workbays

Tyde Single Table

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 219

Mobiliário

Parede Móvel Elétrica · Skyfold

Parede Móvel de Vidro · Glass Acústica

Painéis com mais de 13,5m de altura · Fortaleza · CE

Wall System Hufcor
Rua Karl W. Schinke, 137
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone 051 3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br
Paredes Móveis Hufcor (divisórias articuladas) · Líder Mundial do
segmento e o melhor desempenho acústico do mercado.
Paredes Elétricas Skyfold · Produto de alta tecnologia e com exclusividade mundial.
Divisórias Piso Teto Space · Tecnologia europeia a serviço da acústica.
Portas Acústicas e projetos especiais.

Parede Móvel · Série 5000R Multidirecional

Divisória Piso Teto Space · Linha Transparence

Parede Móvel · Série 5000R Multidirecional · São Paulo · SP
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COMPONENTES

225

227

A 27 Salmos atua no mercado de prestação de serviços industriais, em especial montagem de móveis corporativos e possuímos
ampla experiência no ramo. Nosso corpo técnico é altamente capacitado para oferecer soluções rápidas e precisas.

Nós somos a Byrne Brasil. Empresa especializada em soluções
elétricas integradas atenta aos desejos e necessidades da indústria moveleira e de seus especificadores arquitetos e designers
para criar soluções simples, inteligentes e inovadoras.

229

231

A Indaux do Brasil e a Ez’door estão localizadas em Bento Gonçalves. Fornecedores de produtos com alto padrão como portas deslizantes, ferragens para móveis, gavetas e corrediças, estruturas de
alumínio e sistemas de iluminação as empresas são responsáveis
por trazer da Europa os lançamentos do segmento.

A Inaplast conta com equipe preparada para trabalhar com plásticos e alumínio injetado no desenvolvimento de peças especiais e
exclusivas para o mobiliário, atendendo as necessidades de cada
projeto. Inaplast, a solução essencial para as suas ideias.

233

235

Entre a diversidade de produtos que a Marzo Vitorino oferece, destacamos aqui plataformas e estações de trabalho, móveis destinados aos espaços que necessitam acomodar um número significativo de pessoas com organização, praticidade e resistência.

Rhodes, componentes que fazem a diferença, a sua melhor opção
de compra atrelada à tecnologia, qualidade e design. Destaque em
seu segmento, a Rhodes é uma empresa de componentes certificada pela NBR ISO 9001:2008 e tem seu laboratório de ensaios pertencente à RBLE – Rede Brasileira de Laboratório de Ensaios.
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27 Salmos
Estrada Coronel Jose Jladiador, 930
05267000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3911 4030 · 11 3916 1554
josecarlos@s27log.com.br
Armazenagem, montagem, e desmontagem de cadeiras, call centers, painéis, arquivamento e móveis corporativos em geral.
Atuamos no mercado de prestação de serviços industriais, em
especial montagem de móveis corporativos e possuímos ampla
experiência no ramo. Nosso corpor técnico é altamente capacitado para oferecer soluções rápidas e precisas para atender suas
necessidades.
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Ez'door
Rua Nelson Carraro, 1.267
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone 54 3453 1916
ezdoor@ezdoor.com.br
www.ezdoor.com.br
Inovação e tecnologia são as ferramentas de trabalho da Ez’door,
empresa que inseriu no mercado brasileiro um novo conceito no segmento de sistemas para o mobiliário. Com base na evolução tecnológica a Ez’door optou trabalhar com grandes marcas europeias, reconhecidas pela incessante busca pela inovação, para trazer produtos
diferenciados e com alto padrão de qualidade ao mercado nacional,
o que resultou nas parcerias exclusivas com as empresas Indaux, Domus Line, Ojmar e Opes Save.
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Engenharia de produto

Desenvolvimento deprodutos especiais em plástico e alumínio

Injeção de termoplásticos

Departamento usinagem CNC

Manutenção preventiva de moldes

Controle de qualidade

Inaplast
Rua Joana Guindani Tonello, 465
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone 54 2521 8000
inaplast@inaplast.com.br
www.inaplast.com.br
Fundada em 1992, a Inaplast tem como princípios a ética e a inovação. Atuando no segmento de componentes em plástico e alumínio
para móveis. Conta com equipe pronta para receber desafios no desenvolvimento e fabricação de soluções para o mobiliário.
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Marzo Vitorino
Rua dos Trabalhadores, 95
07600-000 · Mairiporã · SP
Telefone 11 4486 8846
comercial@marzovitorino.com.br
www.marzovitorino.com.br
Entre a diversidade de produtos que a Marzo Vitorino oferece, destacamos aqui plataformas e estações de trabalho, móveis destinados
aos espaços que necessitam acomodar um número significativo de
pessoas com organização, praticidade e resistência.
Além dos móveis, a Marzo Vitorino oferece componentes e parcerias
estratégicas com a indústria do mobiliário. Entre em contato conosco
e saiba mais sobre nossos produtos e serviços.
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Rhodes
Av. Rhodes, 01
37600-000 · Cambuí · MG
Telefone 3534319200
marketing@rhodes.ind.br
www.rhodes.ind.br
Auditório · Encosto anatômico com assento rebatível, uma linha exclusiva projetada pelo designer italiano Lorenzo Negrello.
S-Space · Desenvolvida para proporcionar conforto, durabilidade e
otimizar espaço nos ambientes. Indicada para auditórios, teatros e
área VIP de estádios.
Thesis · Design moderno que combina com os mais diversos ambientes.
T-Air · Indicada para aeroportos, terminais e coletividade.
T-Lounge · Indicada para salas de espera comercial, corporativa e
residencial.
As fotos contidas neste anúncio são meramente ilustrativas, kits sem tapeçaria
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Líder global em tintas e revestimentos e uma das principais produtoras
de especialidades químicas, a AkzoNobel fornece produtos inovadores
para indústrias e consumidores no mundo inteiro . Nosso portfólio inclui
marcas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens e International.Primeira
posição no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) em 2012 e 2013.

A Berneck é uma empresa com mais de meio século de história com
raízes no Paraná. Hoje a empresa é referência nacional em painéis
MDP, MDF, HDF e Madeira Serrada de Pinus e Teca. Parque fabril de
altíssima capacidade produtiva e tecnologia de última geração. A
empresa oferece produtos com padrão de qualidade internacional.

A Levantina é uma empresa multinacional, de origem espanhola,
líder mundial no sector da Pedra Natural. Desde 1959, ano da sua
fundação, a Levantina registra um crescimento progressivo e uma
forte expansão internacional.

A Madepar tem soluções personalizadas e diferenciadas em laminados de alta resistência, voltadas ao mercado de arquitetura, engenharia e construção civil.
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Líder no segmento de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico, a Castelatto oferece a arquitetos, engenheiros, decoradores
e designers as mais versáteis e inovadoras soluções para todos os
ambientes e estilos. Com produtos de qualidade premium e direcionados a clientes de alto padrão

A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica
acessórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais,
de hotelaria ou hospitais.

Líder no mercado de espumas acústicas, a SONEXacoustic, agora
OWA Brasil, fabrica, importa e distribui forros e revestimentos acústicos em espuma SONEX, Forros em Fibra Mineral OWA, Forros e Revestimentos Acústicos de madeira Nexacustic, Forros e Perfis Metálicos OWA, além de produtos acústicos diferenciados Pinta Acoustic.

Com obras realizadas em todo o território nacional para os mais
exigentes clientes, nos últimos anos a Pisoag vem ampliando
sua participação no mercado externo, em países da América Latina e do Norte, um desafio que demonstra a qualidade de seus
profissionais.
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Somos uma empresa brasileira, com expertise em serviços, soluções e comercialização de produtos para arquitetura, iluminação,
acústica e serralheria. Distribuímos com exclusividade a marca polonesa Grupa DPS em telas tensionadas para iluminação e arquitetura. Atuamos no mercado nacional.

A Eliane Revestimentos oferece, para os mais diversos projetos, soluções completas e inovadoras. A experiência de cinco décadas e o
pioneirismo fizeram a empresa se tornar líder no mercado nacional
e internacional. A produção concentra-se nos polos sul e nordeste.
Além dos representantes e pontos de venda em todo o país.

A Cadri/Sul Metais atua no segmento de produtos arquitetônicos
com forros, brises e revestimentos metálicos há mais de 25 anos,
oferecendo ao mercado nacional da construção civil um ótimo
atendimento e produtos de confiabilidade.

O Grupo Tarkett produz anualmente mais de 470 milhões de m²
de pisos e revestimentos, e é o líder mundial em produção de vinílicos. Com mais de 130 anos de experiência, em todo o mundo a
Tarkett é reconhecida por suas soluções criativas e de alto desempenho, que atendem aos mais variados projetos.
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Fundada na Alemanha em 1901, a Hansgrohe tem como base
uma forte tradição familiar e a busca incessante pela excelência. Atualmente, a empresa é fabricante líder de misturadores,
especialista em chuveiros e mundialmente reconhecida por suas
inovações.

A Itaim Iluminação traz ao mercado um extenso portfólio de
Sistemas de Iluminação com tecnologia LED que possibilita o
desenvolvimento de soluções diferenciadas para cada ambiente.

Terracor é: atendimento personalizado, cores sob encomenda,
produtos vencedores de prêmios, e excelência em qualidade.
www.terracor.com.br | 0800 550026.
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A Lady Revestimentos fornece há mais de 75 anos, tecidos para o
mercado corporativo, decorativo e hoteleiro. Hoje temos incorporado na nossa linha, Revestimento Acústico, Revestimento Vinílico
de Parede, Pisos Vinílicos e Carpetes.

