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Você está tomando conhecimento da mais completa 

ferramenta de trabalho e fonte de consulta  permanente 

para o seu dia-a-dia, nas áreas de arquitetura, 

engenharia e facility. Os profissionais, produtos e 

serviços que você encontra aqui, bem como todas as 

informações disponíveis, são atualizadas em tempo 

real para que nenhuma informação importante fique 

fora do seu alcançe.

278HR Hospitais Hotéis

320Construtoras

Uma fonte de consulta em constante movimento

CONSTRUTORASHR HOSPITAIS HOTÉIS

ARqUISHOwCOmPONeNTeS

mObIlIáRIOARqUITeTOS

Material estará disponivel para consulta a partir de 18.10.2012

Acesse e consulte

http://www.flexeventos.com.br
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As seções deste anuário estão distribuídas da forma mais 

simples e prática possível, para facilitar sua busca na 

hora de localizar profi ssionais, produtos ou serviços de 

seu interesse. São elas: Sumário, Profi ssionais Arquitetos, 

Mobiliário, Componentes, HR Hospitais e Hotéis, Arquishow com 

acabamentos Prediais e Interiores, Tecnologia e Construtoras/

Incorporadoras. O diferencial para cada um destes setores, 

está representado por cores distintas, um ícone para cada 

área de atuação e numeração.

Dentro de cada seção, você encontrará catálogos compostos 

por duas ou mais páginas, com informações sobre o 

profi ssional/empresa, produtos e serviços disponibilizados 

pelos próprios participantes. 

As páginas de publicidade foram elaboradas de forma a 

apresentar também informações técncias.

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

Equipe Técnica

Endereço Completo

Arquitetos

Conceito e Solução

Setor

Nome da Obra

Escritório
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Não deixe de usar todas as ferramentas
que colocamos à usa disposição, acessando

www.flexeventos.com.br

O Anuário Corporativo é uma publicação da Flex Editora.
Telefone 11 3663 2505

Dados, fotos e plantas refletem as informações dos 
participantes, sobre os quais os mesmos assumem integral 
responsabilidade, e não expressam necessariamente 
a concordância ou anuência dos editores que 
automaticamente se isentam sobre os assuntos abordados 
por terceiros.
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Projeto Gráfico · Gisele Souza 

editoração eletrônica · Gisele Souza

Imagem Capa · Rolffimages | Dreamstime.com 

Publicidade

Telefone  11  3663 2505 ramal 214

Fax  11 3663 2505 ramal 210
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AC ARQUITETURA

Atuando desde 1983, com uma equipe experiente e 
dinâmica, desenvolvemos mais de 300 projetos para 
empresas, particulares e administrações públicas, com 
projetos premiados e obras no Brasil, Chile, França e 
Estados Unidos.

 20

A&C ARQUITETURA E CONSULTORIA

A&C Arquitetura e Consultoria equipe multidisci-
plinar, atua no mercado corporativo desenvolven-
do projetos industriais, comerciais, hospitalares,  
gerenciamento de obras, projetos complementa-
res e adequação de empresas às normas de vi-
gilância sanitária nos mais diversos segmentos.

 22

ANGELINA GUSMÃO E ILKA ROSAS

Angelina Gusmão e Ilka Rosas arquitetas e urbanistas 
pela Universidade Federal de Pernambuco atuam em 
projetos de edifícios residenciais e comerciais, casas, 
clínicas, conjuntos habitacionais e arquitetura de 
interiores. 

 30

AMIL PROJETOS

O projeto do hospital foi concebido através de uma 
arquitetura de grande sustentabilidade, adotando pro-
cessos para redução dos impactos ao meio ambiente, 
seguindo os conceitos estabelecidos pelo LEED e pelo 
Green Building Council.

 28

ARQUITETARE

Elaine Zanon e Cláudia Machado defi niram como mis-
são, divulgar e concretizar a arquitetura, tornando-a 
mais acessível à sociedade, e dessa forma melho-
rando a qualidade de vida das pessoas. Os projetos 
resultam em criações de equilíbrio, dinamismo e qua-
lidade técnica.

 34

ARQSOL

Referência em planejamento de campus universitário e 
de edifícios educacionais e científi cos. Atuando desde 
1971, Sebastião Lopes é diretor da ARQSOL e consultor 
de diversas instituições.
 

 32

BANCO DO BRASIL

A Divisão de Soluções em Arq. e Eng. do Banco do Bra-
sil é responsável pela criação, projeto e normatização 
dos elementos de padronização visual de arquitetu-
ra de ambientes e design de mobiliário, sinalização e 
equipamentos de todo conglomerado.

 40

ATHIÉ | WOHNRATH 

Empresa especializada em gestão de processos, atua 
nas áreas de arquitetura, gerenciamento, engenharia, 
consultoria e construção e conta com uma gama com-
pleta de serviços que planejam e efetivam todas as 
fases de um projeto, da concepção à entrega.

 36

AFLALO & GASPERINI

A Atuação do escritório se estende por todo o territó-
rio nacional, principalmente no Estado de São Paulo, 
tendo também participado de projetos no exterior. 
Projetos de Arquitetura e Urbanismo, abrangendo o 
setor comercial e de serviços, multifamiliar e unifami-
liar, o setor hoteleiro, público e social, industrial.

 26

AFA

Fundado em 1975, com sede em Salvador - BA, o es-
critório de arquitetura e urbanismo André Sá e Fran-
cisco Mota arquitetos, vem se destacando pelo amplo 
espectro de atividades nestas áreas desenvolvidas no 
Brasil e no exterior.

 24
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ARQUITETOS

CANDUSSO ARQUITETOS

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

52

BKS PROJETOS

Empresa contemporânea, focada na elaboração de 
Projetos e Gerenciamento de obras de espaços Cor-
porativos. Contamos com procedimentos específi cos e 
metodologia de cumprimento de prazos, controlando 
custos, porém buscando soluções sempre criativas 
para a total satisfação de nossos clientes.

 50

CDCA

A CDCA desenvolve prática direcionada a projetos de 
grande porte, nas áreas de multiplo uso, hotelaria, 
comercial, de entretenimento e esportiva. Atualmente 
projeta empreendimentos de multiplo uso e quatro no-
vos museus na região sudeste do país. 

 56

CARLOS ROSSI

Os dezoito anos de experiência profi ssional do Arqui-
teto Carlos Rossi, formado pela Faculdade de Belas 
Artes de São Paulo, comunicam precisamente, através 
da sua sensibilidade estética, que somente a arqui-
tetura poderia lhe dar, tamanha satisfação pessoal e 
profi ssional.

 54

CLAUDIA SOUTO MAIOR PIFANO MONTALVÃO

Graduada em Arquitetura e Urbanismo (Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE, em 1995) e Desenho 
Industrial, com bacharelado em Programação Visual 
(pela UFPE, em 2001). Atua no desenvolvimento de 
projetos no setor comercial, residencial, hospitalar e 
laboratorial, tanto na rede pública como privada. 

62

CLAL ARQUITETURA

Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universi-
dade Federal de Pernambuco (UFPE), atua no merca-
do desde 1980 nos seguimentos de Projetos de Arqui-
tetura, Interiores e Exposições.

 60

BETH RÊGO ARQUITETURA

Beth Rêgo Arquitetura atua há 18 anos no nordeste, 
com projetos residenciais, comerciais, institucionais  e 
design de interiores. E projetos de escalas e naturezas 
diversas, buscando funcionalidade, conforto, beleza, 
praticidade e sustentabilidade.

 44

BATAGLIESI ARQUITETOS + DESIGNERS

A Batagliesi é uma empresa de Projetos e Consultoria 
de Arquitetura e Design. Sua fl exibilidade permite des-
de a realização de pesquisas e conceitualizações até 
o desenvolvimento e implantação de Projetos de Alta 
Complexidade.

 42

BHZ ARQUITETURA

A BHZ elabora e gerencia projetos comerciais, 
corporativos e institucionais. Com mais de 18 
anos de atividades e de 1,5 milhão de metros 
quadrados contratados, desenvolvemos soluções 
sob medida para cada empreendimento, otimi-
zando resultados.

 48

BETTY BIRGER

Betty Birger é a titular do escritório Betty Birger Arquite-
tura e Design, fundado no início dos anos noventa. Vol-
tado à criação de sedes corporativas, espaços de saúde, 
comerciais e de convívio, tem como fi losofi a de trabalho 
o perfi l inovador, o constante reinventar-se, aliado ao 
desenvolvimento de projetos únicos, personalizados.

46
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DANTE DELLA MANNA

Empresa multidisciplinar de arquitetura, interiores, 
design, planejamento visual e gerenciamento de im-
plantações. 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.

 64

DB ARQUITETURA

Formada pela Universidade Mackenzie em Arquitetura 
e Urbanismo, Daniela Berardinelli atua no mercado de 
arquitetura e arquitetura de interiores. Atua em pro-
jetos e construção para clientes residenciais e comer-
ciais, hotéis, bares e restaurantes, escritórios, stands 
de vendas e apartamentos decorados.

 66

EDO ROCHA ESPAÇOS CORPORATIVOS

Desde 1974 desenvolveu mais de 800 projetos, em 
aproximadamente 5 milhões de m2, e se especializou 
no conceito full service. O que signifi ca que estamos 
aptos para executar todas as etapas de planejamento, 
projeto e implantação de obras de arquitetura e arqui-
tetura de interiores, com uma equipe multidisciplinar.

74

DUOMO ARCHITECTURA 

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

 72

FELIPE RUSSO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO 

Empresa especializada em arquitetura e planejamento 
de escritórios. Atua da concepção à entrega, executan-
do consultoria na escolha do imóvel, projeto, plane-
jamento, gerenciamento e implantação de obras. Foco 
em velocidade, qualidade e dinamismo.

 78

FANTIN SIQUEIRA ARQUITETURA

Com mais de 25 anos atuando no mercado de arquite-
tura, arquitetura de interiores e arquitetura corporati-
va; realiza e administra obras mantendo o padrão e a 
alta qualidade, com custo benefício e prazos de entre-
ga corretos. A qualidade de seus trabalhos é garantida 
por profi ssionais experientes.

 76

FLÁVIO CASTRO ARQUITETO

Mestre e pós-graduado em arquitetura pela Univ. Po-
litécnica da Catalunha, ETSAB 2007-09. Licenciado em 
arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie, 
SP, Brasil 2000-05 com a tese “Construindo com a 
paisagem.

 86

FGMF ARQUITETOS

Fundada em 1999 por colegas da FAUUSP, a Forte, 
Gimenes & Marcondes Ferraz foi criada com a pro-
posta de produzir uma arquitetura contemporânea, 
sem restrições quanto ao uso de materiais e técnicas 
construtivas diversas e investigando as relações entre 
a arquitetura e o homem.

 84

DOMINGOS BRITO

Formado em 1984 pela Faculdade Gama Filho no Rio 
de Janeiro com especialização em Arquitetura em 
Sistemas de Saúde em 2001 - UFBA, tem escritório 
na cidade de São Luís, Maranhão, onde desenvolve 
projetos na área comercial, residencial, hotelaria e 
hospitalar.

 70

DG ARQUITETURA

Com sede no Rio de Janeiro e mais de 25 anos de ex-
periência, a DG Arquitetura com uma equipe liderada 
pelos arquitetos Doris Daher e Guilherme Pereira, de-
senvolve projetos em diversas áreas em todo o Brasil: 
residenciais, comerciais, hotelaria, ambientes de saúde 
e estética.

 68
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ARQUITETOS

IVAN SMARCEVSKI

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

98

ÍNDIO DA COSTA AUDT

A empresa está apta a atender contratos de trabalho de 
grande amplitude, complexidade e duração, atuando em 
4 áreas: arquitetura, urbanismo, design e transportes. 
Equipe básica é de aproximadamente 40 profi ssionais, 
entre urbanistas, arquitetos, designers industriais e grá-
fi cos, modelistas, desenhistas e estudantes.

 96

JOÃO CARLOS E MARIA THEREZA

Os traços puros e contemporâneos desenvolvidos pelo 
arquiteto João Carlos se aliam ao apurado senso es-
tético da decoradora Maria Thereza para dar origem 
a projetos sofi sticadamente simples, que primam pelo 
conforto e pelo equilíbrio. Mais de 300 projetos que 
emocionam e estimulam os sentidos. 

 104

JNA ARQUITETOS

Com a experiência adquirida em 20 anos, aprendemos a 
importância da parceria com nossos clientes. Acompa-
nhamos as alterações e a evolução do mercado imobiliá-
rio com muita atenção e hoje temos ciência da importân-
cia dessa parceria e do fundamental papel do arquiteto 
na viabilização dos empreendimentos imobiliários.

 102

LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS

A atuação da Levisky é diretamente relacionada às ques-
tões urbanas, ao desenvolvimento e aprovação de em-
preendimentos complexos e à viabilização de parcerias 
público-privadas. Ao unir uma visão que busca a contem-
poraneidade e a inovação para o desenho da cidade, o es-
critório cria soluções de projetos arquitetônicos e urbanos.

 106

GK & ARQUITETOS ASSOCIADOS

A GK & Arquitetos Associados atua na área corpora-
tiva, comercial, hoteleira e residencial. Desenvolvem 
projetos personalizados estudando todas as necessi-
dades detalhadamente, fazem a implantação dos pro-
jetos e acompanham a execução das obras. 

 90

GCP ARQUITETOS

A GCP foi fundada em 1997, sendo Sergio Coelho um 
de seus fundadores. Atuando na área institucional, in-
dustrial varejo/comercial, residencial, interiores corpo-
rativos, cultural/educacional, esportes, lazer, urbanís-
tica ou de lazer.

 88

HAMAM DEVELOPMENT

Hamam Development é uma empresa de origem brasilei-
ra que desenvolve, projeta e implanta hotéis em toda a 
América Latina e recentemente expandiu seu desenvolvi-
mento para o mundo Árabe. Tem em seu histórico gran-
des valores como mais de 16.000 unidades habitacionais 
hoteleiras e os 5 milhões de m2 implantados.

 94

GUSTAVO ALMEIDA & JOÃO ALMEIDA

Fundado em 1982, o escritório de arquitetura e interio-
res, destaca-se pela qualidade dos trabalhos e o amplo 
espectro de projetos: residências, lojas, mercado imo-
biliário, prédios hospitalares, prédios educacionais, 
indústrias e hotelaria.

92

J. J. ABRÃO

Joel Abrão, arquiteto formado pela Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo de Mogi das Cruzes, em 1981. 
Fundador da empresa, vem ao longo de todos estes 
anos fi rmando-se pela concepção e desenvolvimento 
de seus projetos arquitetônicos, sobretudo edifícios 
residenciais, comerciais e industriais.

100
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MOOCA ARQUITETOS ASSOCIADOS

Jovem escritório de arquitetura em Brasília, a Mooca 
Arquitetos Associados tem como compromisso o de-
senvolvimento de projetos com linguagem contempo-
rânea e criativa. Atua nas áreas de Arquitetura, Paisa-
gismo, Interiores e Programação visual.

 110

PEDRO GABRIEL ARQUITETOS ASSOCIADOS

Desde 1985, o escritório Pedro Gabriel Arquitetos As-
sociados desenvolve projetos para o segmento imo-
biliário e empresarial. Sua principal característica é o 
traço contemporâneo dos projetos e uma arquitetura 
identifi cada com os dias atuais.

 112

SCORZELLI ARQUITETURA E DESIGN 

Somos uma empresa multidiciplinar de Projetos de Ar-
quitetura, Cenografi a, Design e Consultorias relacionadas 
a essas áreas. Nosso objetivo principal é o atendimento 
a clientes corporativos. Contamos com a colaboração de 
profi ssionais específi cos como: acústica, climatização, ins-
talações especiais, luminotécnica, entre outros. 

 122

RAF

Fundada em 1989 e nesses mais de 20 anos vem se 
destacando pela sua criatividade, inovação e posi-
cionamento empresarial, na busca por uma arqui-
tetura de vanguarda e design qualifi cado sempre 
trabalhando principalmente focado no usuário do 
espaço projetado. 

 120

ST ARQUITETURA

Empresa especializada em arquitetura corporativa, de-
sign e comercial. Com experiência de mais de 30 anos 
no mercado de escritórios de SP.

 126

SEGAL VISSOTTO ARQUITETOS

União de uma equipe de profi ssionais de desenho e 
arquitetura dirigida pelos arquitetos Andrés Segal e 
Antonio Vissotto sendo a consequência de mais de 
30 anos de atuação em projeto e direção de obra e 
construções de variadas tipologias. 

 124

TM ENGENHARIA

Única em sua abordagem multidisciplinar que integram 
os aspectos ambientais no desenvolvimento de projetos 
arquitetônicos exclusivos para os diversos segmentos da 
economia. Nosso diferencial: soluções que primam pelo 
cuidado e atenção nos quesitos de sustentabilidade, custo-
-benefício, conforto e adaptabilidade de suas instalações.

130

QUEIROZ & QUEIROZ ARQUITETURA

Em atividade desde julho de 1993, a Queiroz & 
Queiroz Arquitetos Associados nasceu da iniciativa 
de dois jovens arquitetos: Jeferson Pertile Queiroz e 
Carolina Feldens Queiroz, agregando suas experiên-
cias de trabalho junto a grandes escritórios no Rio 
de Janeiro e Pelotas, no Rio Grande do Sul.  

 118

PROINSTAL ARQUITETURA

Criada em fevereiro de 1978, a Proinstal dedicou-se 
desde o início de suas atividades à implantação de 
espaços corporativos, tanto no desenvolvimento do 
projeto quanto no gerenciamento da implantação dos 
mesmos.

 114

LUCIA HELENA ANDRADE LIMA
ARQUITETURA INTERIORES

O escritório desenvolve projetos de arquitetura e 
interiores na área residencial e comercial há 28 anos, 
com a constante preocupação estética formal, inte-
gração de espaços, isolamentos térmico e acústico e 
conforto ambiental. 

108
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ARQUITETOS

VERA ZAFFARI ARQUITETURA

Referência em qualidade, profi ssionalismo, conhecimen-
to e criatividade. Com mais de 30 anos de atuação, a 
arquiteta Vera Zaffari - com um grupo de profi ssionais 
altamente capacitados - confi a à VZA o reconhecimento 
no mercado através da maneira inovadora que trabalha 
arquitetura.

 136

VASCO LOPES ARQUITETURA

A Vasco Lopes Arquitetura foi fundada em 2006 e tem 
atuado nos segmentos residenciais e comerciais.

 134

TORRES & BELLO

Empresa voltada ao desenvolvimento de projetos ar-
quitetônicos, urbanísticos, e de várias áreas correlatas. 
Como prioridade, buscamos sempre manter um alto pa-
drão de qualidade com tratamento personalizado. Nos-
so comprometimento é produzir um serviço que efe-
tivamente satisfaça às necessidade de nossos clientes.

 132

WW ARQUITETURA

A WW Arquitetura desenvolve, gerencia e executa 
projetos para diversos segmentos: grandes empresas, 
órgãos públicos, associações e profi ssionais liberais, 
atendendo às necessidades específi cas de cada cliente 
e seu budget.