A Latina é uma empresa de profissionais exigentes e obcecados
em oferecer sempre os melhores produtos. Conheça a linha de
produtos que facilita o dia a dia e leva saúde e conforto aos
consumidores!
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Porto Seguro, Bahia

Projeto Tudo de Cor para Você, da Coral, preserva o Largo do Pelourinho, em Salvador, Bahia

Revestimentos de extrusão para telhados

AkzoNobel
Rodovia Raposo Tavares, Km 18,5
05577-300 · São Paulo · SP
Telefone 11 2109 1169
negocioscorporativos@akzonobel.com
www.akzonobel.com/br
Tintas e revestimentos também desempenham um papel importante
em um projeto de construção. Além de embelezar, a tinta pode proteger estruturas da corrosão e intempéries, aumentando a durabilidade
do seu projeto e reduzindo os custos de manutenção. A AkzoNobel
pode oferecer a mais ampla gama de tintas e revestimentos, inclusive
produtos à base d’água ou com baixos níveis de solvente, tinta antibacteriana, antimofo, soluções para reduzir o uso de energia em áreas
internas - tudo para tornar o seu projeto sustentável.
Revestimentos especiais protegem estruturas metálicas no Aeroporto Internacional de Beijing, na China

Revestimentos protegem o Edifício Burj Al Arab, em Dubai, Emirados Árabes
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Painel MDF BP Metallic Suede · Mostra Artefacto Curitiba 2013 · Arq. Sharise
Gulin R. Avila

Painéis MDF BP Dots e Frame da Linha Play · Linha interativa: para desenhar
e apagar

Escritório Corporativo do Grupo Berneck na Matriz em Araucária · PR

Painel de Teca · Projeto residencial · Arqs. Carla Mattioli e Mauricio P. Lima

A Berneck possui mais de 82 mil hectares de terras destinadas ao cultivo florestal de Pinus e Teca, garantindo a entrega de produtos ecologicamente corretos

Berneck · A marca da madeira
Rua Dr. Valério Sobânia, 500
83707-125 · Araucária · PR
Telefone 41 2109 3700
berneck@berneck.com.br
www.berneck.com.br
A Berneck é importante fornecedora das indústrias moveleira, construção civil, arquitetura de interiores e decoração no Brasil e no mundo.
BP (melamina) | Painéis MDP, MDF e HDF da Berneck revestidos
com laminado melamínico de baixa pressão, em diversos padrões
e acabamentos.
BERTecaBrasl (painel de Teca) | Madeira nobre, amplamente utilizada e apreciada em todo mundo.
Serrado Berneck | Tecnologia de última geração para garantir dimensões estáveis e uniformes de madeira classificada e seca em estufas (KD).
Painel MDF BP Nogal Málaga · Casa Cor PR 2013 · Arqs. Luciana Moura e
Fernanda Moura Borio

Madeira Serrada de Pinus · Casa Cor PR 2009 · Apartamento Privativo com
varanda · Arqs. Andrea Postai e Juliana Stocco

Painéis MDP, MDF e HDF revestidos com melamina, em diversas cores,
padrões e texturas
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Castelatto
Rua Antonio da Cunha Leite, 3.070
12948-110 · Atibaia · sp
Telefone 11 4416 6900
contato@castelatto.com.br
www.castelatto.com.br
Líder no segmento de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico, a Castelatto oferece a arquitetos, engenheiros, decoradores e
designers as mais versáteis e inovadoras soluções para todos os ambientes e estilos. Com produtos de qualidade premium e direcionados
a clientes de alto padrão, a Castelatto tem como premissas a ética,
o profi ssionalismo e o respeito ao consumidor, conceitos que, associados à inovação e investimento em tecnologia, nos transformaram
em marca Top of Mind do setor no Brasil.
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Sede da CRISMOE na cidade de Cotia · SP

Hotelaria Accor · Utiliza nossos produtos em suas unidades

Hospital Albert Einstein · Usuário dos produtos CRISMOE

Coleção ALFA · Composta por 25 produtos

Hotéis Meliá · Utiliza produtos personalizados CRISMOE

Crismoe
Rua São Vicente, 1152
06705-435 · Cotia · SP
Telefone +55 11 4615 8800
falecom@crismoe.com.br
www.crismoe.com.br
A CRISMOE é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica
acessórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais, de
hotelaria ou hospitais.
Além disso, produz a exclusiva linha “Oneself”, para pessoas com
mobilidade reduzida. Entre seus clientes estão hospitais como Albert
Einstein, H.Cor, Oswaldo Cruz, Sírio Libanês. No ramo de hotelaria,
destacamos os clientes Accor, Atlântica, Blue Tree, Golden Tulip, Intercity, Meliá e inúmeros outros.
Hospital Oswaldo Cruz · Utiliza produtos personalizados CRISMOE

Linha ONESELF · Excelência de Mercado

Hilton Hotéis · Utiliza soluções CRISMOE em seus banheiros.
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Casa Cor Campinas 2012 · Arquitetura · GSAD · Foto · Leandro Farchi

DPS · Telas Tensionadas
Rua Purpurina, 131 · 103
05435-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 2308 1331 · Nextel 7832 0365
contato@telasdps.com.br
www.telasdps.com.br
Nossa empresa é especializada em soluções em tensionados para iluminação e arquitetura. Nosso conceito de venda e instalação é entrega
completa do produto com elétrica e serralheria. Em 2013-2014, seguindo algumas tendências de mercado, vamos surgir com uma nova marca agregando todos os nossos produtos. Linha Acústicos: Revestimentos e Ilhas em diversos acabamentos e componentes.
Novidades em revestimentos acústicos: forros, parede e nuvens
acústicas. Consultem-nos
Apartamento em São Paulo · Cozinha Gourmet · Tela translúcida DPS Brasil · Arquiteta Monica Spada Durante · Foto Henrique Raucci

Luminária · Concessionária Caoa HY · Itu · Sperandio Arquitetura
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Eliane Revestimentos
Rua Maximiliano Gaidzinski, 245
Telefone 0300 789 7771
88845-000 · Cocal do Sul · SC
eliane.tecnica@eliane.com
www.eliane.com
Crystalato, o branco mais puro e brilhante. Por meio de uma sofisticada técnica de cristalização de material vítreo, surgiu no mercado um
produto inigualável. O Crystalato Eliane, importado e patenteado no
Japão, que chama a atenção pela sua translucidez. Além dos cristais,
uma outra parte da composição do revestimento é vidro, o que proporciona propriedades técnicas, como a alta resistência mecânica,
absorção de água nula, alta limpabilidade, resistência a manchas e
poluição, tornando-o, também, antipichação. Com relação às características estéticas, destaca-se o brilho intenso e branco incomparável.
WTorre Engenharia · Escritório de Arquitetura Arquitectonica
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Hansgrohe
Al. Joaquim Eugenio de Lima, 61
14003-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3149 7070
info@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com.br
A Hansgrohe é referência mundial em qualidade, design e tecnologia.
Nossa paixão é criar diferentes formas de desfrutar a água para que
cada pessoa possa apreciá-la de sua maneira.
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Luminária Pendente · D’Art

Luminária Âmbar LED ++

Itaim Iluminação
Av. Hélio Ossamu Daikuara, 3177
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone 11 4785 1010
marketing@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br
A ITAIM Iluminação desenvolve soluções inovadoras em Sistemas
de Iluminação em LED que atendem as necessidades de cada cliente. A tecnologia LED permite flexibilidade e o desenvolvimento de
produtos personalizados, característica que é um dos diferenciais
da ITAIM.

Luminárias de Efeito 3D · Maia, Galáxia, Atlantis e Asteca

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 253

Arquishow

Lady Revestimentos
Rua Ministro Nelson Hungria, 239 · Cj. 16
05690-050 · São Paulo · SP
Telefone 11 5519 1945
revestimentos@ladytex.com.br
www.ladytex.com.br
Sua empresa tem problemas acústicos e de manutenção?
Oferecemos conforto, beleza, praticidade e tecnologia para projetos de escritórios, hotéis, centro de convenções, cinemas, entre
outros, através dos produtos: Revestimento Acústico de Parede
Inovawall, Revestimento Vinílico de Parede Wallcovering, Tecidos,
Mascaramento de som, pisos e carpetes. Fornecemos produtos e
serviços com qualidade.
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Latina Eletrodomésticos
Av. Getúlio Vargas, 2700
13571272 · São Carlos · SP
Telefone 11 99913 4586
latina@latina.com.br
www.latina.com.br
Basta observar ao redor. O consumidor está cada dia mais exigente!
E se os exigentes preferem Latina, não é a toa. Além de ser pioneira
em levar bebedouros refrigerados para o varejo, hoje possui uma das
maiores redes de assistência técnica do segmento. A Latina é uma
empresa de profissionais exigentes e obcecados em oferecer sempre
os melhores produtos. Essa exigência trouxe a Latina aqui!
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Madepar Projetos
Rua Oscar Gomes Cardim, 161
04580-040 · São Paulo · SP
Telefone 11 5033 4866
projetos@madepar.com.br
MADEPAR PROJETOS
Soluções em laminados de alta resistência, voltadas ao mercado de
arquitetura e design, engenharia e construção civil.
Nosso portfólio de produtos engloba a oferta de soluções personalizadas em: Fachada, Sistema de Recobrimento de Superfícies, Sistema
de Divisórias Sanitárias, Revestimento de Piso, Parede, Superfícies e
Peças Customizadas em Solidan.

Sistemas de Divisórias Sanitárias MADEPAR PROJETOS
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Nexacustic · Forros e revestimentos acústicos de madeira

Placas acústicas Sonex illtec

Nuvens acústicas · Sonex illtec

Forro Mineral OWA

Owa Sonex
Avenida Piraporinha, 1027
09950-000 · Diadema · SP
Telefone 11 4072 8213
atendimento@owa.com.br
www.owa.com.br
Linha de produtos OWA Sonex
NEXACUSTIC · Forros e revestimentos acústicos em madeira proveniente
de florestas renováveis, design inovador e desempenho incomparável.
OWA · Forros minerais fabricados na Alemanha, sinônimo de design,
conforto acústico, resistência ao fogo e sustentabilidade.
SONEX illtec· Placas Acústicas de elevado desempenho, variedade de
cores, texturas, além de fácil instalação.

Nuvens acústicas · Forro Mineral OWA

Placas acústicas Sonex illtec
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Pisoag
Rua Urbano Santos, 293
07182-320 · Guarulhos · SP
Telefone 55 11 2431-5544
pisoag@pisoag.com.br
www.pisoag.com.br
Fundada em 1980, a Pisoag do Brasil sempre investiu em tecnologia de ponta
e na busca de soluções inovadoras. Líder do segmento no País, a empresa foi
pioneira na implantação da técnica de piso elevado metálico, que proporciona maior durabilidade e ação anti-inflamável. Além de seus mais de 30
anos de expertise, possui um parque fabril tecnológico completo, que garante
produtos da mais alta qualidade. Seus pisos elevados são desenvolvidos com
matérias-primas ecologicamente corretas, por meio de processos que não
agridem o meio ambiente e possibilitam a conquista de Créditos LEED. Hoje já
são mais de sete milhões de metros quadrados de pisos elevados instalados e
a participação da empresa vem aumentando no mercado interno e em todo
o continente americano. Entre em contato e saiba mais.
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Tarkett
Av. Getulio Vargas, 2185
12305-010 · Jacareí · SP
Telefone 08000 119 122
atendimento@tarkett.com
www.tarkett.com.br
Fundada em 1886, a Tarkett é o líder mundial em pisos vinílicos. No
Brasil possui fábrica em Jacareí – SP e comercializa seus produtos
através de uma ampla rede de revendedores.
As soluções de alto desempenho da Tarkett incluem uma grande
variedade de estampas e cores que podem ser personalizadas para
combinar com qualquer ambiente. Hoje a Tarkett é o maior especialista em revestimentos de pisos, com um grande número de instalações bem-sucedidas em diversos projetos de prestígio em todo
o mundo.
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Terracor
Av. Marquês de São Vicente, 1.612
01139-002 · São Paulo · SP
Telefone 0800 550026
atendimento@terracor.com.br
www.terracor.com.br
Terracor cria, desenvolve e fabrica com exclusividade tintas e acabamentos para paredes que reproduzem a necessidade estética de todo
e qualquer arquiteto, designer ou pintor. Terracor investe constantemente em novos produtos, técnicas inovadoras e tendências de cores.
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HR · HOSPITAIS E HOTÉIS
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Líder global em tintas e revestimentos e uma das principais produtoras
de especialidades químicas, a AkzoNobel fornece produtos inovadores
para indústrias e consumidores no mundo inteiro . Nosso portfólio inclui
marcas como Coral, Sparlack, Wanda, Sikkens e International.Primeira
posição no Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) em 2012 e 2013.

A Alberflex é uma marca consagrada no Brasil, reconhecida nacionalmente como uma das mais bem equipadas fábricas de móveis
para escritório do país. Sua estrutura possui mais de 28.000m2 destinada ao desenvolvimento de linhas exclusivas que valorizam o
design, a ergonomia e o conforto.

A Madepar tem soluções personalizadas e diferenciadas em laminados de alta resistência, voltadas ao mercado de arquitetura, engenharia e construção civil.

A OFC é uma empresa especializada em soluções de arquivamento, armazenamento, organização, segurança da informação e de materiais. Contamos com representantes qualificados
em todo o Brasil para atendimento e assessoria desde o projeto
ao pós-venda.
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A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais tem atuação em todo o território nacional, e emprega padrões de qualidade diferenciados
na produção e desenvolvimento de assentos corporativos para
áreas de trabalho, auditórios e espaços multi-uso.

A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica
acessórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais,
de hotelaria ou hospitais.

Com mais de 45 anos no mercado, a S.C.A. desenvolve soluções
completas para ambientes residenciais e corporativos. Localizada
no Rio Grande do Sul, a marca já conquistou mais de 30 países e
possui as certifi cações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Uma das empresas mais importantes de mobiliário corporativo do
Brasil e a maior da região centro-oeste, a USE Móveis para escritórios
iniciou suas operações em 1986. Tem como missão firmar sua liderança no mercado público, aumentar a participação no mercado
privado e se tornar referência mundial no seu segmento de atuação.
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As principais fábricas da Dorma estão localizadas na Europa, Singapura, Malásia, China e Américas do Norte e Sul. Na América do
Sul, desde 1986, a empresa está instalada em Tamboré, São Paulo,
que também responde por toda a América Latina.

A Eliane Revestimentos oferece, para os mais diversos projetos, soluções completas e inovadoras. A experiência de cinco décadas e o
pioneirismo fizeram a empresa se tornar líder no mercado nacional
e internacional. A produção concentra-se nos polos sul e nordeste.
Além dos representantes e pontos de venda em todo o país.

Com presença internacional, a Vitra possui fábricas na Alemanha,
Suíça, Hungria, Japão, China e Estados Unidos. No Brasil, abrirá seu
showroom em novembro de 2013 para estar mais perto de seus
clientes e manterá estoque de produtos para atender com maior
agilidade o mercado brasileiro.

A Wall System é uma empresa brasileira que fabrica, distribui e instala as Paredes Móveis Hufcor, Paredes Elétricas Skyfold e Divisórias
Piso Teto Space. Nosso negócio é transformar Espaços em Ativos
Rentáveis.
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Fundada na Alemanha em 1901, a Hansgrohe tem como base
uma forte tradição familiar e a busca incessante pela excelência. Atualmente, a empresa é fabricante líder de misturadores,
especialista em chuveiros e mundialmente reconhecida por suas
inovações.

Fundada em 2000, a Interact vem conquistando e se consolidando
no mercado com sua proposta de oferecer soluções para os espaços
corporativos, hospitalares e de hotelaria.
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A Itaim Iluminação traz ao mercado um extenso portfólio de
Sistemas de Iluminação com tecnologia LED que possibilita o
desenvolvimento de soluções diferenciadas para cada ambiente.

A Latina é uma empresa de profissionais exigentes e obcecados
em oferecer sempre os melhores produtos. Conheça a linha de
produtos que facilita o dia a dia e leva saúde e conforto aos
consumidores!
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Tudo de Cor Para Você, da Coral, protege casas históricas em Porto Seguro, Bahia

O prédio do The New York Times recebeu revestimentos para proteção passiva contra fogo

Revestimentos de Extrusão protegem a fachada da Torre 2 do IFC em Hong Kong, na China

AkzoNobel
Rodovia Raposo Tavares, Km 18,5
05577-300 · São Paulo · SP
Telefone 11 2109 1169
negocioscorporativos@akzonobel.com
www.akzonobel.com/br
Tintas e revestimentos também desempenham um papel importante em um projeto de construção. Além de embelezar, a tinta pode
proteger estruturas da corrosão e intempéries, aumentando a durabilidade do seu projeto e reduzindo os custos de manutenção. A AkzoNobel pode oferecer a mais ampla gama de tintas e revestimentos,
inclusive produtos à base d’água ou com baixos níveis de solvente,
tinta antibacteriana, antimofo, soluções para reduzir o uso de energia em áreas internas - tudo para tornar o seu projeto sustentável.
Edifício Rochaverá, em São Paulo, conta com revestimentos a pó para proteger a fachada
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Dauphin · Perillo

Dauphin · Perillo

Infiniti · Cookie

Infiniti · Beetle

Alberflex
Avenida Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone 15 3238 5200
alberflex@alberflex.com.br
www.alberflex.com.br
Seguindo sua política de investimentos em qualidade, novas tecnologias, design e contratos internacionais, a Alberflex incorporou com
exclusividade a tecnologia da Dauphin, um dos mais importantes
fabricantes de assentos da Europa.
Fabrica a linha Giotto desenvolvida pela equipe de designers da SI
Design, sediada na Itália, além da parceria com a Fantoni e recentemente com a americana Humanscale.

Dauphin · Little Perillo

Infiniti · Pin up
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Cavaletti
Rua Dr. Hiram Sampaio,550
99700-000 · Erechim · RS
Telefone 54 3520 4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br
A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais atua desde 1974 no desenvolvimento de assentos corporativos. Com distribuição em todo o Brasil,
seus produtos são reconhecidos entre os mais confiáveis do mercado, resultado do investimento constante em capacidade produtiva,
pesquisa e design. Além do portfólio de produtos originais, a empresa
desenvolve projetos especiais através do Cavaletti Service.
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Sede da CRISMOE na cidade de Cotia · SP

Hotelaria Accor · Utiliza nossos produtos em suas unidades

Hospital Albert Einstein · Usuário dos produtos CRISMOE

Coleção ALFA · Composta por 25 produtos

Hotéis Meliá · Utiliza produtos personalizados CRISMOE

Crismoe
Rua São Vicente, 1152
06705-435 · Cotia · SP
Telefone +55 11 4615 8800
falecom@crismoe.com.br
www.crismoe.com.br
A CRISMOE é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica
acessórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais, de
hotelaria ou hospitais.
Além disso, produz a exclusiva linha “Oneself”, para pessoas com
mobilidade reduzida. Entre seus clientes estão hospitais como Albert
Einstein, H.Cor, Oswaldo Cruz, Sírio Libanês. No ramo de hotelaria,
destacamos os clientes Accor, Atlântica, Blue Tree, Golden Tulip, Intercity, Meliá e inúmeros outros.
Hospital Oswaldo Cruz · Utiliza produtos personalizados CRISMOE

Linha ONESELF · Excelência de Mercado

Hilton Hotéis · Utiliza soluções CRISMOE em seus banheiros.

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 277

HR · Hospitais e Hotéis

Dorma
Av Piracema, 1.400
06460-933 · Barueri · SP
Telefone 11 4689 9200
vendas@dorma.com.br
www.dorma.com.br
DORMA é o parceiro global de confiança em Soluções de Acesso &
Serviços, contribuindo para melhores edifícios. Com mais de 100 anos
de tradição, a DORMA é líder mundial em soluções sofisticadas para
sistemas de fechamentos de portas, com as seguintes linhas de produtos: Molas Hidráulicas, Barras Anti-Pânico para Portas Corta Fogo
e Saídas de Emergência, Ferragens para Vidros Temperados, Fechamentos de Varandas, Portas Automáticas e Giratórias, Painéis Móveis
Deslizantes, Controles de Acesso e Segurança (STA).
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Novotel São Paulo Morumbi · Accor · São Paulo

Unidade Hospitalar · Jacarepaguá · RJ

Unidade Hospitalar · Jacarepaguá · RJ

Unidade Hospitalar · Jacarepaguá · RJ

Eliane Revestimentos
Rua Maximiliano Gaidzinski, 245
Telefone 0300 789 7771
88845-000 · Cocal do Sul · SC
eliane.tecnica@eliane.com
www.eliane.com
Crystalato, o branco mais puro e brilhante. Por meio de uma sofisticada técnica de cristalização de material vítreo, surgiu no mercado um
produto inigualável. O Crystalato Eliane, importado e patenteado no
Japão, que chama a atenção pela sua translucidez. Além dos cristais,
uma outra parte da composição do revestimento é vidro, o que proporciona propriedades técnicas, como a alta resistência mecânica,
absorção de água nula, alta limpabilidade, resistência a manchas e
poluição, tornando-o, também, antipichação. Com relação às características estéticas, destaca-se o brilho intenso e branco incomparável.
Novotel São Paulo Morumbi · Accor · São Paulo

Novotel São Paulo Morumbi · Accor · São Paulo

Novotel São Paulo Morumbi · Accor · São Paulo
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Hansgrohe
Al. Joaquim Eugenio de Lima, 61
14003-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3149 7070
info@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com.br
A Hansgrohe é referência mundial em qualidade, design e tecnologia.
Nossa paixão é criar diferentes formas de desfrutar a água para que
cada pessoa possa apreciá-la de sua maneira.
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Interact
Rua Dom Bosco, 640
03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020
contato@interactdivisorias.com.br
www.interactdivisorias.com.br
Com ampla linha de produtos, a Interact oferece soluções para organizar e harmonizar ambientes de trabalho. Atendemos as mais
variadas soluções técnicas, para disponibilizar
Aos usuários o uso das mais diversas tecnologias. Oferecemos
também soluções de armazenamento e revestimento de paredes
componíveis com nossas divisórias, permitindo assim a mesma linguagem visual no ambiente. A Interact é certificada pelas normas
ISSO 9001 e 14001 e nossos produtos são produzidos atendendo as
normas da ABNT.
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Luminária Pendente · D’Art

Luminária Âmbar LED ++

Itaim Iluminação
Av. Hélio Ossamu Daikuara, 3177
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone 11 4785 1010
marketing@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br
A ITAIM Iluminação desenvolve soluções inovadoras em Sistemas
de Iluminação em LED que atendem as necessidades de cada cliente. A tecnologia LED permite flexibilidade e o desenvolvimento de
produtos personalizados, característica que é um dos diferenciais
da ITAIM.