 140

VOA ASSOCIATES INCORPORATED

Fundada em 1969, ouve e compreende as necessidades 
do cliente, integrando a sua experiência e oferecendo 
soluções adequadas e efi cazes. Experiência em desen-
volvimento de projetos nas áreas de: educação, fi nan-
ceiro corporativa, governamental, jurídica, habitação 
multi-familiar e hotelaria, saúde e comercial.

138
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AC ARQUITETURA

Av. Presidente Wilson, 165 · Gr.814 
20030-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21 2524 1775
contato@acarquitetura.com.br
www.acarquitetura.com.br

OBRA
Personal Service
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Henock de Almeida
Renato Campos

AC ARQUITETURA

Av. Presidente Wilson, 165 · Gr.814 
20030-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21 2524 1775
contato@acarquitetura.com.br
www.acarquitetura.com.br

CONCEITO
Transformar completamente a maneira como a empresa, através dos seus 
funcionários, entende e se relaciona com o espaço de trabalho e entre si. 
O conceito do novo espaço estabelece uma autêntica revolução para a 
empresa, pois, pela primeira vez em sua história, todos os colaboradores 
administrativos iriam trabalhar sob um único teto, com mobiliário 
composto, na sua maioria, por estações de trabalho lineares e em open 
space. Seis meses depois da implantação, o projeto está consolidado e é 
um sucesso, tanto entre diretores como no staff.

SOLUÇÃO
A implantação do escritório se desenvolve ao redor do corpo central, onde foi 
criada uma circulação unifi cada, com acabamentos e iluminação diferenciados. 
Para limitar os espaços entre esta circulação e as mesas de trabalho, foram 
criadas divisórias baixas e moduladas. A hierarquia dos ambientes foi pensada 
para acentuar a idéia de “empresa aberta”. Em um universo de 164 funcionários, 
apenas quatro tem sala fechada. Os superintendentes fi cam próximos aos seus 
subordinados, em espaços delimitados por biombos baixos e os gerentes fi cam 
no mesmo ambiente do staff.
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ARQUITETOS

A&C ARQUITETURA

Rua dos Navegantes, 2450 · Cj. 104
51020-011 · Recife · PE
Telefone  81  3465 1439
silvana.affonso@hotmail.com
www.arqconsulte.com.br

OBRA
Philips Lâmpadas
Jaboatão dos Guararapes · PE

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteto · Carlos Ferreira
Arquiteta · Silvana Affonso
Design · Dênia Ferreira

CONCEITO
Transformar uma área dentro de um condomínio de galpões industriais 
em um ambiente de trabalho dinâmico, funcional e estético, qualifi cando 
o ambiente construído.

SOLUÇÃO
Utilização de novos revestimentos, substituição do antigo mobiliário, 
otimização dos espaços com recursos visuais para humanização do 
ambiente de trabalho. Atendimento às normas de ergonomia, acessibilidade 
e mobilidade, garantindo um melhor conforto aos usuários e melhoria da 
produtividade.

Entrada

Escritório

Gerência
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AFA

Rua Lucaia, 295 · 3ºand
41940660 · Salvador · BA
Telefone  71  3334 5166
liu@afa.arq.br
www.afa.arq.br

OBRA
Salvador Shopping
Salvador · BA

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetos André Sá
Francisco Mota, Danilo Andrade
Marcelo Zanini e Allan Falcão

AFA

Rua Lucaia, 295 · 3ºand
41940660 · Salvador · BA
Telefone  71  3334 5166

www.afa.arq.br

CONCEITO
Inspirado na contemporaneidade, que transformou este equipamento 
urbano, de sua original concepção de centro de compras, também em 
espaço de convivência e entretenimento, nasce o conceito de transparência, 
leveza e sustentabilidade do projeto do Salvador Shopping alcançados 
através do uso de diferentes composições em vidro e estruturas metálicas.

SOLUÇÃO
Trata-se de uma obra grandiosa não apenas pelos números envolvidos 
– 231mil e 400 metros quadrados de área construída num terreno de 120 
mil metros quadrados – mas, principalmente, pela preocupação com 
a efi ciência energética, respeito ao meio-ambiente e sustentabilidade. 
Nove coberturas curvas de vidro, projetadas com encontros de vários 
arcos metálicos, proporcionam uma agradável transparência ao conjunto 
edifi cado. No total, são 8,5 mil metros quadrados de área envidraçada de 
fachadas e coberturas que permitem a entrada de luz natural.

Praça de Alimentação

Mall

Praça Gourmet
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AFLALO & GASPERINI ARQUITETOS

Rua Helena, 235 · 2º andar
04552-050 · São Paulo · SP
Telefone  11  3040 7200
ag@afl aloegasperini.com.br
www.afl aloegasperini.com.br

OBRA
Eco Berrini
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Luis Felipe Afl alo Herman 
Gian Carlo Gasperini
Roberto Afl alo Filho
Tânia Yang 

CONCEITO
O edifício Eco Berrini, localizado na Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, importante 
centro empresarial de São Paulo, é a 2º etapa de projeto elaborado por 
nosso escritório na década de 80. Constituído por uma torre corporativa 
de 32 pavimentos, 5 subsolos e 1 edifício-garagem anexo, este existente 
foi acrescido de 2 novos pavimentos, distribuídos em aproximadamente 
95.000 m2 de área construída.  

SOLUÇÃO
O empreendimento buscou conceitos sustentáveis desde a sua concepção 
até a construção, no intuito de minimizar tanto os danos ambientais como 
aumentar o conforto dos usuários e diminuir o consumo energético. O 
projeto recebeu a certifi cação LEED Gold, estabelecendo uma série de 
objetivos, intenções e soluções de tecnologias sustentáveis, que foram 
desenvolvidas e implantadas no empreendimento. Dentre elas, a criação de 
um espaço sustentável, com boa acessibilidade e circulação de pedestres, o 
uso racional da água, como tratamento e reaproveitamento de águas cinzas, 
efi ciência energética, com fachadas envidraçadas para o aproveitamento de 
luz natural, gestão de resíduos e consumo racional de materiais na obra.
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AMIL PROJETOS

www.amil.com.br

OBRA
Hospital Vitória
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Amil Projetos
Arquiteto · Robson Szigethy
Interiores · Solange Medina

CONCEITO
O projeto do hospital foi concebido através de uma arquitetura de grande 
sustentabilidade, adotando processos para redução dos impactos ao meio 
ambiente, seguindo os conceitos estabelecidos pelo LEED e pelo Green 
Building Council.

A construção possui 13 pavimentos distribuídos em uma área de 28 mil m2, 
contendo 233 leitos, divididos em apartamentos, enfermarias, UTIs, além 
de Maternidade. Sua estrutura possui moderno centro de diagnóstico por 
imagem, PS Adulto / Infantil e heliponto.

Sua arquitetura possui um conceito arrojado e privilegia a conveniência 
dos pacientes, proporcionando condições de qualidade, expansibilidade 
e funcionalidade ideais para o perfeito funcionamento das atividades 
médicas.
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ANGELINA GUSMÃO E ILKA ROSAS

Rua Padre Bernardino Pessoa, 303 · Cj. 901
51020 210 · Recife · PE
Telefones  81  3342 2981 · 3326 3601
gina_gusmao@yahoo.com.br
rosasilkarq@hotmail.com

OBRA
Gráfi ca e Editora Canaã
Olinda · PE

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetas · Angelina Gusmão e Ilka Rosas
Arquiteta Colaboradora · Carol Guerra

CONCEITO
A necessidade de expansão e modernização do Parque Gráfi co Canaã, com 
a construção de um Edifício Administrativo e a ampliação do Galpão de 
Produção, nortearam o partido arquitetônico, que reúne funcionalidade e 
expressão formal.

SOLUÇÃO
A solução arquitetônica adotada proporcionou a interligação dos edifícios 
do antigo parque gráfi co ao novo Galpão de Produção, destacando o Edifício 
Administrativo pela sua localização e fachada geométrica minimalista, com 
estrutura em balanço vazada que permite a proteção contra a insolação e 
imprime uma marca de solidez e arrojo ao empreendimento.

Detalhe
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ARQSOL

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

OBRA
COTEMIG · Faculdade e Colégio
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteto Sebastião Lopes
Arquiteta Laura Rausch Lopes
Arquiteta Roberta Oliveira
Arquiteta Pollyanna Horta

CONCEITO
O projeto de construção do novo prédio do COTEMIG – Faculdade e 
Colégio seguiu a melhor e mais atualizada técnica de planejamento de 
edifícios educacionais, adotando-se critérios de dimensionamento baseados 
em índices de ocupação específi cos para cada tipo de ambiente, seja ele 
laboratório, sala de aula ou espaço administrativo.

SOLUÇÃO
O Diretor do Cotemig, o Prof. Marcos Lúcio do Bom Conselho (in 
memoriam), nos propôs um desafi o de projetar uma escola vertical em um 
terreno triangular com um desnível de treze metros em relação à entrada 
principal na Rua Santa Cruz, Bairro Grajaú - BH. Para aumentar o desafi o 
disse que sonhava com salas de aula e laboratórios em forma de leque. 
Pesquisamos diversas soluções e chegamos ao edifício que apresentamos 
que não só atendeu ao desafi o do saudoso professor, como agregou valor 
à paisagem do bairro. 
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ARQUITETARE

Rua Rockefeller, 736
80230-130 · Curitiba · PR
Telefone  11  3333 5521
arquitetare@arquitetare.com.br
www.arquitetare.com.br

OBRA
Residencial Niceville
Curitiba · PR

EQUIPE TÉCNICA
Elaine Zanon
Claudia Machado
Marcia Fujimoto
Vivian HansenJuliana Desessards

ARQUITETARE

Rua Rockefeller, 736
80230-130 · Curitiba · PR
Telefone  11  3333 5521
arquitetare@arquitetare.com.br
www.arquitetare.com.br
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ATHIÉ | WOHNRATH

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

OBRAS
Ageo Copape · Santos · SP
Dow Química · São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Athié | Wohnrath

ATHIÉ | WOHNRATH

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

AGEO COPAPE
Um antigo galpão de 1929 foi revitalizado mantendo alguns elementos 
originais como telhas francesas, o que transformou esse terminal de cargas 
em um dos escritórios mais belos e charmosos da região portuária de 
Santos. A entrada da luz natural através de grandes janelas de vidro 
proporcionou mais conforto e interação com o ambiente, sem deixar de 
lado a humanização do local, que antes era visto como frio e impessoal.

DOW QUÍMICA
A nova sede da Dow Química refl ete seus ideais corporativos como 
sustentabilidade e foco nas pessoas. Esses ideais fi caram ainda mais 
evidentes não somente ao dispensar salas fechadas, transformando o 
ambiente em um grande espaço aberto para os funcionários, mas ao seguir 
o processo de certifi cação LEED garantido que a obra siga os requisitos de 
sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Dow Química
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OBRA
Heineken · São Paulo · SP
McDonalds · Universidade do Hamburguer · São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Athié | Wohnrath

HEINEKEN
O novo escritório da Heineken refl ete o crescimento da marca no mercado 
brasileiro. A atual líder mundial na venda de cervejas Premium deixou 
seu antigo espaço próximo a um galpão de distribuição e se instalou em 
um local mais moderno e funcional na Vila Olímpia. Um grande bar e 
uma estrela iluminada no teto são as atrações no saguão da recepção 
proporcionando a experiência da marca a todos que frequentam a empresa.

MCDONALDS · UNIVERSIDADE DO HAMBÚRGUER
Impossível ouvir falar em Universidade do Hambúrguer e não lembrar de 
McDonalds, pois era exatamente isso que precisava ser feito no espaço 
utilizado pela maior rede de fast-food do mundo, em Alphaville, próximo 
a São Paulo, para treinar os seus funcionários: dar sua cara ao local.
Com foco na sustentabilidade, os quatro pavimentos receberam melhorias, 
ganharam uma confi guração mais moderna e, principalmente, colorida, 
como a dos restaurantes da companhia. 

Universidade do Hamburguer

ATHIÉ | WOHNRATH

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

ATHIÉ | WOHNRATH

Praça João Duran Alonso, 34 · 13º and. 
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone  11  5501 6766
contato@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br
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BANCO DO BRASIL

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

OBRA
Ambiência 2.0 · Banco do Brasil SA

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetos · Raul Hofl iger, Adriana
Suzano, Luciana Ladeira, Glória
Regina e Alayksa Pimenta
Eng. Civil · Crisóstomo Maddalena
Designer · Luiz Carlos 

CONCEITO
A Ambiência 2.0, estabelece um novo padrão visual para as agências do BB, 
baseado nas expectativas dos clientes. Alguns elementos são defi nidores 
do novo modelo: pré-atendimento, sinalização e merchandising dinâmicos, 
privacidade no atendimento, espera dos clientes, cor amarela institucional 
e integração dos ambientes.

SOLUÇÃO
Proporciona uma nova forma de diálogo e demonstra a preocupação do 
Banco do Brasil com o bem-estar do seu cliente e de seus funcionários, 
objetivando transformar a agência bancária em um ponto de referência 
espacial e de experiência sensorial, convertendo ambientes em facilitadores 
de negócios.

Av. Calama RO
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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
Centro de Extensão Universitária e
Instituto Internacional de Ciências Sociais
São Paulo · Sp

EQUIPE TÉCNICA
Rogerio Batagliesi, Antonio Malicia, Ana Cecília Arruda Campos,
Ana Luiza Chieregati, Douglas Ogawa, Irineo Albiero Filho, Melissa 
Balloni, Rogerio Takeuti, Wilson Aramaki

CONCEITO
Projeto de Arquitetura de Interiores e Layout de centro de ensino de cursos 
de Pós Graduação e Masters em São Paulo, com o objetivo de organizar 
o extenso programa (salas de aula, setor administrativo, biblioteca, 
refeitórios e sala de concertos) desenvolvido em conjunto com a equipe 
do IICS, nos 13 andares existentes.

SOLUÇÃO
O projeto foi desenvolvido tendo como premissa o atendimento de clientes 
provenientes do Ambiente Corporativo visto que é este o público alvo 
do IICS. Durante a concepção do Projeto e Execução da obra a entrada 
de recursos apresentou-se bastante variável, fazendo com que muitas 
decisões fossem refeitas. Como resultado foi apresentado um espaço com 
soluções adequadas de iluminação e conforto térmico. 
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BETH RÊGO ARQUITETURA

Rua Desemb. Martins Pereira, 257 · Cj. 604
52050-220 · Recife · PE
Telefone  81  9749.6298
bethlrego@hotmail.com
www.bethregoarquitetura.com.br

OBRA
Centro Comercial
Recife · PE

EQUIPE TÉCNICA
Projeto Arquitetônico · Beth Rêgo
Maquete Eletrônica · Sandro Thalys

CONCEITO
A proposta é trazer o conceito de shopping para feiras livres, demonstrado na 

organização espacial dos quiosques de venda, de forma equilibrada e proporcionando 

melhor qualidade nos serviços prestados pelos empreendedores, que antes ocupavam 

espaços públicos de forma precária e desordenada.

SOLUÇÃO
Os quiosques padronizados, com estrutura metálica e cobertos em lona tensionada, 

substituem antigas barracas e são dispostos em torno de uma praça de eventos e 

alimentação, em alusão as feiras livres.

O layout nos remete ao ambiente de um shopping, com programação visual dividida 

por cores, de forma lúdica e proporcionando conforto e segurança.

Quiosque

Planta do Quiosque

ARQUITETOS.indd   45 12/09/2012   22:38:32



Fo
to

s 
| G

al
 O

pi
do

ARQUITETOS.indd   46 12/09/2012   22:38:43



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 47

ARQUITETOS

BETTY BIRGER ARQUITETURA

Rua Baronesa de Itú, 336 · 9º andar
01231 000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3666 5475
bb@bettybirger.com.br
www.bettybirger.com.br

OBRA
Clínica de Ortopedia Dr. Marcelo Filardi 
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Betty Birger Arquitetura 

CONCEITO
Ocupando uma área de 110,00 m2, a clínica de ortopedia no Hospital Albert 
Einstein é dotada de uma ampla sala de espera e recepção, uma sala de 
consultas e exames contíguas e a administração. Um grande pórtico de 
madeira separa o espaço público do espaço privado. Pelo lado interno o 
pórtico serve como arquivo médico e apoio à administração. Foram utilizados 
materiais nobres, de alta qualidade, efi ciência e tecnologia, resultando num 
décor contemporâneo, sem excessos e com a “cara do cliente”. As divisórias 
internas todas em vidro duplo encaixilhado com películas proporcionam total 
acústica às salas e contribuem para a passagem de luz natural por todos os 
lados. A madeira entra em contraponto com o piso de marmoglass trazendo 
um equilíbrio aconchegante ao ambiente. Na busca da maior amplitude 
possível para os espaços, utilizamos de forma pioneira para separar a sala 
de exame da sala de consultas uma grande divisória com porta de correr 
automática em vidro laminado temperado e polarizado. Toda a iluminação 
se faz através de sancas com lâmpadas fl uorescentes, spots e arandelas com 
leds, especifi cação pautada nos mais modernos conceitos de tecnologia e 
sustentabilidade. Atenção especial ao banheiro da sala de consultas que foi 
projetado como extensão do escritório. 
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BHZ ARQUITETURA

R. Sergipe, 951 · 4º andar
30.130-171 · Belo Horizonte · MG 
Telefone  31  3194 7550
bhz@bhzag.com.br
www.bhzag.com.br

OBRA
SGS Geosol
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICA
Maurício Meirelles
Emmerson Ferreira

BHZ ARQUITETURA

R. Sergipe, 951 · 4º andar
30.130-171 · Belo Horizonte · MG 
Telefone  31  3194 7550
bhz@bhzag.com.br
www.bhzag.com.br

CONCEITO
O projeto para esse edifício industrial em Belo Horizonte parte do 
vocabulário arquitetônico característico desse tipo de construção: os sheds 
industriais. Utilizado em todo seu potencial expressivo e ambiental, esse 
tema protagoniza a arquitetura do edifício, gerando elementos de grande 
leveza visual. Ao mesmo tempo, a inversão do caimento usual da cobertura 
amplia ao máximo a oferta de luz e ventilação naturais da edifi cação. 

Terreno · 18.150m2

Área Construída ·  6.570m2

Ano Construção · 2005
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BKS PROJETOS

Rua Padre João Manuel, 199 · Cjs 83/84
01411-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3208 0044
bks@bksprojetos.com.br
www.bksprojetos.com.br

OBRA
Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
BKS Projetos e Gerenciamento
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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
Fascination Penthouses
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Candusso Arquitetos

CONCEITO
Localizado na rua mais valorizada do bairro do Campo Belo, o Fascination 
Penthouses se destaca ocupando uma quadra praticamente completa da 
Rua Edson, e se aproveita do desnível do terreno para gerar ambientes 
com permanente vista panorâmica privilegiada da região.