Luminárias de Efeito 3D · Maia, Galáxia, Atlantis e Asteca
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Latina Eletrodomésticos
Av. Getúlio Vargas, 2700
13571272 · São Carlos · SP
Telefone 11 99913 4586
latina@latina.com.br
www.latina.com.br
Basta observar ao redor. O consumidor está cada dia mais exigente!
E se os exigentes preferem Latina, não é a toa. Além de ser pioneira
em levar bebedouros refrigerados para o varejo, hoje possui uma das
maiores redes de assistência técnica do segmento. A Latina é uma
empresa de profissionais exigentes e obcecados em oferecer sempre
os melhores produtos. Essa exigência trouxe a Latina aqui!
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Madepar Projetos
Rua Oscar Gomes Cardim, 161
04580-040 · São Paulo · SP
Telefone 11 5033 4866
projetos@madepar.com.br
MADEPAR PROJETOS
Soluções em laminados de alta resistência, voltadas ao mercado de
arquitetura e design, engenharia e construção civil.
Nosso portfólio de produtos engloba a oferta de soluções personalizadas em: Fachada, Sistema de Recobrimento de Superfícies, Sistema
de Divisórias Sanitárias, Revestimento de Piso, Parede, Superfícies e
Peças Customizadas em Solidan.
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Top Arq · IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas · São Paulo · SP

Instalação · Compactador Vertical (Double Decker)

Top Arq · FE/USP · São Paulo · SP

Space Flex · Prédio da História FFLCH/USP · São Paulo · SP

OFC Arquivos
Rua da Consolação, 368
01302904 · São Paulo · SP
Telefone 11 3122 5656
comercial@ofcarquivos.com
www.ofcarquivos.com
Somos especializados em soluções de arquivamento, armazenamento, organização e segurança da informação e de materiais.
Disponibilizamos em todo Brasil, profissionais treinados para oferecer soluções completas na gestão da informação. Fazemos a diferença, usando materiais da melhor qualidade e criando novas
tendências relacionadas à excelência, flexibilidade e durabilidade
de nossos produtos.

Compactus Dynamic XTR · FEA/USP · São Paulo · SP

Estoque
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SCA
Rodovia RST 470 Km 220
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone 54 2102 2200
corporate@sca.com.br
www.scacorporate.com.br
A S.C.A. desenvolve ambientes inteligentes para todos os tipos de
negócios, combinando o design marcante de seus produtos às tendências internacionais e à identidade corporativa do cliente. Através do sistema turn-key são desenvolvidas soluções completas, do
projeto até a instalação, tudo em uma única empresa. Com mais
de 70 showrooms e escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, a
S.C.A. possui a divisão de negócios - a S.C.A. Corporate, que atende
projetos corporativos no Brasil e exterior.
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Use Móveis
Goiânia
Rua 144, 192 · Qd 62 Lt 33
74170-030 · Goiânia · GO
Telefone 62 3272 8500
Indústria
Rua 28, esq. Rua 30 · Área APM 01, snº
75370-000 · Goianira · GO
Telefone 62 3576 1883
contato@usemoveis.com.br
www.usemoveis.com.br

Lançamento da USE para 2013, a nova linha de móveis foi projetada
pelo escritório dos renomados designers italianos Baldanzi & Novelli. A
Optima foi criada a partir de um novo conceito de ambiente corporativo,
onde a interação, a alta performance e a criatividade estão presentes.
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Cadeira Physix

Alcove Cabin

Cadeira ID Air

Vitra
Rua Natingui, 442 · Cj. 12
05443-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3478 7111
contato@vitra.com
www.vitra.com
A Vitra é uma empresa suíço alemã, fabricante de móveis dedicada
ao desenvolvimento saudável, inteligente, inspirado e focado em soluções duradouras para escritórios, espaços públicos e residenciais.
Desde sua criação desenvolve trabalhos com os designers mais conceituados da sua época o que a torna uma empresa criadora de tendências e sempre inovadora.

HAL Group
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Parede Móvel Acústica Multidirecional - Bento Gonçalves RS

Parede Móvel Acústica Multidirecional - Gramado RS

Parede Móvel Acústica Multidirecional - São Paulo SP

Wall System Hufcor
Rua Karl W. Schinke 137,
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone 51 3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br
Paredes Móveis Hufcor (divisórias articuladas) · Líder Mundial do
segmento e o melhor desempenho acústico do mercado.
Paredes Elétricas Skyfold · Produto de alta tecnologia e com exclusividade mundial.
Divisórias Piso Teto Space · Tecnologia europeia a serviço da acústica.
Portas Acústicas e projetos especiais.

Parede Móvel Acústica Multidirecional - Bento Gonçalves RS

Parede Móvel Glasswall

Parede Móvel Acústica Multidirecional - Curitiba PR
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Assumimos o compromisso de promover o uso sustentável e racional dos recursos naturais participando da Rede Global de Floresta e
Comércio, uma iniciativa WWF para eliminar a produção e a comercialização de madeira ilegal. Os produtos mobiliários da Barbara são
reconhecidos no mercado como inovadores, de excelente qualidade.

A Bueno Netto está presente na história brasileira da construção civil há
mais de 35 anos e conta com mais de 2.000.000m² em desenvolvimento.
Com uma trajetória marcada por excelência e credibilidade, atua em todo
território nacional, construindo, incorporando e comercializando empreendimentos residenciais, comerciais e corporativos de alta qualidade.

313
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Qualidade, solidez e confiabilidade. Com base nestes 3 valores fundamentais, há mais de 3 décadas a construtora Canopus vem atuando no setor de incorporação e construção de imóveis. Fundada
em 1971, a Canopus tornou-se uma das maiores construtoras de
Minas Gerais, destacando-se pelo seu compromisso com o cliente.

A Capital e a Rossi uniram-se para formar a Capital Rossi. Esta joint
venture já nasce com o conhecimento de 2 grandes incorporadoras
e com o compromisso de oferecer a você imóveis com ótima localização, excelência no projeto e na construção, plantas adequadas
ao seu estilo de vida e um atendimento próximo.
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Fundada em 1951 no Rio de Janeiro, a Carvalho Hosken entrou no
competitivo mercado nacional. Além de participar ativamente da
construção da nova capital do Brasil, ergueu hospitais e edifícios
para órgãos públicos, equipamentos comunitários, estradas, pontes e viadutos por todo o território nacional.

Para oferecer o melhor, a CBN Construtora conta com departamentos especializados em realizar cada detalhe de sua obra. São
profissionais qualificados para concretizar o seu desejo, administrando a elaboração do projeto e o orçamento, a escolha da equipe
de colaboradores, a execução de cada etapa da construção.
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A Cyrela Commercial Properties S/A, reconhecida no mercado por
sua longa experiência no segmento de propriedades comerciais,
possui um portfolio de excelente qualidade. Paralelamente à forte
atuação no segmento de Edifícios Corporativos padrão Triple A,
vem reforçando sua posição na área de Shopping Centers.

O Grupo Concivil-Estanplaza realiza empreendimentos imobiliários
para se tornarem referências estéticas de suas cidades, veículos de encantamento para seus usuários e patrimônio de valor para seus proprietários. Reúne todas as competências necessárias para estabelecer
uma gestão comprometida com os interesses de seus investidores.
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A Cosil Construções e Incorporações oferece empreendimentos
marcados não só pela qualidade e inovação tecnológica, mas, sobretudo, por um cuidado todo especial no atendimento a cada um
dos clientes. Seja numa obra grande ou num apartamento específico, o trabalho é desempenhado com responsabilidade e cuidado.

Referência em satisfação do cliente e solidez empresarial, a Costa
Andrade começou sua história de sucesso com o lançamento da
Mansão Manuel Andrade no Alto do Itaigara, em 1990. Desde então, 43 empreendimentos, mais de 3.000 unidades e mais de 250 mil
m2 de área privativa entregue.
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A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores incorporadoras do
mercado brasileiro. Em seus 50 anos de história, mais de 200 mil
famílias optaram por morar ou investir em empreendimentos valorizados pelo alto padrão de engenharia, solidez e segurança da
companhia. Nome respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade.

Em cada projeto, a Esser apresenta características que traduzem
qualidade e criatividade aliados à tecnologia, do desenvolvimento ao resultado. São mais de 10.000 unidades entregues, superando 1.600.000 metros quadrados de área construída em diferentes
pontos de São Paulo.

Laplan, há mais de 30 anos, assegurando a solidez da engenharia, estética da arquitetura e segurança da administração. Com o
Know-how adquirido no mercado na área da Incorporação, Construção de Edifícios e Condomínios, hoje, atuamos em Obras novas e
reformas Prediais, Corporativas, Comerciais, Industriais.

As atividades do Grupo Lider Construções têm como objetivo proporcionar a seus clientes a oportunidade de morar bem e investir com
qualidade. Com atuação apoiada em valores como qualidade, ética
e inovação, orientada pelo mercado e para resultados, o Grupo vem
se destacando pela qualidade e pelo pioneirismo de seus produtos.
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A Eztec é uma das empresas que mais cresce no mercado da construção civil brasileiro. Sua estrutura enxuta permite maior facilidade
para ajustar o portfólio de produtos, atuando em diferentes faixas
de renda do mercado de incorporação de edifícios residenciais em
São Paulo, com o foco em médio e alto padrão.

Com sede na Paraiba, a Fibra Construtora, chega para dar um
novo conceito de morar. Oferecendo qualidade em projetos diferenciados, métodos construtivos, e forma inovadora de contato ao
cliente e ao corretor. A Fibra se posiciona, com o objetivo de crescer
no nordeste, criando uma marca consolidada.

A Lorenge está sempre inovando, levando seu compromisso com
a qualidade cada vez mais além da simples construção de imóveis, ao criar constantemente soluções que valorizem e diferenciem seus produtos, oferecendo sempre mais facilidade e sofisticação ao dia-a-dia de seus clientes.