O espaço e conforto do conceito Penthouse foi aprimorado. A harmoniosa 
relação do living com o terraço de grande proporção estende a sensação 
de amplitude do pé-direito duplo, o diferencial do projeto.
O empreendimento conta com duas torres com 4 apartamentos de 220, 185 
e 140 m2 por pavimento, e contempla os proprietários com a privacidade 
de um elevador privativo e a versatilidade de plantas reversíveis.

A fl exibilidade da planta acontece quando a sala e o vazio do pé-direito 
duplo se alternam de andar para andar, criando assim, os mezaninos; a 
cozinha e os serviços atendem ora uma sala ora outra, no mesmo ritmo.
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CARLOS ROSSI

Rua Funchal, 513 · Conj. 111
04551-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  3045 6666
neita@carlosrossi.com.br
www.carlosrossi.com.br

OBRA
Hospital Alvorada
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Carlos Rossi 

CONCEITO
Prezando por uma proposta de arquitetura diferenciada, houve toda uma 
pesquisa de materiais alternativos ecologicamente corretos e adequados 
ao uso hospitalar.

O uso de cores claras, vidros, vinílicos e madeiras, dão um ar mais 
contemporâneo ao ambiente, e traz mais aconchego ao espaço.

Focando minimizar a atmosfera hospitalar, da recepção principal, de pé 
direito duplo, com lounges soltos e paisagismo exuberante, até a chegada 
e permanência nos apartamentos que acompanham o mesmo conceito, 
nossa proposta foi criar ambientes funcionais, sofi sticados e valorizar 
conforto, bem estar, segurança e humanização.
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CDCA

Rua Urbano Santos, 26
23290-260 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2541 6500
cdca@cdca.com.br
www.cdca.com.br

OBRA
Arena Corinthians
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Aníbal Coutinho
Antonio Paulo Cordeiro
Lourenço Diegues Filho
Alfredo Britto

CDCA

Rua Urbano Santos, 26
23290-260 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2541 6500
cdca@cdca.com.br
www.cdca.com.br
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CONCEITO
O projeto foi pensado para oferecer comodidade e conforto aos clientes 
em um ambiente arejado, espaçoso, com áreas comuns generosas 
e grande aproveitamento da luz naturalo. Serão 8.000m2 de vidro em 
claraboias e átrios. Os corredores do mall, mais largos, terão en tre 10 e 
17 metros, e o pé direito variará entre 5,8 e 6,5 metros de altura, acima 
do padrão usual de 5 metros.
Esse espaço generoso favorecerá também as lojas com amplas vitrines. 
Vamos proporcionar aos usuários a percepção de todos os pavimentos 
através de espaços vazios e áreas verticais envidraçadas, dando leveza 
por meio da transparência.
O estacionamento também foi especialmente planejados: serão 1.820 
vagas simultâneas, das quais serão 1.740 cobertas, com um andar 
operando exclusivamente no sistema valetparking. Todos os níveis terão 
rampas de acesso independentes e rampas internas de ligação. As duas 
entradas do shopping serão formadas por grandes átrios envidraçados 
com altura variando entre 20 e 25 metros. Haverá ainda espelhos d'água e 
paisagismo externo exuberante e cenográfi co, realçados pela iluminação, 
valorizando todo o conjunto.

OBRA
Shopping Village Mall
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Aníbal Coutinho
Antonio Paulo Cordeiro
Lourenço Diegues Filho
Alfredo Britto

CDCA

Rua Urbano Santos, 26
23290-260 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2541 6500
cdca@cdca.com.br
www.cdca.com.br

CDCA

Rua Urbano Santos, 26
23290-260 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2541 6500
cdca@cdca.com.br
www.cdca.com.br
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Casa de Campo · Gravatá

Casa de Praia Sabiá · Tamandaré

Galeria de Arte na Casacor Pernambuco 2011 

Casa de Praia Sabiá · Tamandaré

Galeria de Arte na Casacor Pernambuco 2011 

Casa de Campo · Gravatá
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CLAL ARQUITETURA

Rua Dona Rosa da Fonseca, 75
52051-410 · Recife · PE
Telefone  81  3441 2325
clal.arquitetura@gmail.com
www.carmenluciaandradelima.blogspot.com

OBRA
Casa de Campo, Gravatá · Casa de Praia Sabiá, Tamandaré
Galeria de Arte na CasaCor Pernambuco 2011
Secretaria da Mulher de Pernambuco

EQUIPE TÉCNICA
Galeria de Arte · Arq. Carmen Lúcia de Andrade Lima, Arq. Ana Rivas 
e Arq. Silvio de Andrade Lima
Sec. Mulher · Arq. Carmen Lúcia de Andrade Lima e equipe

CONCEITO
A Galeria de Arte, espaço na Casa Cor PE 2011, foi criado para expor 150 
quadros de aproximadamente 20cmx20cm, da coleção "Pernambuco em 
Miniquadro" do escritor membro da Academia Pernambucana de Letras, 
Antônio Campos.
Secretaria da Mulher, para atender as exigências da nova sede com um 
quadro de pessoal não defi nitivo. 

SOLUÇÃO
Galeria · Utilizando formas curvas, em referência ao estilo artdecor do 
antigo cinema onde aconteceu o evento, criamos as peças pré moldadas 
em gesso para serem aplicadas nos encontros das paredes com o piso e 
com o teto, formando nichos com luz indireta, para abrigar e ressaltar 
as peças.
Secrectaria da Mulher · O projeto deveria ser composto por espaços 
fl exíveis, para possíveis mudanças, ter espaços aconchegantes e com uma 
estética própria. Utilizamos as divisória acústicas, em tons de madeira para 
conforto e aconchego do ambiente.

Secretaria da Mulher

Secretaria da Mulher

Secretaria da Mulher
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Perspectiva do Hospital da Restauração · HR

Planta Baixa do HR 

Perspectiva do Quiosque para Colchões
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CLAUDIA PIFANO 

Av. 17 de Agosto, 1427 · 103
52061-540 · Recife · PE
Telefone  81  9966 1731
csmpifano@hotmail.com

OBRA
Emergência do Hospital da Restauração · Recife · PE
Projeto de Aquário · Recife · PE
Projeto de Quiosque para Colchões · Olinda · PE

EQUIPE TÉCNICA
Autora · Claudia Pifano
Perspectivas · Luciano Dornelas Câmara Neto
Edson Rodrigues Menelau

CONCEITO
O Aquário explora formas geométricas simples – cubo, cilindro e prisma. 
O sistema estrutural rotacionado não impede que os ambientes sejam 
funcionais. Além de ser um empreendimento que envolve três aspectos: 
o turismo, a ecologia e o estudo científi co; possibilitando a exploração 
submarina, dos manguezais e dos rios.

SOLUÇÃO
A proposta para reforma da Emergência do Hospital da Restauração surgiu 
da necessidade de solucionar o acesso ao desembarque dos pacientes, 
visando agilidade, conforto e segurança. Também, com o aumento 
da demanda de usuários/pacientes foi necessário alterar o programa 
hospitalar, ou seja, ampliar a emergência, adquirindo novos equipamentos 
médico-hospitalares. Desta forma, manteve-se a estrutura arquitetônica 
da maior unidade da rede de saúde pública de Pernambuco e o mais 
complexo serviço de urgência e trauma do Norte/Nordeste.
O Quiosque para Colchões foi desenvolvido proporcionando ao ambiente 
uma plástica leve, transparente e aconchegante.

Perspectiva Interna

Perspectiva Interna

Perspectiva Externa do Aquário
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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
Bristol Myers Squibb
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Soluta Nobis Est · Peligendi Deptio Fumque 
Nnihil impedit quo Mist · Onus id Quod Maxime 
Aplaceat Facere Iossim · Lorem Ipsum Dolor 

CONCEITO
No novo conceito de ocupação espacial, as áreas foram integradas com 
o uso de poucas paredes e sem grandes divisões entre os espaços, 
otimizando as áreas disponíveis.

SOLUÇÃO
Reforma e reconfi guração espacial do edifício, o uso de mobiliário novo 
e moderno auxiliou no estabelecimento de uma sede com mais leveza e 
praticidade no dia a dia. O uso das cores também teve um papel importante 
para conferir leveza e modernidade aos ambientes. Painéis coloridos nas 
áreas de staff, móveis também coloridos nos lounges e áreas comuns foram 
utilizados para criar uma atmosfera mais convidativa, agradável para o uso. 
Com relação aos materiais, também não houve restrição: tecidos acústicos, 
painéis, lambris de madeira, deck em madeira sustentável, pedras entre 
outros itens foram utilizados, sendo que muitos destes estão presentes 
nas áreas externas. Destaque para um grande espelho de água, logo na 
entrada, no térreo, em uma grande área aberta mesclando deck e áreas de 
convivência, tornando o espaço rico e agradável aos usuários.
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DB ARQUITETURA

Rua Medeiros de Albuquerque, 95 · Sl 02
05436-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  3034 6491
daniela@dbarquitetura.arq.br
www.dbarquitetura.arq.br

OBRA
Queiroz e Lautenschläger Advogados 
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Daniela Berardinelli
Anna Cristina Uebele
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DG ARQUITETURA

Rua Voluntários da Pátria, 190/705
22270-010 · Rio de Jnaeiro · RJ
Telefone  21 2539 5155
contato@dgarquitetura.com.br
www.dgarquitetura.com.br

OBRA
Hotel Novo Mundo
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Dorys Daher
Guilherme Pereira

CONCEITO
Hotel construído na década de 50 situado à praia do Flamengo no Rio de 
Janeiro. Com o crescimento da taxa de ocupação do Hotel, foram solicitadas 
pela Diretoria, obras de reforma no pavimento térreo do referido edifício 
a fi m de melhorar as instalações de infraestrutura e consequentemente as 
acomodações para hóspedes e usuários. Para atender as essas modifi cações 
tomou-se como partido manter as características originais da época de 
sua construção e algumas características da reforma que sofreu na década 
de 80. O objetivo foi tornar o Hotel contemporâneo nas suas instalações, 
preservando as suas tradições. Atualmente o Hotel conta com um grande 
Balcão de Recepção, onde está inserido um balcão para portadores de 
necessidades especiais, e uma ampla área de Back-Offi ce. As áreas do Hall 
Principal e Lobby também foram totalmente reformuladas, inclusive no 
mobiliário. O total de área trabalhada é de 500m². Áreas existentes na lateral 
do edifício foram transformadas em jardim, destinadas a área de fumantes. 
Em toda a área reformada, foi concebida uma nova iluminação com o uso de 
LEDS e ecolâmpadas em pelo menos 90% das lâmpadas. Teve-se também a 
preocupação no uso de materiais com certifi cação. A acessibilidade é total, 
uma única rampa de acesso atende a todos os tipos de usuários.
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DOMINGOS BRITO ARQUITETURA

Av. Vale do Pimenta, Qd 01 · 05
65066-160 · São Luís · MA
Telefone  98  3248 2720
dbarquitetura@elo.com.br
www.domingosbritoarquitetura.com.br

OBRA
Câmara Municipal
São Luís · MA

EQUIPE TÉCNICA
Domingos Brito Arquitetura

CONCEITO
O projeto da nova Câmara de Vereadores de São Luís-MA faz parte de um 
planejamento urbano de revitalização do Centro Histórico, local este onde 
teve início a fundação da cidade em 1612. Patrimônio da Humanidade título 
homologado pela UNESCO.

Área onde está inserido o projeto compõe o Parque da Areinha margeando 
a foz do Rio Bacanga e o mar, entrada do Porto do Itaqui. O partido 
arquitetônico e paisagístico tem como fi nalidade integrar a parte alta 
do Centro Histórico naturalmente com uma Praça cívica de 6.600m2 

(projetado), descendo até a parte baixa da cidade, revitalizando com o 
Parque da Areinha. E sob esta praça a Câmara dos Vereadores com área de 
4.000m2 para atender 34 vereadores.

O plenário no centro do empreendimento, tem pé direito duplo e abertura 
na parte superior com vista e luz natural protegido com sistema termo-
acústico para proteção do dômus de vidro fazendo referência principal 
do projeto ao contexto na praça pública em Centro Histórico, marcando a 
livre democracia da cidade.
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DUOMO ARCHITECTURA

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

OBRA
Sede Statoil Óleo e Gás no Brasil
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Maria José Castro
Leonardo Villela Ahmed
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EDO ROCHA ESPAÇOS CORPORATIVOS

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

OBRA
Esporte Clube Pinheiros
Sede Caloi
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Edo Rocha Espaços Corporativos

CALOI

Transformação do atual escritório da sede da Caloi em um escritório com o 
que existe de mais contemporâneo em termos de fl exibilidade de ocupação 
e portabilidade de seus ocupantes.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS

Plano Diretor desenvolvido a partir de pesquisa junto aos associados do 
clube prezando no projeto soluções que contemplam as atuais e futuras 
necessidades do local.

Esporte Clube Pinheiros

Caloi

Esporte Clube Pinheiros
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FANTIN SIQUEIRA ARQUITETURA

Rua Afonso Br´z, 579 · Cj. 5 a
04511-011 · São Paulo · SP
Telefone  11  3841 9854
contato@fantinsiqueiraarq.com.br
www.fantinsiqueiraarq.com.br

OBRA
LM SISTEMAS
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Alexandre Fantin
Eduardo Siqueira

ARQUITETOS.indd   77 12/09/2012   22:51:18



Staff 

Sala de Reuniões

Hall

Fo
to

s 
· G

al
 O

pp
id

o

ARQUITETOS.indd   78 12/09/2012   22:51:28



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 79

ARQUITETOS

14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 79

FELIPE RUSSO ARQUITETURA

Rua Avanhandava, 416 · CJ. 61
01306-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.net

OBRA
NC Games · Metragem · 6.100m2

São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo, Robson Oliveira, Marlon Alvarenga, 
Caroline Altava, Marcela Alonso, Maria Conceição 
Oliveira, Ivan Quirico 

Diretoria Reuniões

Circulação Hall

Diretoria
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FELIPE RUSSO ARQUITETURA

Rua Avanhandava, 416 · CJ. 61
01306-000 · São Paulo · SP

Telefone  11  3214 5778
corporativo@feliperusso.net

www.feliperusso.net

OBRA
Sistema de Alimentos e Bebidas do Brasil · SABB · COCA COLA 

Escritório Corporativo · Metragem · 2.600m2

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo, Robson Oliveira,

Caroline Altava, Marcela Alonso,
Maria Conceição Oliveira,

Fausto Raiche

SABB Coca Cola · Staff

SABB Coca Cola · Gerentes · Staff

SABB Coca Cola · Diretoria
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Ourolux · Recepção · Espera

Ourolux · Show Room 

Ourolux · Hall de Entrada

OBRA
Ourolux
Escritório Corporativo e Show Room · Metragem - 900m2

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo, Robson Oliveira,
Marcela Alonso, Mário Pillia

FELIPE RUSSO ARQUITETURA

Rua Avanhandava, 416 · CJ. 61
01306-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.net
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OBRA
Mercer Human Resource Consulting
Escritório Corporativo · Metragem - 3.700m2

EQUIPE TÉCNICA
Felipe Russo, Robson Oliveira,
Caroline Altava, Marcela Alonso,
Larissa Lieders, Bruno Luccas
Maria Conceição Oliveira

Mercer · Salas de Gerentes e Staff

Mercer · Sala de Reuniões e Circulação

Mercer · Circulação e Phone Booths

FELIPE RUSSO ARQUITETURA

Rua Avanhandava, 416 · CJ. 61
01306-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.net
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FGMF ARQUITETOS

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

OBRA
Casa Natura
Santo André · SP

EQUIPE TÉCNICA
Fernando Forte
Lourenço Gimenes
Rodrigo Marcondes Ferraz

CONCEITO
Quando iniciamos o projeto da Casa Natura Santo André, vínhamos de 
uma experiência anterior de cinco projetos de Casas Natura em São 
Paulo. Tratam-se de locais dedicados ao contato com a força de venda da 
maior empresa brasileira de cosméticos, que tem cerca de um milhão de 
consultoras de venda direta no Brasil.
As casas são uma iniciativa no sentido de informar e incentivar as consultoras, 
que adicionalmente terão a oportunidade de testar e experimentar os 
produtos que normalmente vendem apenas por catálogo. Além disso, a 
Natura é uma marca que tem como fundamento estimular a relação entre 
as pessoas. Desta forma, mais do que um auditório e um show-room, a 
idéia era criar um espaço agradável onde as pessoas queiram frequentar, 
encontrar e trocar experiências. Por causa do interesse da Natura em 
implantar Casas em todo o Brasil, propusemos para a equipe de inovação 
comercial da empresa uma estratégia diferente: fazê-las menores e pré-
fabricadas, de maneira a otimizar o projeto, manter maior controle sobre 
os custos de construção e agilizar sua implantação. Além disso, seria uma 
forma mais adequada para atingirmos, através de um projeto certifi cado, 
as premissas de responsabilidade ambiental requisitadas pelo cliente.
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FLAVIO CASTRO ARQUITETOS

Rua General Jardim, 618  · Cj 81 
01223-010 · São Paulo · SP 
Telefone  11  3257 4514 
arquiteto@fl aviocastro.com.br
www.fl aviocastro.com.br

OBRA
Casa Pernambuco
Guarujá · SP

EQUIPE TÉCNICA
Flavio Castro Arquitetos

CONCEITO
Quatro eixos virtuais perpendiculares à rua pública organizam os espaços 
de distinta natureza dentro de um mesmo envoltório. Nesse esquema 
percebemos um eixo central vazio que articula duas metades e um terceiro 
elemento ao fundo que acaba de recintar o pátio posterior.
O serviço do lado esquerdo, voltado à face sul, conecta a rua à área que 
mais avança sobre o muro posterior. Ambientes funcionais e circulação 
direta são fortes características dessa zona dentro da residência. Essa 
linearidade faz com que toda a cozinha e churrasqueira, área que chamo 
de recreio, estejam voltadas para os demais espaços de convivência.
À direita, a sucessão de três salas cria um único grande salão cortado 
apenas pela escada de acesso ao superior.
Essa intervenção foi feita de maneira estratégica, pois além de recintar 
os ambientes que a rodeiam, cria um atalho direto entre dormitórios e 
serviços. O pavimento superior abriga quatro suítes com marcada simetria 
nos dois eixos perpendiculares que se interceptam no hall de distribuição 
central. Uma luz lateral adentra o espaço a partir da abertura zenital em 
cima do pé-direito duplo ao qual esse hall debruça.
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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
VALEO - VEC (Fábrica de radiadores)
Itatiba · SP

EQUIPE TÉCNICA
S. Coelho, M. Reverendo,
A. Araujo, A. Oliveira, D. Mariano
L. Verroni, I. Queiroz, S. Diarte,
T. Ramaglia, U. Jarbas,
A. Amaral e R. Bernardino

CONCEITO
A proposta de retrofi t para a fábrica da Valeo em Itatiba, foca suas 
diretrizes em atender as necessidades do crescimento e desenvolvimento 
do mercado no futuro e otimização dos serviços. Estudos de conforto 
térmico e efi ciência energética nortearam as soluções adotadas para a 
melhor integração entre condições climáticas x arquitetura. 

SOLUÇÃO
Atualmente o site da fábrica se divide em dois setores de instalações 
industriais; numa primeira funcionam as atividades da divisão 
“climatização”, que não sofrerá intervenções internas, e na segunda 
funcionam as atividades da divisão “térmico motor”, onde se concentram 
as intervenções e ampliações principais. No acesso e circulação entre 
ambas as divisões estão implantados os edifícios de apoio e lazer, área 
esta, que passará por remodelações e acréscimo de um refeitório acoplado 
a espaços de apoio como agência bancária, ambulatório e outros. 
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GK & ARQUITETOS ASSOCIADOS

Rua Joaquim Floriano, 466
04534-002 · São Paulo · SP
Telefone  11  2165 8140
gk@gkprojetos.com.br
www.gkprojetos.com.br

OBRA
Galvão Participações
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteta · Gina Galvão
Responsável · Rachel Campos

GK & ARQUITETOS ASSOCIADOS

Rua Joaquim Floriano, 466
04534-002 · São Paulo · SP
Telefone  11  2165 8140
gk@gkprojetos.com.br
www.gkprojetos.com.br

CONCEITO
A Holding Galvão Participações S.A. atua nas áreas de engenharia e 
construção, saneamento e energia renovável. O layout desta organização 
dinâmica, ousada, empreendedora e criativa não tinha como ser tradicional. 
Optou-se pela ausência de mesas individuais. Os membros do conselho não 
têm lugar marcado, têm opção de trabalhar em uma mesa grande, em um 
estar, em poltronas confortáveis na área do café, em uma poltrona de leitura, 
etc. Um aparador grande, centralizado no espaço, permite que cada um deles 
tenha um gaveteiro e um nicho com uma bandeja onde podem ser colocados 
o laptop, documentos, etc. Todos estes ambientes são integrados, mas a 
privacidade é garantida pelo generoso espaço que ocupam e pela restrição 
à entrada de pessoas externas, os convidados são recebidos na área das 
salas de reunião (Pav. Sup). Além desta área, existem algumas estações 
de trabalho para assistentes e outros funcionários da holding. A ousadia 
continua na área das salas de reunião, logo na entrada uma poltrona em 
formato de rosto impacta os visitantes. A estante com esculturas de cabeças 
e citações inspira novas idéias. O mesmo conceito se estende aos banheiros, 
com seus espelhos em formato de pensamento. O projeto procurou entender 
a fi losofi a da empresa e seguir os seus valores.
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GUSTAVO ALMEIDA & JOÃO ALMEIDA

Rua Francisco Azevedo, 1.608
64049-060 · Teresina · PI
Telefone  86  3233 4665
escritorio@espacorba.com.br
www.espacorba.com.br

OBRA
Hospital São Marcos
Teresina · Piauí

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetura · Gustavo Almeida, João Almeida e Cândido Viana
Imagem Digital · Marco Viana

GUSTAVO ALMEIDA & JOÃO ALMEIDA

Rua Francisco Azevedo, 1.608
64049-060 · Teresina · PI
Telefone  86  3233 4665
escritorio@espacorba.com.br
www.espacorba.com.br

CONCEITO
Os arquitetos projetaram a ampliação do hospital, mais de 32.000 m² e a 
duplicação da quantidade de leitos. As áreas de radiologia e quimioterapia 
foram totalmente modernizadas, não apenas no aspecto físico mas nos 
novos equipamentos com alta tecnologia que serão introduzidos. 

SOLUÇÃO
A principal linha de atuação dos arquitetos foi a de elaborar uma ampliação 
que valorizasse o trabalho, as novas tecnologias, o aperfeiçoamento 
continuo do quadro clinico e a total integração entre a parte nova e a 
antiga da edifi cação sem passar impressão ao usuário e aos transeuntes de 
um remendo no prédio existente. 

Praça

Vista Central

Recepção
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HAMAM DEVELOPMENT

Av. das Nações Unidas, 12.399 · Sala 92B
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  2532 4877
hamam@hamaminternacional.com.br
www.hamam.com.br

OBRA
Hotel Fasano by Phillipe Starckt
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteto · Philipe Starck
Responsável · Leonardo Hamam
Gerenciadora · Hamam Development

CONCEITO
A localização do Hotel Fasano não poderia ser mais nobre: Avenida Vieira 
Souto, esquina com a Rua Joaquim Nabuco, em Ipanema.

Do alto do prédio de oito andares, onde o mar surge como uma extensão 
da piscina, avista-se a praia inteira, do Arpoador ao Leblon, com o Morro 
Dois Irmãos e a Pedra da Gávea ao fundo. o Hotel Fasano do Rio de Janeiro 
faz parte do conceituado grupo The Leading Small Hotels of the World 
sendo o hotel mais luxuoso e badalado da cidade do Rio de Janeiro.

O uso de madeira, vidro, mármore e pedras foi prioridade nas paredes, nos 
móveis e nos pisos da construção de oito andares. No décor, reina o estilo 
sóbrio e elegante, com peças inspiradas nas décadas de 50 e 60.
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ÍNDIO DA COSTA A.U.D.T.

Rua Pinheiro Guimarães, 101
22.281-080 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2537 9790
contato@indiodacosta.com
www.indiodacosta.com

OBRA
In!Rio
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Luiz Eduardo Índio da Costa
Equipe Índio da Costa A.U.D.T. 

CONCEITO
Simplicidade aliada à funcionalidade no qual os efeitos de luminotécnica 
são o grande destaque. O espaço precisava ser dinâmico e despojado, 
e, ao mesmo tempo, transmitir a seriedade do trabalho. A amplitude 
era condição básica, já que receberia inúmeros visitantes para cursos e 
reuniões, além dos funcionários que hoje somam cerca de 30 pessoas. O 
local deveria ser um coringa, com várias confi gurações possíveis

SOLUÇÃO
A ênfase dada à iluminação do IN!RIO deve-se ao fato da cor ser um 
elemento importante nos ambientes, infl uenciando as pessoas que nele 
vivem e trabalham. Leds coloridos que alternam cores foram instalados 
entre dois vidros com aplicação de película fosca. Uma faixa do teto foi 
pintada de branco para que a luz refl etisse e a programação da mudança 
de cor pode ser feita a qualquer momento pelo próprio usuário. O teto 
tem os equipamentos e eletrocalhas aparentes para tornar o ambiente 
dinâmico, uma vez que permite várias confi gurações e disposições tanto do 
mobiliário quanto do uso do espaço. O projeto contempla um grande vão 
livre com divisórias de vidro com as salas que precisam de privacidade.
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IVAN SMARCEVSKI

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

OBRA
Visionaire Empresarial
Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICA
Ivan Smarcevscki
Júlio Crosara
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J.J. ABRÃO

Rua Cantagalo, 256
03319-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  2294 2052
joel@jjabrao.com.br
www.jjabrao.com.br

OBRA
MODIGLIANI RESIDENCIAL
Nome da Cidade · Estado

EQUIPE TÉCNICA
J.J.Abrão Arquitetura

CONCEITO
Atmosfera única com a preocupação em unir harmoniosamente a 
personalidade dos espaços e a integração das formas, o Amadeo Modigliani 
Residencial surpreende já na sua fachada.

A integração entre clássico e moderno fazem das áreas externas um local 
propício para o convívio social. É um projeto tanto diferenciado quanto 
único. O residencial é composto de 5 opções de plantas de apartamentos 
sendo que a disposição dos mesmos é de um por andar. São 425m2 de 
área privativos, com 5 suítes, 7 vagas na garagem depósito, living com 3 
ambientes (1 com lareira), terraço família, terraço gastronômico.
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JNA ARQUITETOS

Rua Desemb. Eliseu Guilherme, 53
04004-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  3055 4050
jna@jna.arq.br
www.jna.arq.br

OBRA
Johnnie Pepper Steakhouse
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
JNA Arquitetos
Jorge Munif Abussamra

CONCEITO
A marca Johnnie Pepper Steakhouse pertence a um  grupo carioca que nos 
convidou a montar a primeira fi lial em São Paulo.

Trata-se de uma reforma de imóvel existente onde priorizamos a iluminação 
natural com o páteo coberto em estrutura metálica e vidro. Neste encontra-
se um jardim vertical com 7,00m de pé direito.

Foram utilizados materiais como tijolos e madeiras de demolição no piso 
e nos revestimentos e apenas no páteo ladrilhos hidráulicos no piso. O 
espaço de 550,00 m2 e capacidade para 200 pessoas está dividido em 04 
ambientes: o terraço frontal coberto, o bar com salão alto,o salão principal 
e o páteo coberto ao fundo. No pavimento superior, além da cozinha, 
estão duas salas corporativas para almoços mais reservados.

Gostamos muito do desafi o que temos em um projeto de um restaurante, 
pois existe o lado extremamente funcional, com toda a parte técnica 
de equipamentos para bem atender aos clientes, aliados à criação da 
identidade do local.
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JOÃO CARLOS E MARIA THEREZA

Av. Contorno, 7.069 · Cj 215
30110-060 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3344 0878
contato@moreiraterence.com.br
www.moreiraterence.com.br

OBRA
Mês Amis
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICA
João Carlos Moreira Filho
Maria Thereza Terence
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LEVISKY ARQUITETOS ASSOCIADOS

Rua Luís Alberto Martins, 90
05530-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  3721 3296
adriana@leviskyarquitetos.com.br
www.leviskyarquitetos.com.br

OBRA
Hospital Albert Einsten
Unidade Avaçada Perdizes
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Autor · Adriana Blay Levisky
Co-autor · Arthur Brito

CONCEITO
O projeto da Unidade Avançada de Diagnóstico, 20.000m2 de área 
construída, localizada a avenida Sumaré x rua Apiacás, buscou ambiência 
leve, clara, e ao mesmo tempo austera, sofi sticada e moderna.

A concepção e desenvolvimento do projeto teve início em 2006 a partir 
da avaliação urbanística e consultoria em legislação urbana de terrenos 
com potencial para implantação de nova unidade hospitalar na região de 
Perdizes e arredores. Buscando valorizar sua inserção urbana em um lote 
de esquina e com a premissa de máximo aproveitamento de seu potencial 
construtivo, a volumetria projetada tira partido, trazendo o espaço público 
para dentro do lote a partir do projeto de paisagismo e gerando uma 
composição de volumes “conectados” através de reentrâncias verticais em 
vidro serigrafado que coincidem com algumas áreas de espera e circulação 
interna do complexo, trazendo claridade e iluminação natural aos 
ambientes. Partindo-se da premissa de alta fl exibilidade que os pavimentos 
terão quanto ao lay-out de seus ambientes ao longo do tempo, o projeto 
adotou soluções de fachada e de divisões internas que possam permitir 
alterações e adequações futuras. 
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LUCIA HELENA ANDRADE LIMA

Rua da Hora, 519 · Cj. 203
52.020-010 · Recife · PE
Telefone  81  3427 5833
luciahelena.arquitetura@gmail.com
www.luciahelena.com.br

OBRA
Escritório de Advocacia Casa Forte
Recife · PE

EQUIPE TÉCNICA
Lucia Helena Andrade Lima
Ana Jardim

CONCEITO
Escritório de advocacia em Recife, concebido para se integrar com o bairro 
onde está situado. Utilizada volumetria cúbica, que se distinguisse do perfi l 
residencial predominante, mas com integração harmoniosa, pelo uso de 
tijolo de barro aparente, madeira maciça e mármore branco, além de densa 
vegetação, parte integrante do projeto. 

SOLUÇÃO
Criado pátio central circundado por esquadria de pele de vidro, por onde 
todo verde pode ser contemplado, o que é acentuado pelo pé direito 
duplo. Utilizada madeira Ipê, em pisos, paredes dos banheiros e degraus 
da escada principal, mármore branco em pisos e escada externa e paredes 
duplas, para uma melhor ambiência acústica e climática.

Sala Reunião

ARQUITETOS.indd   109 12/09/2012   22:59:43



ARQUITETOS.indd   110 12/09/2012   23:02:07



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 111

ARqUITeTOs

14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 111

MOOCA ARQUITETOS ASSOCIADOS

CLN 111 BL, C, 217 
70754-530 · Brasília · DF
Telefone  61  3201 4441
contato@mooca.arq.br
www.mooca.arq.br

OBRA
Agência de Comunicação
Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICA
Bruno Campos,
Bruno Damasceno,
Fernanda de Angelis e
Renata Brazil

CONCEITO
Espaço integrado para realização de trabalho em equipe proporcionando 
um ambiente descontraído e amplo com o objetivo de estimular a 
criatividade e cooperação coletiva. 

SOLUÇÃO
A solução toma como ponto de partida a criação de um espaço único 
composto por ambientes limitados por mobiliários diferenciados que não 
constituem barreira visual.
Há no programa uma sala para a chefi a, uma sala de reuniões e uma sala 
de estar com possibilidade de apresentação dos trabalhos aos clientes, que 
também funciona como área de descanso para os funcionários.
Dividindo a Sala de estar e a área de trabalho há um painel de vidro que 
funciona como tela de projeção para ambos os lados. 
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PEDRO GABRIEL ARQUITETOS

Av. Cristóvão Colombo, 2.937 · Cj 901
90560-005 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3337 1919
pedrogabriel@pedrogabriel.com
www.pedrogabriel.com

OBRA
Condomínio Residencial Atlântida
Porto Alegre · RS

EQUIPE TÉCNICA
Arq. Pedro Gabriel Simch de Castro,
Arq. Marcelo Bonini,
Arq. Paula Hoffmeister,
Arq. Letícia Ricordi,
Arq. Marina Zampieri

CONCEITO
Com inspiração na arquitetura de Punta Del Este, buscamos trazer para 
o empreendimento um requinte despojado, com o uso de traços limpos, 
grandes áreas envidraçadas, materiais naturais como madeira e pedras, e 
cores claras como o branco, proporcionando leveza e luminosidade.

SOLUÇÃO
O empreendimento soma 60 mil m2, sendo que todas as unidades são 
voltadas para um imenso lago. Este, além de ser elemento que organiza a 
implantação dos blocos residenciais e espaços de lazer, conta com piers e 
quiosques com churrasqueiras, e pode ser usado também para atividades 
como pescaria e esportes náuticos. O condomínio terá residências prontas, 
além de uma grande rede de infraestrutura e serviços, com muitos espaços 
voltados ao lazer. A baixa altura das edifi cações traz modernidade e maior 
integração com a natureza do local.
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PROINSTAL ARQUITETURA

Rua Girassol, 925
05433-002 · São Paulo · SP
Telefone  11  3039 3066
proinstal@proinstal.com.br
www.proinstal.com.br

OBRA
Proinstal Arquitetura de Interiores
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Ilvo Patat
Sandro Prada

CONCEITO
Com pleno conhecimento da importância do espaço e seu impacto na 
produtividade e resultados de uma empresa, nossa equipe de arquitetos 
desenvolve o projeto de interiores valorizando a efi ciência, tecnologia e 
sustentabilidade, sem comprometer a estética.

SOLUÇÃO
Com mais de 30 anos de existência, a Proinstal fez da experiência adquirida 
um aliado valioso no desenvolvimento de projetos, que por sua vez se 
transformaram em valiosas ferramentas para nossos clientes. Com mais 
de 700 projetos desenvolvidos e implantados, a Proinstal é hoje uma das 
empresas mais especializadas neste segmento da arquitetura, posição esta 
que nos motiva a continuar aperfeiçoando constantemente nossos serviços 
e nossos profi ssionais.
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QUEIROZ & QUEIROZ ARQUITETOS

Rua Fialho de Vargas, 323 · Sala 701
95900-000 · Lajeado · RS
Telefone  51  3748 1964
carolina@queirozqueiroz.com.br
www.queirozqueiroz.com.br

OBRA
Bezier Hotel
Campo Grande · MS

EQUIPE TÉCNICA
Carolina F. Queiroz
Jeferson P. Queiroz

QUEIROZ & QUEIROZ ARQUITETOS

Rua Fialho de Vargas, 323 · Sala 701
95900-000 · Lajeado · RS
Telefone  51  3748 1964
carolina@queirozqueiroz.com.br
www.queirozqueiroz.com.br

CONCEITO
Bezier Hotel será o primeiro Hotel do Brasil a ser construído pensado na sua 
totalidade como um empreendimento ecossustentável. O hotel terá entorno 
de 11.000m2 de construção, divididos em subsolo, térreo, mezanino e 03 
pavimentos com os 135 quartos. Auditório para 250 pessoas, além de salas para 
múltiplo uso, sala de jogos e TV, sala de massagem, academia de ginástica, 
piscina térmica, restaurante com capacidade para 400 pessoas, lojas de 
conveniência, garagem coberta para 50 vagas, 200 vagas de estacionamento e 
Heliponto. O Hotel terá espaços internos de lobby diferenciados, propiciando 
ambientes com vasta vegetação criando um microclima interno. O lobby 
terá 800m2 com mais de 130 metros de comprimento, sendo o ponto alto 
do Hotel e servirá como áreas de dispersão para o restaurante, auditório, 
piscina, e recepção. Terá características construtivas que visem diminuir 
o impacto ecológico, desde a escolha de materiais até sua construção, 
optando por tecnologia de ponta que possibilitem a construção do Hotel em 
aproximadamente 18 meses. O hotel contará com soluções de instalações que 
possibilitem garantir efi ciência energética ao empreendimento. O Hotel será 
credenciado estará sujeito a auditoria para receber o selo verde, garantindo 
assim o primeiro hotel do Brasil com estas características.
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RAF ARQUITETURA

Rua São Clemente,452
22260-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 2879
raf@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br

OBRA
INCA · Instituto Nacional de Câncer
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Rodrigo Sambaquy, Anibal Sabrosa,
Flavio Kelner e Henri Medalla

RAF ARQUITETURA

Rua São Clemente,452
22260-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 2879
raf@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br

CONCEITO
Um grande e acolhedor pátio interno, com dimensões reais de uma praça é 
o ponto de partida para a implantação do projeto.Desta praça central ter-
se-à a percepção geral do Instituto/Hospital, permitindo que os diversos 
usuários-pacientes, visitantes, funcionários, médicos, pesquisadores - 
tenham conforto e segurança, com o acolhimento necessário e com fácil 
acesso aos setores do estabelecimento.A integração não se fará apenas 
internamente: A nova praça será da cidade, e permitirá aos transeuntes, 
o cruzamento da grande quadra, integrando, socialmente, Instituto e 
cidade.O “forte” endereço atual - Praça da Cruz Vermelha - jamais sairá 
da imagem das pessoas como o endereço do INCA e por conta disto, está 
prevista a manutenção e valorização do edifício existente (HCI), que será 
reformado e qualifi cado, recebendo um novo átrio que estará conectado 
à esta praça.
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SCORZELLI ARQUITETURA & DESIGN