Fundada em 1981, a MAC posiciona-se como uma das maiores e
melhores construtoras e incorporadoras de São Paulo. Entre suas
características estão a criatividade, a qualidade técnica com que
desenvolve seus projetos e o acompanhamento, tanto das necessidades do mercado quanto de cada cliente.
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A Helbor desenvolveu cerca de 200 projetos, que somam quase 5 milhões de m². No total, são mais de 13,8 mil unidades entregues, entre
apartamentos, lotes urbanizados, casas e salas comerciais. Os projetos estão presentes em São Paulo, Goiânia, Salvador, Fortaleza, Belo
Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Campo Grande, Rio de Janeiro e Brasília.

A Hochtief do Brasil, presente há mais de 45 anos no país, oferece serviços integrados que abrangem todo o ciclo de vida dos
empreendimentos. O portifólio da empresa contempla serviços de
engenharia e construção para os mercados de edificação, industrial e infraestrutura.

A Melnick Even, com 20 anos de atuação no mercado gaúcho é
uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul. Alia, por
um lado, seu padrão de qualidade e conhecimento do mercado
local à experiência e solidez da Even, e, por outro, realiza projetos
inovadores com alto padrão de execução e atendimento.

Há mais de 40 anos, Mota Machado é a construtora que você
confia. É a segurança de ter um lugar para chamar de seu. É sinônimo de imóveis exclusivos com garantia de entrega, localização
privilegiada e alta valorização. Porque a marca da credibilidade
também é a marca da sua vida.
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O Grupo JCPM atua nos setores de Comunicação, Shopping
Centers e Imobiliário, além de manter e desenvolver importantes
obras de grande alcance social, através da Fundação Pedro Paes
Mendonça e do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social.

Faz nove anos que a JC Gontijo deu início a uma nova construção
de Brasília, realizando empreendimentos residenciais, comerciais,
shopping centers e loteamentos de alto padrão que mudaram
conceitos. Qualidade que se estendeu também para grandes lançamentos no Rio de Janeiro.

Atuando há 30 anos no Nordeste, a Moura Dubeux é hoje uma
das maiores incorporadoras da região reconhecida como uma empresa de destaque no mercado imobiliário. Com sede em Recife, a
Moura Dubeux sempre focou sua expansão no mercado nordestino
e hoje está presente em 6 estados: PE, AL, BA, RN, CE e PB.

Desde 1979 no mercado, a MRV Engenharia é a maior construtora e
incorporadora do país em seu segmento, além de ser a única que oferece casas e apartamentos em mais de 100 cidades do Brasil. Sua larga
experiência permite o planejamento do processo construtivo, a antecipação de tendências e a melhor relação custo/benefício do mercado.
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A JHSF é uma das empresas líderes no setor imobiliário do Brasil,
com atuação na incorporação de edifícios residenciais e comerciais, no desenvolvimento e na administração de shoppings centers e hotéis de alto padrão, com foco nas cidades de São Paulo,
Salvador e Manaus.

Ao longo de 60 anos, a João Fortes construiu mais de 8 milhões de
m2. Prédios e casas residenciais, centros comerciais e empresariais,
sedes de empresas, hotéis e obras especiais. Tudo isso dentro dos
mais altos padrões de qualidade. Foi assim que a João Fortes se tornou uma das construtoras mais sólidas e respeitadas do país.

Desde 2004, a Odebrecht desenvolve empreendimentos residenciais, corporativos, comerciais e turísticos em todo o Brasil. A empresa, criada para fortalecer a presença da Organização no segmento
imobiliário, conta com escritórios regionais em Recife, Salvador,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas e Brasília.

A Paranasa foi fundada em 1974. Em mais de 3 décadas de atividades, a empresa marcou sua presença em várias das mais importantes
obras de implantação e expansão do setor industrial no Brasil. Combinando engenharia e qualidade com a capacidade de responder
aos maiores desafios em prazo e complexidade nas suas obras.
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A PDG desenvolve projetos para diversos segmentos e diferentes
públicos, atuando em todo o processo: na incorporação, na construção e nas vendas de empreendimentos residenciais, comerciais
e loteamentos. Mas a sua principal missão é construir uma relação de confiança com seus clientes.

Atuando no mercado imobiliário há mais de 30 anos, a Pedra
Forte se orgulha de ser responsável pela participação e construção de empreendimentos nas regiões mais nobres de São Paulo e
do litoral paulista, sempre empreendimentos de alto padrão, para
usos comerciais e residenciais.

O Grupo Sempre, presente há mais de 18 anos no mercado,
atua de forma abrangente em diversos segmentos. Nossa equipe de profissionais é extremamente capacitada, qualificada e
atualizada, apta a corresponder a todas expectativas e exigências de cada segmento.
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A Perfil Construtora tem como missão a plena satisfação dos
seus clientes, materializando seus sonhos e respeitando as particularidades de cada projeto, seus prazos e custos. Dispõe de
profissionais experientes capazes de conduzir todas as etapas
da obra.

Considerada uma das mais tradicionais construtoras de São Paulo, a Porte é sinônimo de alto padrão. São 27 anos de seriedade,
solidez e respeito ao cliente, dando vida a projetos modernos e inteligentes. Qualidade juntamente com outros fatores igualmente
importantes, proporcionaram a criação da Identidade Porte.

Oferecer produtos e serviços no mercado imobiliário, cuja rentabilidade e satisfação dos clientes assegurem a sustentabilidade da
Empresa e a valorização da marca Tecnisa. Possui departamento
de projetos que acumula mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de produtos imobiliários residenciais e comerciais.

O Grupo Thá, constituído por Incorporadora, Engenharia e Imobiliária, possui 118 anos de tradição e cerca de 6 milhões de metros quadrados construídos. Seu maior patrimônio é a filosofia de
satisfação total do cliente e qualidade técnica incorporada há
mais de um século pela marca.
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A experiência de mais de 3 décadas de atuação no segmento imobiliário expande-se em vários mercados. Entre os principais investimentos da empresa, tem destaque a marca Slim, com a proposta
de combinar o conhecimento e a experiência da Queiroz Galvão
no setor imobiliário a novas pesquisas sobre técnicas construtivas.

A Racional Engenharia é uma das empresas líderes do setor da
construção civil voltado para o mercado corporativo privado. Com
40 anos de experiência, atua em todo o território nacional nos segmentos industrial, edificações de missão crítica, saúde, logístico, corporativo, hotéis e resorts, educação e cultura e na área de varejo.

A Trisul é uma das maiores incorporadoras e construtoras da região
metropolitana de São Paulo. Ao longo de sua história, a empresa
lançou mais de 30 mil unidades, distribuídas em 195 empreendimentos. Surgiu da fusão entre a Tricury e a Incosul. A qualidade e o
profissionalismo destas empresas uniram-se em uma só marca.

Com 33 anos de atuação no mercado nacional, a Via Engenharia, a melhor e maior empresa de construção do Centro-Oeste, é
considerada hoje uma das mais importantes e eficientes construtoras em atividade no Brasil. Esse reconhecimento vem tanto do
segmento de construção civil quanto da mídia especializada.
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A Related Brasil é resultado da associação das incorporadoras
americanas The Related Group (Miami) e Related Companies
(Nova York) com o ex-embaixador dos EUA no Brasil, Clifford Sobel
e Daniel Citron, ex-CEO da TishmanSpeyer no país. O grupo chegou
ao Brasil em 2012.

Respaldada na tradição, transparência, precisão e solidez financeira de uma empresa fundada em 1980, a RN Incorporadora e
Construtora é o resultado de um perfeito planejamento estratégico traçado ao longo de todos estes anos.Com política de qualidade fundamentada na satisfação total aos clientes.

A WTorre se caracteriza pela capacidade de empreender e de surpreender, imprimindo sua marca em centenas de projetos singulares, que já somam mais de 6 milhões de metros quadrados de
área construída.Trouxe para o Brasil novas soluções de engenharia e de modelos de negócios.

385

387

Fundada em 1979 a RS Construtora e Incorporadora é uma das
mais tradicionais empresas do segmento imobiliário do Espírito
Santo. Construindo sempre com excelência e alto padrão de qualidade a RS Construtora privilegia a satisfação dos clientes como
objetivo final de seu negócio.

Ao longo de mais de 30 anos de existência, a Setin Incorporadora construiu milhões de metros quadrados, realizando sonhos e
aprimorando o mercado de incorporadoras de São Paulo. Entre
imóveis comerciais, condomínios residenciais, hotéis e flats, hoje a
marca conta com mais de 10 mil unidades entregues.

001
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Empresa integrante do tradicional grupo espanhol Copasa, a
Syene chegou à Bahia em 2007, em um cenário de crescimento
constante do mercado imobiliário no Estado. Rapidamente conquistou destaque, apostando na criação de um novo paradigma
para a construção civil baiana.
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Barbara Engenharia e Construtora
Av. Juscelino Kubitschek, 50 · 14ºandar
04543-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 2114 1234
contato@barbara.com.br
www.barbara.com.br
Família Mooca é moderno e original para responder às necessidades de sua família, pensado especialmente para oferecer conforto,
lazer completo e mais espaço. É um empreendimento que oferece
a qualidade de vida que sua família deseja. Os apartamentos têm
amplo terraço gourmet, três suítes e elevador social exclusivo. No
Família Mooca o momento de lazer é muito mais que diversão,
é aquele tempo que passamos junto de alguém querido, jogando,
conversando e se distraindo.
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Indi-Vila Olímpia · SP

Geometria · Itaim · SP

Berrini One · Brooklin · SP

Bueno Netto
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.340 2º and.
04548-004 · São Paulo · SP
Telefone 11 4083 5100
contato@buenonetto.com.br
www.buenonetto.com.br
A Bueno Netto está presente na história brasileira da construção
civil há mais de 35 anos e conta com mais de 2.000.000 m² em desenvolvimento. Com uma trajetória marcada por excelência e credibilidade, hoje, o grupo atua em todo território nacional, construindo,
incorporando e comercializando empreendimentos residenciais,
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: Benx, Bncorp, Bueno Netto Construções e Bueno Netto Vendas.
Empreendimentos da Bueno Netto na Rua Olimpíadas · Vila Olímpia · SP