Rua Professor Julio Lohman 76 · casa Joá
22611-170 · Rio de Janeiro · RJ 
Telefone  21  2239-9443
marcos@scorzelli.com.br
www.scorzelli.com.br

OBRA
Academia Brasileira de Ciências
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteto Roberto Scorzelli
Designer Marcos Scorzelli

CONCEITO
O projeto de retrofi t do prédio tem como objetivo atualizar a edifi cação às 
mais modernas necessidades em termos de instalações prediais, atendendo 
a todas as normas vigentes, destacando a questão de adaptabilidade para 
necessidades especiais, sustentabilidade e funcionalidade.
Todas as características históricas serão preservadas e restauradas.
Cada época estabelece suas escolhas na construção da lembrança ou do 
esquecimento. A luta pela preservação do Patrimônio Cultural não pode 
estar associada ao congelamento da cidade, à sua imobilização. A luta é 
pelo direito à memória, respeitada a intervenção no espaço a ser ocupado, 
que revitaliza o imóvel sem destruir a sua identidade.
A melhor forma de conservar é o uso, garantia de preservação da memória. 
Sendo o Rio de Janeiro a cidade síntese da história do nosso país, o 
principal rosto do Brasil, onde o presente convive, em suas ruas estreitas, 
carregadas de lembranças vivas, com o passado.
É preciso coragem para preservar um patrimônio. A Academia Brasileira 
de Ciências abraçou a difícil tarefa de manter viva essa construção, sendo 
assim nós: urbanistas, arquitetos, designers, engenheiros e restauradores 
nos propomos a ser a sua melhor ferramenta.
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SEGAL VISSOTTO ARQUITETOS

Av. Moema, 265 · Cj. 101
04077-020 · São Paulo · SP
Telefone  11  2359 5308
contato@segalvissotto.com.br
www.segalvissotto.com.br

OBRA
FTD Editora
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Andrés Segal
Antonio Vissotto
Berdichevsky Cherny
Colaboração · Karen Ueda, Graciela Mateu

SEGAL VISSOTTO ARQUITETOS

Av. Moema, 265 · Cj. 101
04077-020 · São Paulo · SP
Telefone  11  2359 5308
contato@segalvissotto.com.br
www.segalvissotto.com.br

CONCEITO
Localizado na cidade de São Paulo, este projeto foi desenvolvido 
conjuntamente com o estudo Berdichevsky Cherny associados de Foster 
+ Partners em Argentina. A idéia original esta baseada na geração de um 
parque que abriga o prédio existente e o novo, com pavimentos livres 
de 750m2 úteis. Servindo a ambos, um único núcleo circulatório e de 
serviços, unifi ca o funcionamento do conjunto, prevendo a reciclagem 
futuro do edifício existente. Sobre a frente urbana, um grande espaço 
protetor “umbraculum”, proporciona unidade e identidade institucional, ao 
mesmo tempo em que anuncia o eixo conceitual que domina ao projeto: 
a sustentabilidade. O pavimento térreo é um parque continuo exterior e 
interior, que da unidade, cor, expansão e hierarquia ao conjunto. Auditório, 
foyer, bar, exposições e expansões defi nem um caráter mais público. 
As plantas de perímetro livre oferecem uma área extensa e fl exível de 
máximo aproveitamento de superfície e iluminação. Rodeadas de terraços 
de expansão para uso dos usuários dos escritórios, integram-se em cada 
nível a função de trabalho com as funções recreativas do parque. O núcleo 
central otimiza a área de escritórios concentrando o acesso, circulações, 
banheiros e copas o que possibilita reorganizar o prédio existente.
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ST ARQUITETURA

Av. Alceu Maynard de Araujo, 153 · Cj. 61
04726-140 · São Paulo · SP
Telefone  11  5641 9795
st@st.arq.br
www.st.arq.br

OBRA
AMD South America
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
ST Arquitetura
Arquiteto · Stephan Steyer

ST ARQUITETURA

Av. Alceu Maynard de Araujo, 153 · Cj. 61
04726-140 · São Paulo · SP
Telefone  11  5641 9795
st@st.arq.br
www.st.arq.br

CONCEITO
A AMD South America, braço comercial do reconhecido fabricante de 
processadores e placas gráfi cas para o Brasil e América Latina, escolheu 
um imóvel com Arquitetura privilegiada para sua nova sede em São Paulo: 
um andar com mezanino e parte da área com pé-direito duplo e fachada 
envidraçada. O projeto de interiores tomou partido destas características , 
contrabalançando áreas muito iluminadas com detalhes coloridos como na 
entrada  ao conjunto, de onde o visitante não vê a fachada de vidro, foram 
utilizadas cores escuras  nas paredes e nos forros, bem como cores fortes 
no mobiliário e demais elementos que compõem a recepção .
Na sala de vídeo-conferência, se tem uma proximidade com a vista que, 
praticamente, invade parte do pé-direito duplo , formando um volume que 
integra as áreas de escritórios, com a área de recepção e clientes.
Ao ultrapassar a recepção, as cores passam a ser mais claras e suaves, mas 
sempre com a utilização de alguns elementos em madeira, para manter a 
unidade na linguagem de todos os ambientes.
Os escritórios e as estações de trabalho, por norma internacional da 
empresa, foram todos planejados no conceito de open-space, com apenas 
algumas salas fechadas para reuniões e para os huddle-rooms.
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ST ARQUITETURA

Av. Alceu Maynard de Araujo, 153 · Cj. 61
04726-140 · São Paulo · SP
Telefone  11  5641 9795
st@st.arq.br
www.st.arq.br

OBRA
Sede local da multinacional sueca de Educação
e Intercâmbio EF Education First
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Arquiteto · Stephan Steyer
e equipe

ST ARQUITETURA

Av. Alceu Maynard de Araujo, 153 · Cj. 61
04726-140 · São Paulo · SP
Telefone  11  5641 9795
st@st.arq.br
www.st.arq.br

CONCEITO
A empresa de intercambio EF precisava consolidar suas diferentes áreas 
de operação (intercâmbio, cursos no exterior e cursos de línguas para 
empresas no país) em um único imóvel que deveria ser, ao mesmo tempo, 
a sede corporativa da empresa no Brasil e local agradável e funcional para 
o atendimento a clientes.

SOLUÇÃO
Após 2 anos buscando o imóvel ideal, sempre com assessoramento de 
nosso escritório, foi encontrado um prédio mono-usuário que atendia 
como uma luva às necessidades da EF. O imóvel, de autoria do Arquiteto 
Carlos Bratke, possui características marcantes e personalidade muito 
forte. Buscamos aproveitar as características do prédio e usá-las em nosso 
favor, com muita transparência e jovialidade no projeto, no uso de cores 
e materiais diferenciados.
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TM ENGENHARIA

Av. Getúlio Vargas, 874 · Sala 1.207
30112-020 · Belo Horizonte · MG
Telefone  313264.1104
tmengenharia@tmengenharia.com
www.tmengenharia.com

OBRA
Hospital Mário Penna
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICA
Renata Miari
TM Engenharia

CONCEITO
A ampliação das instalações do Hospital Mário Penna não aproveitará a 
sua estrutura existente, e plasticamente adotará uma solução arquitetônica 
a partir da intersecção de volumes em vidro, concreto e metal. Para a 
melhoria das condições de conforto térmico dos ambientes, brises-soleil 
foram posicionados nas duas fachadas que recebem insolação em horários 
críticos, colaborando também para a estética da obra. No embasamento 
também haverá brises para proteção solar e criação de identidade unitária 
no volume. Os estacionamentos fi carão setorizados nos subsolos e 2º ao 
4º pavimentos. Os pavimentos superiores (16º e 17º) serão destinados ao 
ensino e pesquisa, enquanto os leitos de internação estarão localizados 
principalmente do 11º ao 15º pavimentos. A administração do novo 
empreendimento está locada no 6º pavimento. O bloco de circulação 
vertical se desprende do volume principal em determinada altimetria, 
colaborando com a noção de identifi cação visual e quebra do referencial 
homogêneo da fachada. Será adotado um sistema construtivo ordenado e 
modular, diminuindo o custo e o tempo de obra, além de uma composição 
plástica para valorizar as marcações horizontais, de modo a suavizar o 
partido vertical do prédio. 
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TORRES & BELLO ARQUITETOS

Av. Teixeira Mendes, 507 
91 330-390 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3381 0072 
torresebello@torresebello.com.br
www.torresebello.com.br

OBRA
Sindilojas Gravataí
Gravataí · RS

EQUIPE TÉCNICA
Alberto Torres
Audrey Bello
André Mafra

TORRES & BELLO ARQUITETOS

Av. Teixeira Mendes, 507 
91 330-390 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3381 0072 
torresebello@torresebello.com.br
www.torresebello.com.br

CONCEITO
A concepção do projeto desenvolveu-se em torno de uma determinada 
relação entre espaço e usuário. Buscou-se estabelecer uma relação na 
qual o espaço instigasse o usuário a percorrê-lo. Os principais elementos 
empregados para alcançar este objetivo foram: permeabilidade visual do 
edifício com a utilização do vidro conectando-se à cidade e as passarelas 
que se desenvolvem entremeando o volume do prédio através de vazios. 
Através de transparência e vazios, que ocorrem em diferentes ângulos 
organizando o espaço de maneira instigante. Para o conceito de volumetria 
procurou-se identifi car os diferentes grupos de funções em três volumes 
distintos: um cubo translúcido para o acesso, um cubo modular com planta 
livre e um prisma regular com a escada. O cubo de vidro foi rotado com o 
intuito de marcar o acesso pela esquia, evidenciando a entrada pelas duas 
ruas. Para a cobertura moveu-se a volumetria do prisma como uma lâmina 
envolvendo o volume translúcido, formando a cobertura e soltando do solo. 
Estrutura de laje nervurada protendida e laje convencional para as passarelas 
e circulação. Chapa metálica como revestimento para a estrutura metálica. 
Na cor cinza azulado relacionando com a marca da instituição. Esquadrias de 
alumínio e destaques com pele de vidro buscando uma transparência maior.
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VASCO LOPES ARQUITETURA

Av. Nove de Julho, 4.877 · Térreo 2-B
01407-200 · São Paulo · SP
Telefone  11  3444 4877
vascolopes@uol.com.br
www.vascolopes.com.br

OBRA
Escritório Polaris
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Autor do projeto · Vasco Lopes
Equipe · Nadia Galbiati, Stefania Haddad, Carol Cursino,
Bea Brown, Maria Eliza
Luminotécnica · Laura Larrubia

CONCEITO
Escritório de uma empresa de veículos off road tinha de adequar a 
funcionalidade e correta distribuição dos espaços com uma comunicação 
visual que evidenciasse os produtos e os apresentasse no meio do ambiente 
de trabalho. As áreas de trabalho do staff são grandes bancadas abertas 
fi cando só a sala de diretoria e reunião em área fechada. 

SOLUÇÃO
A solução espacial manteve a ideia de usar materiais claros nas áreas 
de trabalho com piso de carpete cinza e na entrada e recepção piso e 
caixilhos de madeira. A comunicação visual de grandes painéis cobre as 
paredes entre as janelas e o painel da entrada.
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VERA ZAFFARI ARQUITETURA

Rua Padre Chagas, 147 · cJ.1001
90570-080 · Porto Alegre · rs
Telefone  51 3346 5900
contato@verazaffari.com.br
www.verazaffari.com.br

OBRA
Forneria Dado Bier
Porto Alegre · RS

EQUIPE TÉCNICA
Vera Zaffari
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VOA/LB

Rua Funchal, 263 · Cj. 64
04551-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  30452344
contactsaopaulo@voa.com
www.voa.com

OBRA
Marriott Beijing Northeast
Beijing · China

EQUIPE TÉCNICA
VOA/LB
Patrícia Rotondo

CONCEITO
O Hotel é uma torre de 35 andares com 400 quartos e três restaurantes, 
todos projetados pela VOA para a Hainan Airlines Real Estate Group. Nosso 
escritório elaborou também o projeto completo de um luxuoso Spa no 
quinto pavimento do Hotel e um Centro de Convenções, com 9.000 metros 
quadrados de Salas de Reuniões e Salas de Apoio totalizando um total 30 
mil metros quadrados.

Os quartos refl etem o luxo de um padrão internacional 5 estrelas e 
orientados para viajantes de negócios ocidentais e os seus convidados. 
Todo o complexo será operado pela Marriott International.

O hotel possui três restaurantes gourmet, sendo um “3 Meal” com 160 
lugares, um restaurante típico chinês, com 88 e um restaurante indiano 
com 114 lugares, totalizando 462 clientes.
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WW ARQUITETURA

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

OBRA
UNAFISCO · Associação Nacional
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICA
Arquitetos · Patrícia Coutinho Williams, Gilberto Williams 
Colaboradores · Arq. Monica W. Kenan, Arq. Fábio Malafatti 

CONCEITO
Localizada na cobertura de um edifício no centro de São Paulo, a Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil necessitava 
de espaços funcionais, confortáveis e modernos para acomodar seus 
colaboradores e atender seus associados.

SOLUÇÃO
Execução de reforma completa do andar, com uso de estações de trabalho 
em open space e paredes divisórias com painéis em vidro, para garantir 
amplitude, iluminação e integração entre os departamentos. A utilização de 
divisória articulada entre as salas de reuniões possibilitou um uso múltiplo 
de seus espaços para reuniões de diretoria, assembléias do conselho e 
outros eventos.
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A ARTLINE MÓVEIS é especialista na fabricação de móveis para escritório 
e oferece ao mercado toda a sua qualidade, ergonomia e design. A em-
presa trabalha visando um crescimento sustentável e a transformação de 
ambientes de trabalho.
 

 150

A ALBERFLEX marca consagrada no Brasil, reconhecida nacionalmente 
como uma das mais bem equipadas fábricas de móveis para escritório 
do país. Com representantes em todo território nacional e América Latina.

 

 148

A DIMOPLAC preocupa-se em manter um alto padrão de qualidade e in-
troduzir em seus projetos inovações tecnológicas. Nossos profi ssionais 
trabalham para proporcionar atendimento diferenciado, preservando a 
qualidade e garantindo os resultados mais efi cientes.
 

 168

Com mais de 30 showrooms no Brasil e no exterior, a BORTOLINI é espe-
cialista na fabricação de mobiliário corporativo desde 1948. Localizada em 
Garibaldi-RS, foi uma das primeiras empresas do segmento. 

 

 154

No mercado de mobiliário corporativo desde 2003, a DANNA conta com 
uma rede de representantes espalhados por todo o Brasil e está presente 
nas melhores lojas de mobiliário para escritório. 

 164

Sinônimo de qualidade, A CAVIGLIA atua no mercado corporativo há mais 
de 45 anos, sendo a resposta completa para a criação de ambientes ideais 
de trabalho. Completa coleção de Arquivos Deslizantes, Mobiliário, Divisó-
rias Piso-Teto e Pisos Elevados.
 

 158

A DEDICATTO MOBILIA SPECIALIZZATA é uma fábrica de móveis que exe-
cuta projetos sob medida, para proporcionar agilidade e qualidade, ofe-
recendo fl exibilidade seguindo rigorosamente os projetos dos arquitetos e 
profi ssionais contratados pelo cliente. 

 166

A AUDACIEUXX desenvolve processos ecologicamente sustentáveis, ma-
térias-primas recicláveis e/ou renováveis e fornecedores certifi cados, tam-
bém comprometidos, em aproximadamente 1.500 m2, suas instalações estão 
aparelhadas com ferramental e maquinários aptos e dimensionados para 
atender a qualquer solicitação ou demanda do mercado. 

 152

Com empresas independentes e complementares, o CH GRUPO atua dire-
tamente em seus respectivos segmentos: arquivos e estoques deslizantes, 
divisórias piso-teto, pisos-elevados, mobiliário corporativo e insumos pro-
fi ssionais de arquivamento, desde 2005. 

 162

A CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS tem atuação em todo o territó-
rio nacional, e emprega padrões de qualidade diferenciados na produção 
e desenvolvimento de assentos corporativos para áreas de trabalho, audi-
tórios e espaços multi-uso. 

 156
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A EROFLEX está em constante evolução para oferecer aos usuários as 
melhores soluções em mobiliário corporativo, prestação de serviço e aten-
dimento personalizado.  

 172

A DIV DESIGN é especialista em soluções inteligentes para divisão de espa-
ços corporativos, oferece o que há de mais moderno, efi ciente e sustentá-
vel na fabricação de divisórias piso-teto. São mais de 20 anos de grandes 
projetos e reconhecimento do mercado.
 

 170

Especializada em ambientes corporativos, a MARELLI AMBIENTES RACIONAIS 
é referência em qualidade, conforto, ergonomia e produtividade. No Brasil e 
na América Latina, oferece soluções modernas e funcionais que aliam estética 
e alta performance.  

 190

A FLEXFORM é líder no desenvolvimento de cadeiras e poltronas corpo-
rativas e assentos para coletividade do Brasil. É a única especialista em 
cadeiras para escritórios do país.

 

 176

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

 

 186

Maior empresa de seu setor no país, a GIROFLEX-FORMA lidera no Brasil 
o mercado de móveis, assentos com soluções inteligentes de conforto e 
bem estar, com design, para seu espaço de trabalho. Sinônimo de beleza, 
fl exibilidade e ergonomia. 

 182

A LAVORE UFFICIO investiu na diversidade e sofi sticação de seus produtos para 
poder oferecer ao cliente ou arquiteto o que há de mais atual no mercado mo-
veleiro conciliando matéria-prima sustentável com custo competitivo. Entenda 
mais entrando em nosso site: www.lavoremoveis.com

  188

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.
 

 174

A HERMAN MILLER trabalha para criar um mundo melhor a partir de pro-
jetos que aprimoram os lugares onde as pessoas trabalham, curam-se, 
aprendem e vivem. A parceria com designers a transformou em uma das 
maiores empresas de mobiliário corporativo.
 

 184

A FLEXIV acredita que um ambiente de trabalho que favorece o bem estar 
tem pessoas mais criativas e produtivas. Por isso, há 27 anos oferece solu-
ções completas em mobiliário corporativo com design e usabilidade, que 
inspiram o prazer de trabalhar.

 180
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A MOVINORD empresa do Grupo Dynamobel durante seus 54 anos de 
existência oferece o que há de melhor em toda sua linha de divisórias 
removíveis, retráteis, pisos elevados, forros e mobiliários, participando 
ativamente como membro da GBC Brasil.

  198

Nascida em 1977, a MÓVEIS SULAR produz móveis para escritórios com 
alto padrão de qualidade para o mercado corporativo. Atua também na 
fabricação de projetos sob medida para órgãos públicos, instituições ban-
cárias, na rede hoteleira e hospitalar.

  196

Com um know-how de mais de 40 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 produ-
tividade das pessoas no seu dia-a-dia. 

 202

Trabalhar colaborativamente gera melhores idéias, acelera a inovação e 
aumenta resultados. O mobiliário colaborativo NÖOMA foi criado a partir 
deste conceito. 

  200

Oferecemos as melhores soluções em mobiliário corporativo, atendendo 
às necessidades específi cas de cada cliente, por meio de um diagnóstico 
detalhado. O que defi ne um projeto é o conceito que há por trás dele.

  206

O Grupo NOVO AMBIENTE é uma das principais empresas brasileiras no 
mercado de mobiliário corporativo e residencial. O grupo conta com ende-
reços no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de e-commerce para vendas 
pelo Brasil todo no www.novoambiente.com

  204

A MÓVEIS RICCÓ é uma empresa com 137 anos de experiência na fabrica-
ção de mobiliário corporativo, desenvolvendo soluções que agregam ino-
vação, funcionalidade, ergonomia, conforto e organização aos ambientes 
de trabalho.

  194

MBDESIGN cria projetos personalizados de móveis para escritório para 
os mais conceituados fabricantes do segmento. Mauro Barros: arquiteto 
e designer. Com mais de 90 linhas de mobiliários lançados no mercado. 
Projetos completos com design exclusivo.

  192
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Com parque industrial próprio em São Paulo e maquinário de última ge-
ração, a PONTOCOM MÓVEIS dispõe de uma linha completa de mobiliário 
e assentos para atender o seu projeto. A Pontocom desenvolve também 
produtos especiais exclusivos.

  212

A RIVATTI possui um grande mix de produtos de alta decoração, entre clás-
sicos e modernos, que prezam o conforto e funcionalidade como bancos 
de alumínio e inox, linha Offi ce Premium com alto padrão de ergonomia e 
muitas outras opções de design.

  214

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.

  216

A SCHEFFER é uma empresa especialista em soluções de armazenagem. 
Fabrica cada um dos componentes que integram seus produtos, e por 
meio de processos modernos obtém uma linha arrojada, funcional e de 
alto desempenho.

  218

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 fi losofi a vem buscando e desenvol-
vendo no mercado parcerias com empresas que zelam pela qualidade e 
excelência de seus produtos e serviços.

  220

A SOLIDOR, fundada em 1951, conquistou credibilidade e confi ança atuando 
de forma proativa no segmento de divisórias corporativas. Oferece pro-
dutos e serviços de alta qualidade, comprovada por sua longa trajetória e 
presença nas maiores empresas que atuam no Brasil.

  222

A OFC é uma empresa especializada em soluções de arquivamento, arma-
zenamento, organização, segurança da informação e de materiais. Conta-
mos com representantes qualifi cados em todo o Brasil para atendimento e 
assessoria desde o projeto ao pós-venda.

  208

A PACINI DESIGN é uma empresa que oferece o melhor atendimento e 
a maior fl exibilidade do mercado. Inovação, qualidade, sustentabilidade, 
responsabilidade com as normas brasileiras e investimento em design, são 
nossa essência.

  210
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A USE oferece soluções completas em mobiliário para escritório. Desenvolve 
mesas, armários, gaveteiros, estações de trabalho, divisórias e acessórios 
para ambientes corporativos. Além disso, produz conjuntos escolares e dis-
tribui cadeiras da marca Flexform. A empresa está há 25 anos no mercado e 
projeta um novo parque industrial de 114 mil m2. 

  230

A TEPERMAN é uma das mais antigas empresas brasileiras em atuação 
na área de móveis de qualidade. Criada em 1912, foi pioneira em manter 
móveis fi nos em estoque, numa época em que esse tipo de produto era 
importado da Europa especialmente para o cliente ou feito sob medida 
por marceneiros. 

  228

A VOKO, nasceu na Alemanha em 1911 e foi fundada no Brasil em 1976. 
Tornou-se marca de referência para a indústria de móveis para escritório 
no Brasil, estabelecendo novos padrões de design por suas características 
de funcionalidade, estética e qualidade.

  232

Pense no layout de um escritório. A primeira locadora de móveis corpora-
tivos do país oferece soluções para projetos dos mais variados portes há 
mais de 25 anos com agilidade e qualidade. Experiência e profi ssionalismo 
a serviço do seu projeto. 

  226

A TECNOFLEX possui 25 anos de mercado, sendo uma das empresas bra-
sileiras pioneiras no investimento em tecnologia e qualidade industrial 
certifi cada com a ISO 9001 e ISO 14001 na fabricação de Mobiliários Corpo-
rativos seguindo normas técnicas da ABNT. 

  224
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ALBERFLEX

Avenida Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone  15  3238 5200
fseabra@alberfl ex.com.br
www.alberfl ex.com.br

A ALBERFLEX vem consolidando sua posição de alta tecnologia, 
investindo em produtos que são referência de mercado. Dentro 
desse alinhamento estratégico a empresa assinou um acordo de 
parceria com a americana Human Scale, que cultiva mundialmente 
uma sólida reputação no quesito inovação em ergonomia e 
durabilidade. Em 2012 alguns produtos passarão a compor o 
portfólio da ALBERFLEX. É o caso da Freedom, considerada 
por ergonomistas, a cadeira mais confortável à venda no Brasil 
(revista VEJA 2008).
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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.

Telefone  79  2107 0949
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AUDACIEUXX DIVISÓRIAS

Rua das Margaridas, 111
06817-020 · Embu · SP
Telefone  11  4241 7784
audacieuxx@audacieuxx.com.br
www.audacieuxx.com.br

Atuando há pouco mais de um ano no mercado corporativo, a 
AUDACIEUXX Divisórias vem oferecendo soluções de qualidade 
e atendimento diferenciado, conquistando cada vez mais, como 
parceiros, especifi cadores e profi ssionais renomados além de 
grandes empresas como clientes. No início, sedimentou sua 
atuação com apenas uma linha de produtos: ADHUC – linha com 
desenvolvimento maduro e conhecido pelo mercado. Dentro dos 
mesmos conceitos construtivos, empreende e inova, trazendo 
personalidade própria em suas novas linhas de produtos.
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BORTOLINI MÓVEIS

RSC 453 · Km 90 · C.P. 57
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. 
Desenvolve produtos com design reconhecido e premiado para 
espaços como recepção, gerência e staff, executivos, reunião, 
callcenter, arquivamento, coletivos, além de uma completa linha 
de assentos. No Brasil, a Bortolini é a Representante Ofi cial da 
Interstuhl - marca alemã de cadeiras que fi gura entre as três 
maiores fabricantes europeias do segmento.

BORTOLINI MÓVEIS

RSC 453 · Km 90 · C.P. 57
95720-000 · Garibaldi · RS

Premium

Cadeiras Goal e Plataforma Legia

MOBILIARIO.indd   155 13/09/2012   05:50:21



MOBILIARIO.indd   156 13/09/2012   05:50:24



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 157

MOBILIÁRIO

CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS 

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 Profi ssionais atua desde 1974 no 
desenvolvimento de assentos corporativos. Com distribuição em 
todo o Brasil, os produtos Cavaletti são reconhecidos entre os 
mais confi áveis do mercado, resultado do investimento constante 
em capacidade produtiva, pesquisa e design. Além do portfólio 
de produtos originais, a empresa desenvolve projetos especiais 
para empresas e instituições de médio e grande porte através do 
Cavaletti Service - atendendo à necessidade de cada cliente.
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CAVIGLIA

Primus

Cavi

Supremus

Primus

Rua Zique Tuma, 1100
04458-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  5613 1555
marketing@caviglia.com.br
www.caviglia.com.br

Caviglia é sinônimo de qualidade em Arquivos Deslizantes.
Tecnologia aliada à necessidade de espaço, gerando praticidade, 
produtividade e acessibilidade constante com garantia de 
segurança para todo o acervo documental. Soluções integradas 
possibilitando aos nossos clientes a implementação de projetos 
com as melhores soluções de armazenamento, logística de 
movimentação de acervos, gestão da informação e segurança 
de infraestrutura. Distribuidor autorizado da marca de arquivos 
deslizantes Aceco.

Telefone  11  5613 1555
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Plataforma Caviglia

Posto Diretivo Caviglia

Posto Diretivo Caviglia

Plataforma Caviglia

Caviglia amplia suas soluções ideais para o ambiente corporativo, 
fortalece sua coleção de mobiliário que contempla do staff aos 
postos diretivos e salas de reuniões. Postos de Call Center de 
acordo com as normas ABNT - Revisão NR17. Plataformas e mesas 
modulares com medidas e acabamentos que personalizam seu 
espaço. Lança sua unidade de Pisos Elevados com distribuição da 
marca Acecofl oor, coleção de carpetes exclusivos Caviglia-Beaulieu 
e Divisórias Piso-Teto.

CAVIGLIA

Rua Zique Tuma, 1100
04458-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  5613 1555
marketing@caviglia.com.br
www.caviglia.com.br

Telefone  11  5613 1555
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CH GRUPO

Pisos-Elevados

Mobiliário Corporativo

Divisórias Piso-Teto

Arquivos Deslizantes

Rua Sumidouro, 169/175
05428-070 · São Paulo · SP
Telefone  11  3034 3610
contato@chgrupo.com.br
www.chgrupo.com.br

TECNOLACH · Sistemas deslizantes manuais, mecânicos, 
elétricos e eletro-eletrônicos para as mais diversas aplicações de 
arquivamento de documentos em geral, mídias e reservas técnicas. 
SPARCH · Estocagem e almoxarifados deslizantes.
AMBIANCH · Divisórias corporativas de 50 e 77 mm.
FLOORINCH · Pisos-elevados e soluções integradas de cabeamento 
lógico e elétrico.
MOBILACH · Mobiliário para ambientes corporativos.
FILETECH · Insumos profi ssionais de arquivamento (pastas, caixas 
e grampos). 
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DANNA AMBIENTES COM ESTILO

Essence

Spirit

Royal

Linha Task

Rua Gov, Roberto Silveira, 444
95032710 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  4009 3900
danna@danna.com.br
www.danna.com.br

Para a a Danna, a concepção de “espaços de trabalho” está 
ligada à durabilidade dos seus produtos, ao conforto oferecido 
ao usuário e à escolha de matérias-primas que mais se encaixem 
no projeto e que menos prejudiquem o meio ambiente. Todo 
o mobiliário Danna é fabricado de acordo com as diretrizes da 
ABNT e às certifi cações internacionais de qualidade, como a ISO 
9001:2008, garantindo ótimo desempenho e confi abilidade em 
mobiliário, assentos, divisórias e callcenters. 

DANNA AMBIENTES COM ESTILO

Rua Gov, Roberto Silveira, 444
95032710 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  4009 3900
danna@danna.com.br
www.danna.com.br
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DEDICATTO MOBILIA SPECIALIZZATA

Loccitane

Al. Rio Negro, 1.084 · 11º and.
06454-000 · Barueri · SP
Telefone  11  4193 2170
rafael@rmbconsult.com.br
www.dedicattomobilia.com.br

A Dedicatto Mobilia Specializzata é uma fabrica de móveis que 
executa projetos sob medida, para proporcionar agilidade e 
qualidade, oferecendo fl exibilidade seguindo rigorosamente os 
projetos dos arquitetos e profi ssionais contratados pelo cliente. 
A variedade quase “infi nita” em acabamentos, como padrões 
de chapas, perfi s de alumínio, vidros, ferragens, assessórios 
e divisórias faz da Dedicatto a solução exata para empresas e 
arquitetos. Pensou em mobiliário e divisórias, pensou Dedicatto.

DEDICATTO MOBILIA SPECIALIZZATA

Al. Rio Negro, 1.084 · 11º and.
06454-000 · Barueri · SP
Telefone  11  4193 2170
rafael@rmbconsult.com.br
www.dedicattomobilia.com.br
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DIMOPLAC DIVISÓRIAS

Rua Engº Albert Leimer, 1.107
07041-020 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2404 9722
comercial@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br

Divisórias Articuladas
Dimofl ex · Solução de divisão para espaços variados com necessidades de 
absorção acústicas, desde escritórios até grandes centros de convenções.
Vitrafl ex · Solução de divisão em vidros, sem necessidade de absorção 
acústica, para espaços variados.
Dimofl ex Lite · Sistema de divisórias composto por um conjunto de painéis 
com perfi s 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 fl exíveis e contínuos 
para escritórios, residências e hotéis.

DIMOPLAC DIVISÓRIAS

Rua Engº Albert Leimer, 1.107
07041-020 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2404 9722
comercial@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br
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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 efi caz.

Telefone  11  2962 6868
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MercuryAssento desportivo encosto alto

Riviera Slim

EROFLEX

Rua Cavadas, 43
07044-000 · Guarulhos · Sp
Telefone  11  2425 4555
thiago@erofl ex.com.br
www.erofl ex.com.br

A Erofl ex oferece uma linha completa de cadeiras e poltronas para 
seu ambiente, alem dos mais diversos tipos de mobiliários para 
deixar seu ambiente elegante e confortável. Oferecendo produtos 
com alto padrão de qualidade e preços acessíveis. Todos produtos 
atendem normas ABNT.

EROFLEX

Rua Cavadas, 43
07044-000 · Guarulhos 
Telefone  11  2425 4555
thiago@erofl ex.com.br
www.erofl ex.com.br

Shift
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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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FLEXFORM

My Chair · Inteligente, elegante e versátil

Av. Papa João Paulo I, 1.849
07170-350 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2431 5511
sgomes@fl exform.com.br
www.fl exform.com.br

My Chair e Eventum Free: inovação do trabalho ao entretenimento.
A My Chair apresenta um novo conceito em cadeiras operativas. 
Graças à ergonomia holística, oferece o máximo de conforto. Leve, 
moderna e resistente, é 98% reciclável. Possui logística reversa, 
oportunidade de créditos LEED e mecanismo intuitivo peso-pessoa.
A Eventum Free é a poltrona ideal para ambientes de coletividade 
como teatros, auditórios, cinemas e áreas vips de estádios. Oferece 
assento confortável e rebatível, ótimo custo-benefício e iluminação 
de corredor com LED. Além disso, pode ser personalizada.
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Coral · Moderna, ecológica e resistente. 

Coral e Moiré: beleza e sustentabilidade para todos os ambientes.
Desenvolvida em peça única, a cadeira Coral é 100% reciclável, 
leve e resistente. Produzida em diferentes cores, tem opção de 
empilhamento de até 20 unidades.
A Moiré é uma cadeira premiada com o IF Product Design Award 
2010 e o Red Hot Design Award 2011. Possui visual arrojado e 
formas que lhe conferem efeito tridimensional. Ambas integram a 
linha Harechair e foram projetadas pelo designer Ton Haas para 
ambientes internos e externos.

FLEXFORM

Av. Papa João Paulo I, 1.849
07170-350 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2431 5511
sgomes@fl exform.com.br
www.fl exform.com.br
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FLEXIV

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1984
01442-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3086 0068
fl exiv@fl exiv.com.br
www.fl exiv.com.br

Com 27 anos de experiência, a Flexiv desenvolve produtos 
com base no estudo e antecipação de tendências no universo 
empresarial. A dinâmica nas empresas está mudando: as novas 
formas de trabalhar elevam a produtividade e a colaboração entre 
as equipes a um novo patamar, e os produtos Flexiv acompanham 
esta evolução. Conheça mais sobre a Flexiv e experimente 
transcender as fronteiras do escritório com produtos modernos, 
que promovem a inspiração e a realização em projetos exclusivos 
para cada cliente.

A Flexiv atua na criação e fabricação de móveis para 
escritório, com design único e acabamento premium, com 
foco na integração das equipes  e inspiração de ambientes 
corporativos. São 12 linhas de produtos completas, com 
produtos para staff, salas de reuniões, diretoria, ambientes 
de recepção e armazenamento.

A versatilidade do mobiliário aliada à integração 
tecnológica fazem dos produtos Flexiv a melhor escolha 
para compor ambientes arrojados com qualidade, 
durabilidade e ergonomia.
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GIROFLEX-FORMA

Posto de trabalho mobe com cadeiras CP

fi t chair

fi t chair

Posto de trabalho mobe com cadeiras CP

Rodovia Regis Bittencourt, 875
06768-200 · Taboão da Serra · SP
Telefone  0800 552 468
contato@girofl exforma.com.br
www.girofl exforma.com.br

As mesas, os painéis e os acessórios da linha mobe representam a 
concretização do sonho de fl exibilidade total para as estações de 
trabalho nos ambientes corporativos contemporâneos, nos quais a 
leveza e o dinamismo são priorizados. Para completar o ambiente, 
a fi t chair é a opção mais indicada. Alia qualidade, conforto e 
tecnologia a um preço acessível, desenhada para ajustar-se a todo 
tipo de usuário. Com detalhes em alumínio polido, controles bem 
sinalizados e fáceis de usar.

fi t chair
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HERMAN MILLER

Celle

Setu

Embody

Sayl

Aeron

Rua Helena, 260 · Cj. 112
04552-050 · São Paulo · SP
Telefone  11  3049 3081
www.issoehermanmiller.com.br

Suas práticas empresariais inovadoras e o compromisso com a 
responsabilidade social a estabeleceram como a ‘marca do bom 
design’. As cadeiras corporativas Herman Miller fazem história, como 
a cadeira Aeron, parte do acervo do MoMa de NY e já premiada 
como o \"Design da Déc. de 90\".As plataformas de trabalho Abak 
e Canvas conectam as pessoas em seus ambientes de trabalho. A 
Canvas é certifi cada pelo GREENGUARD, seus componentes são 69% 
recicláveis e sua armação em aço é 100% reciclável.

www.twitter.com/hermanmillerbr · www.facebook.com/HermanMillerBrasil
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INTERACT DIVISÓRIAS

Rua Dom Bosco, 624
03105-020 · São Paulo · SP
Telefone  11  3274 2020
interactdivisorias@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 aramazenamento e revestimento de paredes componíveis com 
nossas divisórias permitindo assim a mesma linguagem visual no 
ambiente. A Interact é certifi cada pelas normas ISO 9001 e 14001 e 
nossos produtos são produzidos atendendo as normas da ABNT.
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MOBILIÁRIO

LAVORE UFFICIO

Reunião Mistral Quad

Divisória Piso-Teto

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 Uffi cio 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 
fi ca por conta da personalidade e sofi sticação dos produtos 
igualmente encontrado no mercado internacional.

Mistral Quad
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MOBILIÁRIO

MARELLI AMBIENTES RACIONAIS

BR116, KM142, 11.760 
95059-520 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  2108 9999
marelli@marelli.com.br
www.marelli.com.br

Através da Gestão Integrada que compreende ISO 9001 
(processos), ISO 14001 (ambiental); Rótulo Ecológico (ABNT); 
AS 8000 (Responsabilidade Social); OHSAS 18001 (Segurança e 
Saúde no Trabalho), bem como os produtos certifi cados pela 
ABNT, a Marelli possui diversas soluções adequadas ao mercado 
corporativo. A logística própria e a rede de lojas exclusivas, 
no Brasil e América Latina, garantem qualidade nos produtos e 
serviços com a agilidade exigida.