DSGN Campo Belo · Campo Belo · SP
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Canopus
Rua Maria Luiza Santiago, 200
30360-740 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3281 3433
contato@canopus.com.br
www.canopus.com.br
Edifício Corporativo de alto padrão com 28 pavimentos, 642 vagas e
45.00 m² de área construída, o Century Tower localiza-se na região
sul de Belo Horizonte. A fachada mescla granito e vidro, sendo que
a maior área envidraçada volta-se para o sul. Enquanto um detalhe
curvo faz contraponto à ordem ortogonal do partido em ‘L’ e produz
um delicado movimento na volumetria, um grande pórtico arremata
em altura o edifício e emoldura a rítmica de janelas ‘rasgadas’. Os
andares corridos (900m²) podem ser divididos em áreas menores e
dispõem de completa infraestrutura tecnológica.
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Capital Rossi
Rua Comendador Clementino, 183
69025-000 · Manaus · AM
Telefone 0800 733 6000
contato@capitalrossi.com.br
www.capitalrossi.com.br
Em um terreno às margens do Rio Negro com mais de 200mil m²
planejados, cuidadosamente, através de um novo desenho urbano,
que se define pelas curvas sinuosas do boulevard central, revelando
condomínios exclusivos, com implantações generosas, arejadas e
amplas áreas de lazer. Os apartamentos trazem conceitos modernos
de morar, com amplos ambientes, flexibilidade de integração entre
os espaços e uma privilegiada área social valorizada, especialmente,
pela varanda gourmet.
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Carvalho Hosken
Av. das Américas, 4430 · Gr. 201
22640-102 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3416 9430
contato@carvalhohosken.com.br
www.carvalhohosken.com.br
Font Vieille
O novo residencial de alto padrão da cidade está no Bairro mais
sofisticado da Barra. Na Península, luxo, conforto e sofisticação em
um empreendimento que já nasce com uma importante coleção
de Obras de Arte.
Empreendimento residencial: 04 torres, 90 unidades, 14 pavimentos tipo + 15º pavimentos de cobertura duplex, área privativa tipo:
296m² a 418m², área privativa cobertura: 612m² a 830m².
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CBN Construtora
Rua Garibaldi, 2368
14025-190 · Ribeirão Preto · SP
Telefone 16 3519 3111
falecom@cbnconstrutora.com.br
www.cbnconstrutora.com.br
A CBN Construtora é sediada na cidade de Ribeirão Preto e nasceu
com a realização de residências de alto padrão, consolidando seu
nome no mercado imobiliário, pela qualidade dos serviços prestados
e pela transparência em cada etapa da obra. Ao longo dos anos, ampliou sua experiência e tornou-se referência em outros setores, com
construções que vão de luxuosos centros empresariais a grandes
obras industriais. Iniciou suas atividades no ano de 2000 e possui sólidos princípios éticos, tendo como principais diferenciais o comprometimento com o prazo e orçamento propostos.
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CCP Cyrela Commercial Properties
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1455
04543-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3018 7600
ccpsa@ccpsa.com.br
www.ccpsa.com.br
Com uma localização e visualização privilegiada o Tietê Plaza
Shopping será um ícone na região.
· 36.000 m² de área bruta locável (1ª fase).
· 32 pisos de lojas e o 3º com alimentação e cinema.
· 3214 lojas
· 38 lojas âncoras e 8 megalojas
· 37 salas de cinema
· 3Estacionamento com 2.400 vagas cobertas
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Concivil
Av. República do Líbano, 611
04501-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 388 4077
contato@concivil.com.br
www.concivil.com.br
A Estanconfor é líder no segmento de longa permanência, presente
nas melhores localizações de São Paulo, e agora escolheu a cidade de
Santos para seu próximo empreendimento: o Estanconfor Santos.
Com excelente localização na quadra da praia, o novo empreendimento de Santos será concebido e mantido para ser referência em patrimônio de valor. A Estanconfor oferece Soluções de Conforto inclusas
no custo condominial e Sistema de Locação. Apartamentos de 1 e 2
Dormitórios com opção de 45m², 53m², 63m² ou 68m², coberturas e
giardinos, num total de 224 unidades.
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Cosil
Av. Ivo do Prado, 352
49010-050 · Aracaju · SE
Telefone 79 3234 5300
contato@.cosil.com.br
www.cosil.com.br
A Cosil, incorporadora sergipana com ramificações em Recife e São
Paulo, segue sua trajetória de sucesso na zona sul da capital paulista,
na Vila Mascote, com o lançamento do Look Villa Mascote, na rua
José Feliciano, seu sétimo empreendimento na região, previsto para
agosto.Trata-se de uma torre com 20 pavimentos tipos (seis unidades
por pavimentos), totalizando 120 unidades. São apartamentos de
um ou dois dormitórios, com metragem de 53 m² e 70 m², aproximadamente, incluindo uma ou duas vagas na garagem.
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Costa Andrade
Rua Cel. Almerindo Rehem, 126, 13º andar
41820-768 · Salvador · BA

Telefone 71 3355 6666
contato@costaandrade.com.br
www.costaandrade.com.br
Graça Fontaine
Empreendimento de 3/4 na Graça com suite, 2 tipos de planta, varanda gourmet e dependência completa, em uma das localizações mais
tradicionais de Salvador. O charme da Graça encanta quem tem o
privilégio de morar aqui. Poder sentir uma sensação gostosa de bem-estar e aproveitar a vida de um jeito especial. Foi pensando nisso que
trouxemos o Residencial Graça Fontaine, um empreendimento com
o padrão Costa Andrade de construção. Um casamento entre o tradicional e o moderno que tem tudo para ser um sucesso.
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Cyrela Brazil Realty
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
3º andar
04543-011 · São Paulo · Brasil
Telefone 11 4502 3000
www.cyrela.com.br
Modernidade é a essência de Brasília. E para acompanhar essa característica marcante da cidade, Vega Luxury Design Offices se
destaca por ser um projeto moderno e único. A fachada de estilo
contemporâneo totalmente revestida de Constellation e vidro branco, mostra a imponência do projeto e a sofisticação de um empreendimento exclusivo; são salas corporativas, lojas duplex e Sky lounge,
com áreas internas comuns e espaços contemplativos e paisagismo
exuberante. Tudo isso com total suporte de segurança, tecnologia e
comodidade. Um verdadeiro complexo 6 estrelas.
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Esser
Rua Haddock Lobo, 1.307 · 13° andar
01414-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3066 3800
contato@esser.com.br
www.esser.com.br
Offices Vila Madalena
Conjuntos comerciais de 34 a 626m². A fachada é um cartão de visitas. O endereço, um convite. Com uma arquitetura que incorpora a
essência do bairro, harmônica nos traços e projetada para encantar,
da fachada aos ambientes internos. Já no lobby social de entrada do
Offices Vila Madalena, você vive uma experiência única, tudo para o
seu dia começar bem e cheio de charme.
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Eztec
Av. República do Líbano, 1.921
04501-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 5083 6184
eztec@eztec.com.br
www.eztec.com.br
Ez Mark, alto padrão, imagem corporativa e valorização para seus
negócios. Superlativa, imponente e extraordinária, uma obra de
arte emblemática, moderna e arrojada, no coração da Vila Mariana, na Av. Domingos de Morais. Um projeto que leva a assinatura
do renomado arquiteto Carlos Ott e que vai transformar o skyline
da cidade com traços surpreendentes. As mais imponentes e audaciosas linhas formam a nova referência corporativa da cidade, em
mais de 7.000m2 de terreno.
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Fibra Cosntrutora
Av. Guarabira, 1197
58038-142 · João Pessoa · PB
Telefone 83 3246 9059
contato@ fibraconstrutora.com.br
www.fibraconstrutora.com.br
Primeiro smart home da Paraíba, Next Towers agrega vários conceitos em cada apartamento. Automação residencial, consumo
inteligente de energia, segurança, conforto e planta personalizada.
Realidade nas maiores cidades do mundo, o conceito smart home é
trazido até você pela Fibra, que também fornecerá a central de automação de cada apartamento, com controle de luzes, ar condicionado e sistema de televisão. O morador pode, ainda, solicitar por fora a
instalação de serviços de automação no apartamento inteiro.
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Helbor
Av. Paulista 1.294 · 13º e 19º andar
01310-915 · São Paulo · SP
Telefone 11 3174 1211
contato@helbor.com.br
www.helbor.com.br
O Mondial Salvador reúne, em um só lugar, o que existe de mais
exclusivo em escritórios, residências e hotelaria no mundo, elevando
o grau de sofisticação e versatilidade do seu dia a dia ao seu mais
alto nível. São duas torres com acessos independentes, formando um
complexo com salas comerciais modernas, apartamentos com serviços exclusivos e apart-hotel administrado pelo Grupo Accor, com sua
bandeira Adagio City Aparthotel, reconhecida mundialmente por seu
padrão de qualidade.
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Hochtief do Brasil
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 145
04726-170 · São Paulo · SP
Telefone 11 5643 0100
hochtief@hochtief.com.br
www.hochtief.com.br
A expansão do Casa Shopping tem perspectiva de agregar mais lojas para diversificar o que já oferece e criar novas, totalizando mais 40
operações comerciais. A expectativa do mall é receber de 5 mil a 10
mil novos clientes por dia. Livraria, farmácia, delicatessen, pet shop,
são algumas das lojas cotadas para inaugurar o espaço e diversificar
o novo mix. Uma cobertura de 1.500m2 feita de painéis de vidro fará a
interligação da entrada pela Via Lagoa ao centro do CasaShopping.
Além de construção de um subsolo com capacidade para mais 1.000
vagas cobertas, para atender ao crescimento.
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grupo jcpm
Av. Eng. Antonio de Góes, 60 · Cj. 2001
51010-000 · Recife · PE
Telefone 81 2127 2000
contato@jcpm.com.br
www.jcpm.com.br
Às margens do encontro entre o rio e o mar, nasce o mais novo e
moderno shopping do Recife - o RioMar, maior centro de compras
da Região Norte Nordeste. Mix de 410 lojas. Serviços conta com 12
restaurantes, complexo com 12 salas de cinema, teatro com 720
lugares, parque de diversões eletrônicas com boliche, academia de
ginástica, expresso cidadão, espaço ecumênico, espaço gourmet e
boulevard de restaurantes. 101.000m² de área de lojas em um total de
295.000m² de área construída. Projeto inovador, com arquitetura sofisticada, corredores amplos, de fácil circulação e iluminação natural.
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JC Gontijo Engenharia
SHCS / EQS 114 / 115 CJ A, BL 01, SLS 10
a 18 e 28 a 36 - Comercial Casablanca
Asa Sul · Brasília · DF
Telefone 61 3004 9888
www.jcgontijo.com.br
O Sports Club é localizado no Guará que é uma das cidades mais
seguras do DF e com alto índice de valorização.
O sports club possui apartamentos de três e dois quartos (1 de
64,40m² a 91,20m² privativos, uma e duas vagas e Coberturas de
132,60m² a 137,30m² privativos, três vagas. O Sports Club conta com
26 itens de lazer sendo entre eles quatro piscinas , quadra poli esportiva, churrasqueiras, fitness com musculação, sppining e ergometria ,
brinquedoteca, Salões de festa, SPA com ofurô, entre outros.
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JHFS
Av. Magalhães de Castro, 4.800
05502-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3702 1900
contato@jhsf.com.br
www.jhsf.com.br
Inaugurado em 18 de abril de 2013, o Shopping Metrô Tucuruvi
é totalmente integrado à estação de metrô Tucuruvi e ao terminal
de ônibus local. Possui 250 lojas das principais redes nacionais – entre elas Riachuelo, Renner, C&A, Casas Bahia, Marisa, Preçolandia,
Magazine Luiza e Centauro. Oferece opções de gastronomia, lazer,
estacionamento com 2.188 vagas e serviços distribuídos em cinco
pisos. E em breve, seis modernas salas de cinema do Cinemark. Atualmente o Shopping possui 32 mil m² de ABL que será ampliada,
posteriormente, para 52 mil m².
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João Fortes Engenharia
Av. das Américas, 500 · Bl. 19
22640-100 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3501 4900
atendimento@joaofortes.com.br
www.joaofortes.com.br
Shopping Park Europeu
Convicta de que o sucesso de um shopping center depende da plena
execução de seu planejamento durante os processos de comercialização, construção e operação perseguimos com determinação, os
objetivos traçados o empreendimento. Localizado na Via Expressa,
acesso de Blumenau à cidades do Medio Vale como Gaspar, Timbó e
Indaial, o Shopping Park Europeu, inaugurado em dezembro de 2011,
conta com um variado mix de lojas, muitas delas sendo marcas exclusivas, além de uma vasta gama de serviços e muito mais.
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Implantação e Reformas de Andares Corporativos

Projetos e Obras Novas e Reformas de Consultórios, Clínicas, Pousadas e Hoteis

Laplan Arquitetura Engenharia
Rua Republica do Iraque, 1699
04611-003 · Sao Paulo · SP
Telefone 11 3798 1819
contato@laplan.com.br
www.laplan.com.br
Com qualidade, pontualidade e experiência adquirida por mais de 30
anos, abrangemos todas as fases da obra - gerenciamento, projeto
arquitetônico, complementares e execução.
Uma equipe de profissionais, arquitetos e engenheiros qualificada e
integrada, para oferecer a melhor opção do mercado!
Atuamos em Obras novas e reformas Prediais, Corporativas, Comerciais, Industriais, Residenciais.

Projeto, Construção, Reforma e Retrofit de Edifícios Comerciais

Projeto, Construção, Reforma e Retrofit de Edifícios Residenciais
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Lider
Av. Raja Gabaglia, 555
30380-103 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3517 4455
lider@lider.com.br
www.lider.com
Desenvolvido pela Construtora Lider na melhor localização da cidade, dentro do Shopping Minascasa, integrado ao futuro centro
de convenções de Belo Horizonte e em frente ao Minas Shopping: o
Ramada Minascasa Encore Hotel ficará na Linha Verde. O Ramada
Minascasa Encore Hotel reúne negócios, comércio e restaurantes,
tudo em um só lugar, além da qualidade Lider e diárias a preços acessíveis. Tudo isso no mais novo polo hoteleiro de Belo Horizonte: ao
lado do hotel Ouro Minas, em frente ao futuro Centro de Convenções
e ao único ponto de parada do Conexão Aeroporto.
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Lorenge
Rua Izidro Benezath, 48
29050-300 · Vitória · ES
Telefone 27 2121 5151
lorenge@lorenge.com.br
www.lorenge.com.br
Maxxi é o primeiro empreendimento Advanced Business Center da
Lorenge. Um projeto com atributos de Triple A, perfeito para quem
busca retorno para seus investimentos, sem abrir mão de conforto,
sofisticação e exclusividade. Sua localização é privilegiada. É máximo em todos os sentidos. Espaços corporativos moduláveis a partir
de 60m². Elevadores panorâmicos de última geração. Centro de conectividade. Controle de acesso e sistema informatizado de segurança. Exclusividade: 24 espaços corporativos por torre, flexibilidade
de layout e muito mais.
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Mac Construtora
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.066 · 17º and.
01451-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3817 0033
mac@mac.com.br
www.mac.com.br
Nova Klabin é uma grande novidade residencial, com espaços de lazer
para toda a família, junto à Chácara Klabin. O terreno é privilegiado, de
frente para uma praça, próximo à estação do metrô Imigrantes. Nova
klabin permite acesso fácil aos mais importantes pontos de São Paulo. Uma região que reúne infra-estrutura completa de lazer e comércio,
como o Parque do Ibirapuera, shoppings metrô Santa Cruz e Plaza Sul,
colégio Arquidiocesano, hipermercados 24 horas, locadoras, enfim,
aquilo o que você quer e precisa estará sempre ao seu lado. Em outras
palavras, Nova Klabin coloca você dentro de um mundo de facilidades.
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Melnick Even
Rua Carlos Trein Filho, 551
90450-120 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3016 9000
contato@melnickeven.com.br
www.melnickeven.com.br
Unimos o útil ao agradável e também ao prático.
No (HOM) Lindóia, a sua vida pessoal e a profissional vivem em perfeita harmonia. Com duas torres totalmente independentes, uma comercial e outra residencial, o (HOM) Lindóia possui um terreno com
mais de 5 mil m². Com uma área de lazer repleta de opções, a torre
residencial tem diversão garantida para toda a família, enquanto as
lojas do Mall criam uma atmosfera de praticidade e modernidade à
torre comercial.
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Mota Machado
Av. Dom Luís, 880 · 1º Andar
60160-230 · Fortaleza · CE
Telefone 85 3208 1100
contato@motamachado.com.br
www.motamachado.com.br
Momentum Office Bezerra de Menezes · A mais sofisticada e inovadora torre empresarial de Fortaleza. Localizada no coração da Av.
Bezerra de Menezes, o Momentum Office está em uma das regiões
que mais crescem na capital cearense.
Reserva do Horto Condominium Park · Arquitetura moderna,
design arrojado, qualidade no acabamento e requinte em cada detalhe. Garantia de entrega, valorização e localização privilegiada.
Quem conhece a Mota Machado sabe que esses são os diferenciais
responsáveis por fazer dela a marca da credibilidade e da confiança.
Momentum Office Bezerra de Menezes

Reserva do Horto Condominium Park
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Moura Dubeux Engenharia
Av. Domingos Ferreira, 467
51011-051 · Recife · PE
Telefone 81 3087 8000
contato@mouradubeux.com.br
www.mouradubeux.com.br
Mixbuilding: o Evolution Central Park conta com residenciais,
empresariais e hotel em seu complexo em frente ao futuro melhor
e maior shopping da cidade. Tudo isso com um parque central com
10mil m² com equipamentos de lazer ao ar livre e arborização. Para
esse projeto foram planejadas alamedas e vias largas com paisagismo ao longo de todo o projeto. O cuidado com o acesso dos empreendimentos dentro do complexo foi pensado em todos os detalhes,
com implantação dos mesmos voltados para a praça central e com
fácil acesso para o shopping.
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MRV Engenharia
Rua Felipe Neri, 148 · Sl. 501

90440-150 · Porto Alegre · RS
Telefone 4004 9000
contato@imoveis.mrv.com.br
www.imoveis.mrv.com.br
O Spazio Porto Cristal é um empreendimento inovador que oferece toda a tranquilidade e conforto que você deseja. Condomínio
fechado de apartamentos à venda em Porto Alegre de 2 e 3 dormitórios com suíte e vaga de garagem. Dê um toque especial aos seus
momentos livres e finais de semana com a área de lazer que possui
playground, salão de festas e piscinas adulto e infantil. A diversão
aqui é garantida. A MRV selecionou os melhores materiais para o
acabamento do seu imóvel, mas você ainda tem várias opções para
atender ao seu estilo.
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Odebrecht
Avenida Tancredo Neves, 450
Edifício Suarez Trade · Sala 3.202
41820-901 · Salvador · BA
Telefone 71 3172 5555
www.orealizacoes.com.br
O complexo multiúso em uma das esquinas mais importantes de
Alphaville. Alpha Square é um empreendimento inovador e único, que vai entrar em sua vida trazendo facilidade, lazer completo
e muita natureza ao redor. São dois empreendimentos residenciais,
um empreendimento comercial e um mall boutique, no coração de
Alphaville. Localizado próximo aos melhores restaurantes, supermercados, escolas e shoppings de Alphaville e do acesso à Rodovia Castelo Branco.
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Paranasa
Rua Professor Magalhães Drumond, 218
30350-000 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3298 5700
paranasa@paranasa.com.br
www.paranasa.com.br
Nova Lima,MG · Implantação do Flat Service, em conjunto com a
ACCOR - Hotelaria Accor Brasil S/A - operadora de hotéis, incluindo
projeto, construção civil e instalações. O hotel Mercure Belo Horizonte
Vila da Serra situado em Nova Lima, junto da zona de Belvedere,
fica apenas a poucos minutos do centro de Belo Horizonte e Savasssi.
Perto do centro comer. BH e dos melhores bares da capital mineira,
com fácil acesso ao centro de conv. Expominas. A poucos minutos
do Anel Rodoviário, a via de saída para cidades históricas, a 50 km do
aerop. de Confins e a 52 km do museu de Inhotim.

Fotos · Bendita Conteúdo & Imagem
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PDG
Rua Joaquim Floriano, 413 · 10º and.
04543-903 · São Paulo · SP
Telefone 11 3254 5600
contato@pdg.com.br
www.pdg.com.br
O Recanto Jacarandá oferece apartamentos espaçosos, confortáveis e práticos, com várias opções de lazer. Localiza-se no Jardim das
Perdizes, o novo bairro planejado de São Paulo, que garante qualidade de vida e conforto para toda sua família.Recanto Jacarandá é um
excelente condomínio residencial com espaços de convivência para
toda a família. Apartamentos de 79 m² e 108 m² com vários diferenciais: pet place, áreas de diversão para crianças e vagas de estacionamento para todas as necessidades.O terreno de mais de 8 mil m2
oferece diversão e lazer.
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Pedra Forte Incorporações
Rua dos Pinheiros,1.060 · 11º andar
05422-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 3031 0255
pedraforte@pedraforte.com
www.pedraforte.com
Arcoverde Business
Fachada com pele de vidro, lajes flexíveis com várias opções de
plantas e junções, 30% de área ajardinada. Inserido em uma área
de 1.579m2 em Pinheiros, região nobre da cidade de São Paulo. Terá
quinze pavimentos além de três subsolos e o andar térreo. Do 1º ao 9º
andar, terá quatro conjuntos e duas vagas na garagem por conjunto.
Do 10º ao 15º apenas dois conjuntos e 4 vagas por conjunto. Contará
com quatro elevadores. Todos os conjuntos serão entregues com piso
elevado monolítico.