MARELLI AMBIENTES RACIONAIS

BR116, KM142, 11.760 
95059-520 · Caxias do Sul · RS
Telefone  
marelli@marelli.com.br
www.marelli.com.br
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Iron · MB Design

Légia · Bortolini · Prêmio Melhor Produto · Office Solution 2010

EX3 · MB Design

Germany · MB Design

Containers · MB Design
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MOBILIÁRIO

MB DESIGN

Lex · Tecnofl ex

Personal · Design On

Leather · MB Design

AHO · Pontocom

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

MBDESIGN cria projetos exclusivos de móveis para escritório 
para os mais conceituados fabricantes do segmento: Bortolini, 
Design On, Marelli, Pontocom, Probjeto, Solidor, Tecnofl ex, 
Todeschini entre outros.
Mauro Barros · Arquiteto e designer. Com de mais de 90 linhas 
lançadas: estações de trabalho, plataformas, mesas executivas, 
piso teto, assentos, outros. Projetos completos: criação, design, 
mercado, renders, catálogos e treinamentos, com o objetivo maior 
de criar produtos geradores de vendas.

MB DESIGN

Telefone  11  5573 3959

www.mbdesign.com.br
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Plataforma de trabalho da coleção Multipla com assentos ID Soft · Vitra

Cadeiras com 10 anos de garantia Cadeiras Multi-Task

MOBILIARIO.indd   194 13/09/2012   06:30:26



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 195

MOBILIÁRIO

MÓVEIS RICCÓ

Avenida Brasil, 1.306
01430-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  2696 4600
comercial@ricco.com.br
www.ricco.com.br

A Riccó possui 137 de mercado com presença em 15 Estados 
brasileiros e alianças estratégicas com empresas internacionais, 
fabricando produtos com certifi cação FSC e oferecendo soluções 
completas para atender as demandas de mobiliário dos mais 
diversos tipos de escritório, elaborando um novo conceito 
para espaços corporativos através da utilização de produtos 
diferenciados que oferecem inovação, interatividade e economia, 
contribuindo com pontuação LEED, agregando valor as empresas 
com ganho signifi cativo de satisfação, ergonomia e produtividade.

Mesa para diretoria Vertu

Citizen Offi ce Vitra

Vitra ID Chair Concept, assinada pelo designer Antonio Citterio

Plataforma de trabalho Slide em contexto Citizen Offi ce
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MOBILIÁRIO

MÓVEIS SULAR

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 específi ca 
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!

Rua Nestor Moreira, 631
95.052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br

MÓVEIS SULAR

Rua Nestor Moreira, 631
95.052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br
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MOBILIÁRIO

MOVINORD

Avenida Casa Verde, 3.521
02519-200 · São Paulo · SP
Telefone  11  3931 7925
movinord@movinord.com.br
www.movinord.com.br

A Movinord empresa do Grupo Dynamobel, especializada em 
soluções integradas, formata seu espaço de trabalho em um 
ambiente mais funcional. Apresenta ao mercado brasileiro uma 
linha completa de divisórias removíveis em alto padrão, divisórias 
retrateis, forros, pisos elevados e mobiliários, com presença 
em toda Europa e América Latina. Nossas divisórias são 100% 
reaproveitáveis, conquistando no ano de 2012 a Certifi cação ISO 
9001 em toda sua linha de produtos.
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MOBILIÁRIO

NÖOMA MOBILIÁRIO COLABORATIVO

Rua Germano Carlos Knapick, 393
99700-000 · Erechim · RS
Telefone  54  3652 8965
contato@nooma.com.br
www.nooma.com.br

Trabalhar colaborativamente gera melhores ideias, acelera a 
inovação e aumenta resultados. O mobiliário colaborativo Nöoma 
foi criado a partir deste conceito, onde os espaços funcionam 
como estimuladores da criatividade, através da adequação 
ergonômica, de materiais, da funcionalidade e integração entre as 
linhas de produto. Com alta tecnologia, olhar sustentável e design 
como ferramenta para a inovação constante, a marca Nöoma 
apresenta-se ao mercado brasileiro.

MOBILIARIO.indd   201 13/09/2012   06:30:56



MOBILIARIO.indd   202 13/09/2012   18:05:12



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 203

MOBILIÁRIO

NOVARA

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

A linha de plataformas Merano é o encontro entre a solidez 
construtiva com a pureza das formas horizontais. Sua confi guração 
permite mudanças de layout mantendo a estrutura original, 
atendendo tanto posições individuais como coletivas. Projetada 
para crescer de forma linear, a linha Merano conta com inúmeras 
opções de fechamento e acessórios.

MOBILIARIO.indd   203 13/09/2012   18:05:14



MOBILIARIO.indd   204 13/09/2012   13:53:33



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 205
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NOVO AMBIENTE

A Novo Ambiente, uma das principais empresas brasileiras 
atuantes no mercado de mobiliário corporativo e residencial, 
conta com endereços no Rio de Janeiro e em 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 Casamania, além dos destaques nacionais 
como Lattoog, Indio da Costa e Sergio Fahrer, entre outros.

SP · Rua Ramos Batista, 152 · 7º Andar
Telefones  11  3062 3351 · 3062 1529 · 3427 0997
RJ · Casashopping · Ipanema · Gávea · Copacabana 
Telefones  21  2542 0747 · 2542 4690
www.novoambiente.com

NOVO AMBIENTE

SP · 
Telefones  11  3062 3351 · 3062 1529 · 3427 0997
RJ · 
Telefones  21  2542 0747 · 2542 4690
www.novoambiente.com
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NOVO CONCEITO

Rua Serra de Japi, 1.366
03309-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  2673 0940
conceitosp@conceitosp.com.br
www.conceitosp.com.br

Oferecemos as melhores soluções em mobiliário corporativo, 
atendendo às necessidades específi cas de cada cliente, por meio 
de um diagnóstico detalhado.
O que defi ne um projeto é o conceito que há por trás dele.
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Space Flex · Portal de Documentos · São Paulo · SP

Top Arq customizado · Faculdade de Saúde Pública · USP · São Paulo · SP
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MOBILIÁRIO

OFC ARQUIVOS

Top Arq · IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas · São Paulo · SPSpace Flex · Consórcio do Grande ABC · Santo André · SP

Rua da Consolação, 368 · 13º andar
01302-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3122 5656
comercial@ofcarquivos.com
ofcarquivos.com

A OFC é uma empresa especializada em soluções de arquivamento, 
armazenamento, organização e segurança da informação e 
de materiais. Para um atendimento e assessoria efi cientes, 
disponibilizamos em todo Brasil, profi ssionais treinados para 
oferecer soluções completas na gestão da informação. Buscamos 
sempre fazer a diferença, usando materiais da melhor qualidade e 
criando novas tendências relacionadas à excelência, fl exibilidade, 
sustentabilidade e durabilidade de nossos produtos.

OFC ARQUIVOS

Rua da Consolação, 368 · 13º andar
01302-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3122 5656
comercial@ofcarquivos.com
ofcarquivos.com
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MOBILIÁRIO

PACINI DESIGN

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

Nova linha de mobiliário e novas linhas de assentos.
Tudo novo!
Tudo desenvolvido pela equipe da Pacini Design, que garante seus 
produtos com a qualidade e segurança de 30 anos de experiência.
Experimente o novo!

Telefone  11  4787 2248
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Sofisticação da Linha Tout

Escritórios produtivos com a Plataforma MAX

Otimização de espaços com a Linha Cubo
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MOBILIÁRIO

PONTOCOM MÓVEIS

Trabalho produtivo na Linha para Call Centers

Detalhes arrojados da Linha Audace

Inovação em design na Plataforma CAD

Rua Enrico Rossi, 385
05841-140 · Santo Amaro · SP
Telefone  11  5513 5020
vendas@pontocommoveis.com.br
www.pontocommoveis.com.br

Que tal um mobiliário exclusivo para aquele ambiente especial? 
Para quem sabe que um projeto impecável valoriza cada detalhe, 
a Pontocom Móveis oferece as melhores opções para ambientes 
de trabalho produtivos: design inovador, personalização nos 
acabamentos e recursos para instalação de infraestrutura. Linha 
completa de assentos com produtos certifi cados. A solução ideal 
está na Pontocom.

PONTOCOM MÓVEIS

Rua Enrico Rossi, 385
05841-140 · Santo Amaro · SP
Telefone  11  5513 5020
vendas@pontocommoveis.com.br
www.pontocommoveis.com.br
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MOBILIÁRIO

RIVATTI MÓVEIS

Chaise Laguna e Canasvieira

Confort-bancos Públicos

Sofá Le Corbusier

Mesa Lagoa e Cadeira Itajubá

Poltrona Charles Eames

Rua Santo Bortoline, 1200 D 
95076-087 · Caxias do Sul · RS
Telefone  054  3025 9300
vendas@rivatti.com.br
www.rivatti.com.br

Cadeiras para escritórios, auditórios, home offi ce e salas de 
estudo, móveis para área externa em fi bra sintética, bancos para 
hospitais e aeroportos em alumínio e inox, cadeiras e poltronas de 
design, cadeiras para eventos, luminárias e objetos de decoração.

Telefone  054  3025 9300
vendas@rivatti.com.br
www.rivatti.com.br
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Projetos de hotelaria para categorias standard, executivo e luxo
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MOBILIÁRIO

Novo conceito construtivo: Total Accommodation

Call Center

Soluções para escritórios e ambientes comerciais

S.C.A. CORPORATE SOLUTIONS

Rodovia RST 470, km 220 · s/nº
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.

S.C.A. CORPORATE SOLUTIONS

95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  2102 2200
corporate@sca.com.br
www.scacorporate.com.br

Personalização da identidade corporativa
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MOBILIÁRIO

SCHEFFER

Rua Pedro Mezzomo, 256
84071-210 · Ponta Grossa · PR
Telefone  42  2101 7400
scheffer@scheffer.com.br
www.scheffer.com.br

Entre os muitos produtos desenvolvidos pela scheffer, merecem 
destaque os arquivos Inteligentes. ao contrário das estanteiras 
convencionais, os arquivos inteligentes deslizam, reduzindo assim 
70% do espaço ocupado. além disto, oferecem maior organização 
e proteção contra danos e perdas para arquivos importantes. Ideal 
para armazenar documentos e outros tipos de materiais, como 
fi tas magnéticas, cartuchos, caixas box, pastas aZ.
Reconquiste seu espaço com os arquivos Inteligentes scheffer.

SCHEFFER

84071-210 · Ponta Grossa · PR
Telefone  42  2101 7400
scheffer@scheffer.com.br
www.scheffer.com.br
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MOBILIÁRIO

SCI · HAWORTH

av. Iraí, 393 · Cj. 42
04082-001 · são Paulo · sP
Telefone  11  2649 6159
contato@scicorp.com.br
www.scicorp.com.br

SCI · HAWORTH

av. Iraí, 393 · Cj. 42
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.

Representante
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DDsa advogados · sT arquitetura · Paredes Divisórias Dupla alumínio Junta seca

Escinter · arqto. Rodrigo Jardim · Paredes Divisórias Premier Junta seca
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SOLIDOR

acompanhando as tendências do mercado, a sOLIDOR apresenta 
todas as suas linhas de paredes divisórias na versão vidro com 
junta seca.  são painéis que se caracterizam pela ausência de 
perfi s verticais, proporcionando leveza e luminosidade para o 
ambiente. a instalação de películas decorativas é uma alternativa 
para valorizar o visual do painel e ao mesmo tempo dar 
privacidade ao usuário. Para informações técnicas acesse nosso 
site ou solicite a visita de um representante.

SOLIDOR

Big City · arquitectura de Interiores · Parades Divisórias Dupla Madeira 
Junta seca

EF Intercâmbio · sT arquitetura · Paredes Divisórias Nobre Junta seca

Rua Paulo afonso, 256 · Cj B
09950-320 · Diadema · sP
Telefone  11  4061 2020
solidor@solidor.com.br
www.solidor.com.br
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MOBILIÁRIO

TECNOFLEX

Rua Jose Rodrigues Fortes, 264
83420-000 · Quatro Barras · PR
Telefone  41  3671 8400
comercial@tecnofl ex.com
www.tecnofl ex.com

a TECNOFLEX é hoje a única indústria brasileira a fabricar 
a solução completa para projetos, incluindo Mobiliários 
Corporativos, assentos e Cadeiras, Divisórias Piso-Teto e arquivos 
Deslizantes. a solução Corporativa Tecnofl ex possui diferenciais 
de ergonomia e garantia de qualidade certifi cadas pela aBNT, 
trazendo maior segurança, produtividade e organização para 
ambientes de trabalho. 

Telefone  41  3671 8400
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a matriz Telelok está localizada na cidade de Barueri, são Paulo e possui o maior centro de distribuição do grupo

Estoque com mais de 150.000 itens

Equipe Telelok
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MOBILIÁRIO

Equipamentos de última geração

TELELOK

avenida aruanã, 280 · Prédio 05
06460-010 · Barueri · sP
Telefone  0800 TELELOK
comercial@telelok.com.br
www.telelok.com.br

Uma diversifi cada linha de mobiliário produzida por grandes 
fabricantes e pronta para ser entregue em qualquer parte do país, 
na hora e pelo tempo que você precisar.
a Telelok possui estrutura operacional ágil, consistente e segura, 
o que torna a tarefa de estruturar ambientes profi ssionais menos 
complicada. Entre em contato conosco, experimente e comprove.

TELELOK

avenida aruanã, 280 · Prédio 05
06460-010 · Barueri · sP
Telefone  0800 TELELOK
comercial@telelok.com.br
www.telelok.com.br
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MOBILIÁRIO

TEPERMAN

Rua Manuel da Nóbrega, 211 · Cj.91
04001-081 · são Paulo · sP
Telefone 11 3263 0254
www.teperman.com.br

a Teperman é uma das mais antigas empresas brasileiras em 
atuação na área de móveis de qualidade. Criada em 1912, foi 
pioneira em manter móveis fi nos em estoque, numa época em que 
esse tipo de produto era importado da Europa especialmente para 
o cliente ou feito sob medida por marceneiros. Em 1960, atentos à 
necessidade de atualização em tecnologia, obtivemos licenciamento 
da empresa norte americana Herman Miller para produzir seus 
móveis no Brasil. Isso nos permitiu um enorme salto na
busca de maior conforto ao usuário. 
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USE MÓVEIS

Rua 28 esquina com Rua 30
Área aPM 01 s/nº · setor Triunfo
75370-000 · Goianira · GO
Telefone Comercial  62  3272 8500
usemoveis.com.br

a Optima foi criada a partir de um novo conceito de ambiente 
corporativo, onde a interação, a alta performance e a 
criatividade estão presentes. Desenhada exclusivamente para 
atender às necessidades do mercado corporativo brasileiro, ela 
é extremamente versátil e se adapta a todos os ambientes de 
escritórios, incluindo salas de reunião, staffs, gerências, diretorias 
e presidências. Trata-se de uma linha extremamente modular, que 
pode ser adaptada com facilidade às mais diversas propostas de 
decoração de espaços internos.

USE MÓVEIS

Rua 28 esquina com Rua 30
Área aPM 01 s/nº · setor Triunfo
75370-000 · Goianira · GO
Telefone Comercial  62  3272 8500
usemoveis.com.br
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VOKO

alameda Tocantins, 905 
06455-926 · Barueri · sP
Telefone 11  4134 8656
vendas@voko.com.br
www.voko.com.br

a Voko, preocupada com soluções fl exíveis necessárias para 
dinamizar e modifi car layouts, criou diferentes linhas de produtos: 
superfícies de trabalho autoportantes e conectáveis a biombos. 
Mesas Plataformas modulares e fl exíveis com diversos divisores 
centrais. Reuniões e gabinetes. Divisórias piso-teto com diferentes 
confi gurações e arquivos deslizantes com grande aproveitamento 
de espaço para armazenar materiais diversos com segurança, 
praticidade e organização.
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A MARZO VITORINO é uma das principais marcas de móveis corporativos 
do Brasil. Com uma ampla e tecnológica estrutura, a empresa é apta a 
produzir com efi ciência e alta qualidade para atender e superar as expec-
tativas dos clientes.

 242

RHODES, componentes que fazem a diferença, a sua melhor opção de 
compra atrelada à tecnologia, qualidade e Design. A RHODES é destaque 
em seu segmento, uma das poucas empresas no Brasil a ter seu laboratório 
de ensaios acreditado pelo Inmetro.

 244

EZ’DOOR sediada em Bento Gonçalves, o maior pólo da indústria move-
leira nacional. Somos especializados em fornecer para as mais exigentes 
necessidades de nossos clientes com linhas voltadas para um produto 
diferenciado e de alto padrão de qualidade.

 236

MADEPAR LAMINADOS fornecedora de soluções em revestimentos deco-
rativos, composta por uma linha completa de laminados de alta pressão, 
ideais para confecção de divisórias, tampos, forros, revestimento de pisos, 
paredes e móveis. 

 240

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

 238

INAPLAST
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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.

EZ'DOOR

Rua Nelson Carraro, 1.267
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  3453 1916
ezdoor@ezdoor.com.br
www.ezdoor.com.br 
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Controle de qualidade

Departamento usinagem CNC Manutenção preventiva de moldes

Engenharia de produto Injeção de termoplásticos
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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 pornta para receber 
desafi os no desenvolvimento e fabricação de soluções para o 
mobiliário.

Desenvolvimento de produtos especiais em plástico e alumínio
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Piso em mosaico · Madepiso Madepar

Revestimento de Móveis · Laminado de Alta Pressão Madepar e Portas em perfil de alumínio · Translúcido Madepar
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Tampo em painel multicolor · Multicolor Madepar

Portas de correr com iluminação interna · Translúcido Madepar

MADEPAR LAMINADOS

SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS DECORATIVOS
Revestimento de móveis · Laminados de alta pressão: Standard e 
Postforming e Linha PVC: bobinas e fi tas de borda.
Painéis, divisórias e tampos · Linha TS composta por painéis prontos para o 
uso revestido nas duas faces: TS Estrutural, TS Black, TS Color e Multicolor.
Portas, forros e divisórias · Translúcido: exclusivo efeito de 
translucidez que permite a passagem da luz difusa, suporta cortes, 
furos e altas temperaturas.
Revestimento de paredes · Madewall.
Revestimento de piso · Madepiso e Madepiso Dissipativo.

Rua Oscar Gomes Cardim, 161
04580-040 · São Paulo · SP
Telefone  11  5033 4866
sac@madepar.com.br
www.madepar.com.br
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MARZO VITORINO

Rua dos Trabalhadores, 95
07600-000 · Mariporã · 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 corporativos que necessitam acomodar um 
número signifi cativo 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: www.marzovitorino.com.br · Telefone  11  4486 8846.
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RHODES

Av. Rhodes, 01
37600-000 · Cambuí · MG
Telefone  11  4882 9898
marketing@rhodes.ind.br
www.rhodes.ind.br

SHIFT
Um kit moderno e ergonômico com encosto em alumínio ou nylon,
mecanismo sincronizado e regulagem lombar. Ideal para escritório 
e sala de reunião.