2013 · X5 ANUÁRIO CORPORATIVO 371

Construtoras e Incorporadoras

Perfil Construtora

Fotos · Anderson Angelucci

Rua Dr Renato Paes de Barros, 512 · Cj. 12
04530-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3073 0040 · 3071 2687
recepcao@perfilconstrutora.com.br
www.perfilconstrutora.com.br
A nova Sala VIP da TAM Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Guarulhos foi construída respeitando a nova imagem institucional da empresa. A Perfil Construtora atuou desde as estruturas
metálicas até o acabamento final, passando por todas as instalações técnicas e contribuindo decisivamente na compatibilização
dos projetos técnicos com a expectativa arquitetônica.
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Porte Construtora
Rua Antônio Camardo, 660
03309-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 2227 7300
contato@porte.com.br
www.porte.com.br
Josephine Baker, edifício residencial com uma única torre , localizado no Jardim Anália Franco/SP. 38 apartamentos mais 1 cobertura duplex top house, ocupa um terreno de 3.146,185m². Quadra
Esportiva com sistema de Iluminação sem dispersão, Brinquedoteca
Integrada ao Playground, Piscinas Descobertas e uma piscina com
cobertura em vidro, Academia de ginástica. Salão de festas e sala de
jogos com Internet. Pé-direito com 2,70m livres nas salas de estar e
jantar e dormitórios. Tratamento acústico nas lajes, vidros e tubulações. Elevadores automáticos com sistema de chamada biométrico.
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Queiroz Galvão
Rua Santa Luzia, 651 · 2º a 6º andar
20030-041 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2131 7100
contato@qgdi.com.br
www.qgdi.com.br
Orizon View Houses
O mais charmoso empreendimento de Salvador o Orizon View
Houses. São duas torres, formando um projeto único, em um dos
endereços mais desejados e exclusivos da cidade. Um lugar onde
o encanto não pode ser descrito em palavras. É para ser visto. O
Orizon possui uma completa infraestrutura de lazer e segurança,
diferenciais exclusivos para um empreendimento único. Apartamentos com 330m2, quatro suítes com varanda e vista para o mar,
no morro do Ipiranga.
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Racional Engenharia
Av. Chedid Jafet, 222, Bloco D - 3º And.
04551-065 · São Paulo · SP
Telefone 11 3732 3777
contato@racional.com
www.racional.com
A Hilton Worldwide, uma das redes hoteleiras mais tradicionais do
mundo, está construindo o primeiro hotel da rede no Rio de Janeiro,
o Hilton Barra. O Hotel, um cinco estrelas que já busca a certificação LEED Silver, terá 278 quartos, sendo uma suíte executiva/presidencial e possuirá piscina descoberta na cobertura, academia, bar
da piscina, restaurante e bar, dois salões de eventos com 284,20m2
(área útil) e 596,50 m2 (área útil) e onze salas de reunião/multiuso
para eventos, além de estacionamento com 110 vagas.
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Icon Brickell · Miami · FL

520 West 28th Street · Nova York · NY

Millecento · Miami · FL

Related Brasil
Rua Campos Bicudo, 98 · Cj. 112
04536-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3078 8300
related@related.com.br
www.related.com.br
A Related é uma incorporadora com portfólio superior a US$ 20 bilhões desenvolveu Time Warner Center e está à frente do maior empreendimento imobiliário dos EUA na atualidade, o Hudson Yards, de
US$ 12 bilhões. Primeiros lançamentos no Brasil vêm assinados por
um ‘dream team’ da indústria imobiliária global, como o paisagista
Enzo Enea e os estúdios Arquitectonica e United Design, entre outros
nomes de peso. Sócios americanos são Stephen Ross, magnata dos
imóveis nos EUA, Jorge Pérez, maior incorporador da Flórida e o ex-embaixador americano no Brasil, Clifford Sobel.
Hudson Yards · Nova York · NY

Time Warner Center · Nova York · NY
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RN Incorporadora e Construtora
Avenida Nove de Julho 4.865 · Cj.11
01407-200 · São Paulo · SP
Telefone 11 3331 0609
contato@rnconstrutora.com.br
www.rnconstrutora.com.br
Residencial Penn Tower
Um estilo arquitetônico contemporâneo que se destaca com as combinações dos desenhos dos terraços. Seu jogo intercalado surpreende
e diferencia todas as unidades residenciais. A flexibilidade das plantas
proporciona praticidade e conforto para cada jeito de morar, relata
o Arquiteto Pablo Slemenson. Um jardim para instigar a curiosidade
e surpreender. Um jardim com espécies exuberantes e áreas de contemplação em meio aos equipamentos criando espaços de relaxamento e meditação, descreve o paisagista Marcelo Novaes.
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RS Construtora Incorporadora
Av. N.S da Penha, 714 · Cj. 1106
29055-130 · Vitória · ES
Telefone 27 2121 25550
contato@rsconstrutora.com.br
www.rsconstrutora.com.br
Ocean Green Home & Beach Residence o primeiro home & beach do Espírito Santo. Apartamentos de quatro quartos com duas
ou três suítes. Situado à Av. Dante Michelini, 4595, Jardim Camburi,
Vitória-ES. A RS Construtora escolheu um dos lugares mais valorizados de Vitória para receber mais um de seus projetos de alto padrão e
bem-estar. Em frente à praia de Camburi, local com uma das melhores infraestruturas para a prática de esportes a beira-mar da Grande
Vitória, e ponto de encontro de quem gosta da vida ao ar livre, um
verdadeiro convite a vida saudável e repleta de tranquilidade.
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Setin Incorporadora
Rua Fidêncio Ramos, 100 · 12º andar
04551-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3041 9240
contato@setin.com.br
www.setin.com.br
A Setin, com toda a sua expertise de anos de mercado, desenvolveu
um conceito inovador para hóspedes e executivos modernos. Desse conceito nasceu a linha Mondial. Uma categoria de empreendimentos que integram torres hoteleiras e comerciais. Os projetos
variam de acordo com as características e as necessidades de cada
cidade ou bairro. Essa união de hotéis e escritórios é denominada
Hospitality Business Center, no qual a sinergia entre os dois segmentos gera uma alta taxa de ocupação.
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Syene Empreendimentos
Av. Tancredo Neves, 1.543 · Sl. 1001
41820-021 · Salvador · BA
Telefone 71 3480 9000
contato@syene.com.br
www.syene.com.br
Syene Corporate, o primeiro Green Building Corporativo do Norte
e Nordeste. Salas comerciais de 95m² a 800m² em um empreendimento de altíssimo padrão, com projeto diferenciado e localização
privilegiada. Um empreendimento diferenciado, Highly Commended
do International Property Awards, uma das mais conceituadas premiações da construção civil do mundo. Heliponto para a sua maior
comodidade e conforto. Fachada em pele de vidro e alumínio composto. Health Fitness com mais de 700m². Opção de unir 2 salas, ½
andar e andar inteiro.
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Tecnisa
Av. Brig. Faria Lima, 3144 · 3º andar
01452-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3708 1000
contato@tecnisa.com.br
www.tecnisa.com.br
O Novo Centro Curitiba é uma excelente opção para seu escritório
ou loja na capital paranaense. Ele oferece ótimas opções de metragens, uma localização excepcional e diversos serviços associados
para ajudar a sua empresa a realizar grandes negócios. Situado na
capital mais desenvolvida do Brasil, cidade com um dos melhores índices de área verde do País em um bairro em franca valorização, polo
comercial e de serviços. Uma única torre, implantada em uma área
de 1.081m² com 15 unidades por andar, 3 elevadores sociais e 1 de
serviço, 4 lojas no térreo com 86, 110, 122 e 260m².
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Thá
Av. Marechal Deodoro, 630 · 24º andar
80010-010 · Curitiba · PR
Telefone 41 3320 8817
contato@tha.com.br
www.tha.com.br
Green Center uma vida em torno de praças, de verde, de varandas
e de uma casa de verdade. Com praças de convivência aliadas a espaços de lazer. Apartamentos à maneira tradicional e unidades comerciais, com comodidade e praticidade para você viver e trabalhar.
Tudo isso com a arquitetura e a qualidade da Thá. Empreendimento
misto, comercial e residencial com 2 torres. 306 residenciais e 204
offices. Conta com 167 vagas de garagem, Green Live Square e Green
Garden Square, Praça Verde de convivência com áreas de lazer no 15º
e 23º pavimento, Green Business Square.
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Trisul
Av. Paulista, 37 · 18º Andar
01311-902 · São Paulo · SP
Telefone 11 3147 0000
contato@trisul-sa.com.br
www.trisul-sa.com.br
Oliva Vila Mascote
Em sintonia com a sua vida. Apartamentos com duas suítes, 70,9m²
de área privativa, terraço gourmet com churrasqueira, suíte com
terraço, lavabo uma ou duas vagas, lazer completo. Churrasqueira,
piscina, salão de jogos, espaço fitness, salão de festas, brinquedoteca, playground e espaço pet. Localizado na Vila Mascote, próximo à
ciclovia da Avenida Roberto Marinho, bem perto do futuro parque do
povo e da futura linha lilás do metrô.
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Via Engenharia
SIA Trecho 03 Lote 1705/15
71200-030 · Brasília · DF
Telefone 61 3403 4000
via@grupovia.com.br
www.viaengenharia.com.br
O Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha é um complexo
multiuso com uma área de 1,6 milhões de metros quadrados, pronto
para receber grandes eventos esportivos e culturais. Com capacidade
para 71 mil pessoas a nova arena vai inserir Brasília, em definitivo, no
cenário dos grandes eventos. A história do 1.027 dias de construção
desta obra que impressionam por sua estrutura e beleza, poderá ser
visto, em breve, no documentário “Operários da Bola”. Brasília terá posição de destaque no calendário do Mundial. A capital será anfitriã
da Seleção Brasileira no jogo decisivo da fase de grupos.
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WTorre Engenharia
Av. Chedid Jafet, 222 · Bl. D · 4º andar
04551-065 · São Paulo · SP
Telefone 11 3759 3300
contato@wtorre.com.br
www.wtorre.com.br
Com a proposta de ser único, inovador, aconchegante e surpreendente, o Shopping JK Iguatemi é um empreendimento de alto padrão.
Faz parte do projeto arquitetônico do WTorre Plaza, contando com
116 mil m2 de área construída, dos quais 36 mil m2 são destinados à
locação. O empreendimento traz outros elementos diferenciados em
sua composição, como as estruturas metálicas do cinema, que possuem vãos de 56 metros que dispensam pilares de apoio e permitem
maior flexibilidade ao layout das salas. Os espaços são iluminados,
transparentes e assimétricos.
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