THESIS
A Rhodes disponibiliza uma linha exclusiva para Aeroportos com
estrutural em aço injetado, assento e encosto para estofar com
capa plástica e acessório para instalação de mesa lateral ou central.
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Oferecer facilidades e atender as mais exigentes especifi cações de arqui-
tetos, construtoras e profi ssionais do mercado corporativo, oferecendo 
soluções completas para todos os ambientes, desde escritórios, hospitais, 
clínicas, hotéis e escolas é a principal missão da ARQUILEX AMBIENTES 
CORPORATIVOS.

 250

A ITAIM ILUMINAÇÃO tem como propósito, a fabricação e comercialização 
de soluções de iluminação com qualidade assegurada, visando o atendi-
mento das especifi cações assumidas.

  262

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 confi abilidade.

 252

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.

 256

A ELIANE TÉCNICA é um serviço criado pela Eliane Revestimentos que ofe-
rece soluções integradas e completas em projetos de engenharia. Consiste 
de um sistema de produtos e serviços para obras civis, onde, através de 
um único ponto de contato, são ofertadas diversas soluções de gerencia-
mento de projetos.

 258

Líder no segmento de pisos e revestimentos de concreto arquitetônico, 
a CASTELATTO oferece a arquitetos, engenheiros, decoradores e desig-
ners as mais versáteis e inovadoras soluções para todos os ambientes 
e estilos. 

 254

Ar Iluminação

 248

Líder na indústria de saneamento, a HANSGROHE é uma empresa tradi-
cional internacionalmente ativa, fabricante de metais sanitários e especia-
lizada em chuveiros. Fundada em 1901, na Alemanha, onde conta com três 
fábricas e outras quatro ao redor do mundo.

 260
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Desde 1988 a OWA Sonex, incorporada SONEX Acoustic, fabrica, importa e 
distribui em todo o território nacional, revestimentos acústicos em espuma 
SONEX, painéis acústicos em madeira SONORA Acoustic, forros em fi bra-
mineral e perfi s metálicos OWA.

 272

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.

 266

Fundada em 1982, a NEOCOM COMERCIAL LTDA. é hoje líder no merca-
do de divisórias e armários para ambientes sanitários de uso coletivo, 
participando de inúmeros empreendimentos comerciais e industriais como 
shopping centers, prédios de escritórios, cinemas entre outros.

 270

MADEPAR LAMINADOS, fornecedora de soluções em revestimentos deco-
rativos, composta por uma linha completa de laminados de alta pressão, 
ideais para confecção de divisórias, tampos, forros, revestimento de pisos, 
paredes e móveis. 

 268

A LATINA ELETRODOMÉSTICOS é uma empresa 100% nacional, fundada 
em 1994, com sede em São Carlos/SP e fi lial em Recife/PE. Produz Pu-
rifi cadores e Bebedouros de Água, Lavadoras de Roupas e Ventiladores 
de Teto.

 264

REVIX Revestimentos Especiais, antecipando tendências e buscando no 
mercado internacional o que há de mais moderno, distribui agora com ex-
clusividade no Brasil a linha da Mirage, pisos italianos e Vidrepur, pastilhas 
de vidro recicladas da Espanha.

 274
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Carpetes · Manta e Placa Revestimento Acústico
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ARQUILEX

Rua Prudenciano Pereira, 158
04910-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  5894 2950
leandro@arquilex.com.br
www.arquilex.com.br

Estabelecemos parecerias com empresas comprometidas com 
o meio ambiente. Os produtos representados pela Arquilex são 
certifi cados por órgãos nacionais e internacionais o que garante 
pontuação nos projetos LEED.
Prestar nossos serviços com responsabilidade e comprometimento, 
diferenciando-nos neste segmento, buscando sintetizar produto e 
necessidade de acordo com cada empreendimento, auxiliando na 
escolha do produto mas adequado. Do piso ao teto e mobiliário, 
temos a melhor solução.

Revestimento Acústico

Chapas madeiradas Berneck
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Estação Butantã · SP

Polícia Rodoviária Federal · DF

ARQUISHOW.indd   252 13/09/2012   09:00:04



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 253

ARQUISHOW

Mackenzie · SP

Aeroporto de Congonhas · SP

Parque da Juventude · SP

Anvisa · DF

Concessionária Toyota · BA

CADRI

Rua Bertolina Maria, 39
04298-090 · São Paulo · SP
Telefones  11  2066 2800 · 3389 7925
contato@sulmetais.com.br
www.sulmetais.com.br

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 que já conquistaram a confi abilidade e o 
respeito de arquitetos, engenheiros, construtores e instaladores.
Os produtos Cadri / Sul Metais são produzidos com as melhores 
matérias-primas do mercado e tem a garantia de qualidade e 
durabilidade.
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Synus Branco

Ekko Plus Rosso

Marine Branco

Madeyra Vecchia Tabacco

ARQUISHOW.indd   254 13/09/2012   09:00:17



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 255

ARQUISHOW

Etrusco Areia

Duna Paris Branco · Designers · Luciana Koehntopp e Fernanda Momesso

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. 

CASTELATTO

Rua Antonio da Cunha Leite, 3.070
12948-110 · Atibaia · sp
Telefone  11  4416 6900
contato@castelatto.com.br
www.castelatto.com.br
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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 confi ança em Soluções de Acesso & 
Serviços, contribuindo para melhores edifícios.
Com mais de 100 anos de tradição, a DORMA é líder mundial em 
soluções sofi sticadas 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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Fachada Ventilada Laminum Eliane · System Rio Claro ·  SP

Fachada Ventilada Crystalato Eliane by Neopariés Technology · Shopping JK Iguatemi · SP
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ELIANE TÉCNICA

www.eliane.com
eliane.tecnica@eliane.com

Soluções completas, inovadoras e integradas para grandes projetos.
A Eliane Técnica é um serviço criado pela Eliane Revestimentos que 
oferece soluções integradas e completas em projetos de engenharia. 
Consiste de um sistema de produtos e serviços para obras civis, 
onde através de um único ponto de contato são ofertadas diversas 
soluções de gerenciamento de projetos.Entre os serviços oferecidos 
pela Eliane Técnica estão a instalação de fachadas ventiladas com 
porcelanato e materiais vitrocerâmicos, como Laminum e Crystalato, 
e também instalação de revestimentos em grandes obras.

ELIANE TÉCNICA

www.eliane.com
eliane.tecnica@eliane.com

Alto tráfego e acessibilidade · Metrô · SP
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HANSGROHE BRASIL 

Rua Joaquim Eugênio de Lima, 61
01403-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3149 7070
info@hansgrohe.com.br 
www.hansgrohe.com.br

A Hansgrohe, fundada em 1901 na Alemanha e presente no Brasil 
desde 2010, mantém seus produtos visando tradição, inovação, 
qualidade, design e emoção. Hoje, a empresa trabalha com 
tecnologia sofi sticada, design atraente e funcional, assim como 
produtos e processos de fabricação que conservam recursos 
são princípios orientadores que ditam o desenvolvimento dos 
produtos da Hansgrohe, sempre com o compromisso de aliar lazer 
e economia, privilegiando sustentabilidade sem, contudo, que isso 
interfi ra no conforto. 

Telefone  11  3149 7070
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Ambientação com LED

Iluminação de tarefa utilizando LED Aplicação de luminária pendente D’art
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Iluminação de destaque com LED

Ambientação com a luminária Galáxia M

ITAIM ILUMINAÇÃO

Rodovia Régis Bittencourt, km 276
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone  11  4785 1010
vendas@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br

A ITAIM oferece ao mercado soluções em iluminação, com 
qualidade, inovação tecnológica e design diferenciado. Sempre 
acompanhando a tendência do mercado, a empresa possui 
em seu portifólio uma extensa linha de produtos em LED que 
atende as necessidades individuais de cada cliente e possibilita 
a aplicação em diferentes tipos de ambientes. A empresa possui 
como diferencial precisão das características técnicas de seus 
produtos em LED, que são rigorosamente analisados em um 
moderno laboratório.

ITAIM ILUMINAÇÃO

Rodovia Régis Bittencourt, km 276
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone  11  4785 1010
vendas@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br
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LATINA ELETRODOMÉSTICOS

Av. Getúlio Vargas, 2.700
13571-272 · São Carlos · SP
Telefone  16  3375 9500
latina@latina.com.br
www.latina.com.br

Exigentes preferem Latina.

LATINA ELETRODOMÉSTICOS

Av. Getúlio Vargas, 2.700
13571-272 · São Carlos · SP
Telefone  16  3375 9500
latina@latina.com.br
www.latina.com.br
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Levantina Vitória

Granitos do Brasil, Lennon
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Crema Marfi l

LEVANTINA

Rua Amadeu, 207
02064-050 · São Paulo · SP
Telefone  11  3598 2700
vendas@levantina.com.br
www.levantina.com

Grande variedade de produtos.
Extensa coleção em Crema Marfi l, Mármores Internacionais, 
Granitos do Brasil, Travertinos, Limestones, Quartzia® e Techlam®.
Grande expêriencia e excelência na atenção ao cliente, garantem a 
nossa posição de liderança mundial no segmento da pedra natural.

LEVANTINA

Rua Amadeu, 207
02064-050 · São Paulo · SP
Telefone  11  3598 2700
vendas@levantina.com.br
www.levantina.com
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Madewall · Revestimento para parede:  de rápida e fácil instalação, pode ser aplicado em paredes de alvenaria, gesso ou cerâmica

Madepiso Dissipativo · Revestimento para piso especialmente desenvolvido para aplicação em ambientes onde é necessária a dissipação da carga elétrica
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Madepiso · Revestimento para piso: higiênico e antialérgico, inibe a 
proliferação de fungos e bactérias

Laminado de Alta Pressão · Revestimento para móveis, com alta resistência. Disponível em diversos padrões de cores e texturas

MADEPAR LAMINADOS

Rua Oscar Gomes Cardim, 161
04580-040 · São Paulo · SP
Telefone  11  5033 4866
sac@madepar.com.br
www.madepar.com.br

Soluções em revestimentos decorativos:
Revestimento de móveis · Laminados de alta pressão: Standard, 
Postforming e Linha PVC: bobinas e fi tas de borda.
Painéis, divisórias e tampos · Linha TS composta por painéis prontos para o 
uso revestido nas duas faces: TS Estrutural, TS Black, TS Color e Multicolor.
Portas, forros e divisórias · Translúcido: exclusivo efeito de 
translucidez que permite a passagem da luz difusa, suporta cortes, 
furos e altas temperaturas.
Revestimento de paredes · Madewall.
Revestimento de piso · Madepiso e Madepiso Dissipativo.
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Com design inovador Sonora Acoustic une a elegância da madeira à elevada performance acústica, sendo ideal para teatros, auditórios, restaurantes, estúdios, etc.

Painéis e revestimentos para tetos e paredes Sonora Acoustic, com superfície lisa ou frisada instalado com perfis e clips metálicos

Fabricados na Alemanha, os forros minerais OWA são sinônimo do mais alto padrão de qualidade
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Espuma Sonex, para ambientes que requerem maior conforto acústico

Forros minerais sustentáveis feito em pura fi bra mineral branca
Bio-solúvel e compostos naturais

Forros minerais Owa proporcionam créditos para Certifi cação LEED e AcquaSonora Acoustic possui alta resistência e ampla variedade de texturas

OWA SONEX

Av. Piraporinha, 1.027
09950-000 · Diadema · SP
Telefoen  11  4072 8200
atendimento@owa.com.br
www.owa.com.br

Para proporcionar conforto acústico com sustentabilidade,
a OWA-SONEX oferece as linhas:
· Sonora Acoustic · Forros e revestimentos acústicos em madeira
proveniente de fl orestas renováveis, com desenho inovador e
desempenho incomparável;
· OWA · Forros em fi bra mineral fabricados na Alemanha, sinônimo de
qualidade, performance acústica, resistência ao fogo e sustentabilidade.
· SONEX · Revestimentos em espuma técnica com elevado desempenho 
acústico, variedade de cores e texturas, além da facilidade de 
instalação.
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Residenziale Ascona · Suíça

REVIX

Rua Constante Sodré, 35 · 1º pav.
29055-420 · Vitória · ES
Telefone  27 3227 1053
corporativo@revix.com.br
www.revix.com.br

Seguindo as tendências modernas, atendendo as novas exigências 
do mercado global e dos padrões de consumo brasileiro, a Revix 
apresenta aos seus clientes, produtos para revestimentos de áreas 
residênciais ou comerciais buscando exclusividade em tecnologias 
avançadas e soluções inovadoras de um mundo globalizado. Garantimos 
qualidade e excelência de nossos produtos, pois nossos fornecedores 
são certifi cados por normas ISO 9001 e ISO 14001, atendendo 
criteriosamente aos padrões de qualidade e superando as necessidades 
e expectativas exigidas no mercado consumidor brasileiro.

Embarcadero · San Francisco
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A ARTLINE MÓVEIS é especialista na fabricação de móveis para escritório 
e oferece ao mercado toda a sua qualidade, ergonomia e design. A em-
presa trabalha visando um crescimento sustentável e a transformação de 
ambientes de trabalho.
 

 282

A ALBERFLEX marca consagrada no Brasil, reconhecida nacionalmente 
como uma das mais bem equipadas fábricas de móveis para escritório 
do país. Com representantes em todo território nacional e América Latina.

 

 278

A DIMOPLAC preocupa-se em manter um alto padrão de qualidade e in-
troduzir em seus projetos inovações tecnológicas. Nossos profi ssionais 
trabalham para proporcionar atendimento diferenciado, preservando a 
qualidade e garantindo os resultados mais efi cientes.
 

 284

Oferecer facilidades e atender as mais exigentes especifi cações de arquitetos, 
construtoras e profi ssionais do mercado corporativo, oferecendo soluções 
completas para todos os ambientes, desde escritórios, hospitais, clínicas, 
hotéis e escolas é a principal missão da ARQUILEX Ambientes Corporativos.
 

 280

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.

 286

A ELIANE TÉCNICA é um serviço criado pela Eliane Revestimentos que ofe-
rece soluções integradas e completas em projetos de engenharia. Consiste 
de um sistema de produtos e serviços para obras civis, onde através de um 
único ponto de contato são ofertadas diversas soluções de gerenciamento 
de projetos.

 288

Líder na indústria de saneamento, a HANSGROHE é uma empresa tradi-
cional internacionalmente ativa, fabricante de metais sanitários e especia-
lizada em chuveiros. Fundada em 1901, na Alemanha, onde conta com três 
fábricas e outras quatro ao redor do mundo.

 290

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

 292

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

 

 294

A ITAIM ILUMINAÇÃO tem como propósito, a fabricação e comercialização 
de soluções de iluminação com qualidade assegurada, visando o atendi-
mento das especifi cações assumidas.

  296
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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.

 300

MADEPAR LAMINADOS, fornecedora de soluções em revestimentos deco-
rativos, composta por uma linha completa de laminados de alta pressão, 
ideais para confecção de divisórias, tampos, forros, revestimento de pisos, 
paredes e móveis. 

 302

A LATINA ELETRODOMÉSTICOS é uma empresa 100% nacional, fundada em 
1994, com sede em São Carlos/SP e fi lial em Recife/PE. Produz Purifi cadores 
e Bebedouros de Água, Lavadoras de Roupas e Ventiladores de Teto.

 298

Nascida em 1977, a MÓVEIS SULAR produz móveis para escritórios com 
alto padrão de qualidade para o mercado corporativo. Atua também na 
fabricação de projetos sob medida para órgãos públicos, instituições ban-
cárias, na rede hoteleira e hospitalar.

  304

O Grupo NOVO AMBIENTE é uma das principais empresas brasileiras no 
mercado de mobiliário corporativo e residencial. O grupo conta com ende-
reços no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de e-commerce para vendas 
pelo Brasil todo no www.novoambiente.com

  306

Desde 1988 a OWA SONEX, incorporada SONEX Acoustic, fabrica, importa 
e distribui em todo o território nacional, revestimentos acústicos em es-
puma SONEX, painéis acústicos em madeira SONORA Acoustic, forros em 
fi bramineral e perfi s metálicos OWA.

 308

A RIVATTI possui um grande mix de produtos de alta decoração, entre clás-
sicos e modernos, que prezam o conforto e funcionalidade como bancos 
de alumínio e inox, linha Offi ce Premium com alto padrão de ergonomia e 
muitas outras opções de design.

  310

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.

  312

A SOLIDOR, fundada em 1951, conquistou credibilidade e confi ança atuando 
de forma proativa no segmento  de divisórias corporativas. Oferece pro-
dutos e serviços de alta qualidade comprovada por sua longa trajetória e 
presença nas maiores empresas que atuam no Brasil.

  314
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ALBERFLEX

Avenida Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone  15  3238 5200
fseabra@alberfl ex.com.br
www.alberfl ex.com.br

A World da Human Scale é uma cadeira operativa e atende às 
diversas realidades de trabalhos em ambientes corporativos ou 
home offi ce. A Alberfl ex comercializará exclusivamente o produto 
no Brasil em várias opções de cores contemporâneas para assento 
e encosto. É um móvel sustentável, é contém 34% de conteúdo 
reciclado e 97% reciclável. Confortável, ergonômica e com 
design leve, é uma cadeira intuitiva, que proporciona ao usuário 
simplicidade e reclive automático que se ajusta ao peso corporal 
do usuário.

Cookie
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Chapas madeiradas Berneck

Chapas madeiradas Berneck

Chapas madeiradas Berneck

Chapas madeiradas Berneck

Revestimento Acústico
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ARQUILEX

Rua Prudenciano Pereira, 158
04910-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  5894 2950
leandro@arquilex.com.br
www.arquilex.com.br

Estabelecemos parecerias com empresas comprometidas com 
o meio ambiente. Os produtos representados pela Arquilex são 
certifi cados por órgãos nacionais e internacionais o que garante 
pontuação nos projetos LEED.
Prestar nossos serviços com responsabilidade e comprometimento, 
diferenciando-nos neste segmento, buscando sintetizar produto e 
necessidade de acordo com cada empreendimento, auxiliando na 
escolha do produto mas adequado. Do piso ao teto e mobiliário, 
temos a melhor solução.

Carpetes · Manta e Placa

Revestimento Acústico

Revestimento Acústico

HR.indd   281 13/09/2012   11:34:44



HR.indd   282 13/09/2012   11:34:52



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 283

HR · HOSPITAIS E HOTÉIS

ARTLINE

Conforto, ergonomia e design precisam estar presentes também 
em ambientes hospitalares. Para transformá-los em paisagens 
inteligentes, a Artline oferece diversas linhas escritoriais que se 
adaptam ao espaço disponível proporcionando aos usuários mais 
qualidade de vida.
Com forte atuação no mercado moveleiro, a Artline é reconhecida 
pela qualidade e tecnologia de seus móveis presentes em diversos 
showroons por todo o país.

Rua Dr. Gutemberg Chagas, 280
49040-780 · Aracaju · SE
Telefone  79  2107 0949
artline@artlinemoveis.com.br
www.artlinemoveis.com.br

Telefone  79  2107 0949
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DIMOPLAC DIVISÓRIAS

Rua Engº Albert Leimer, 1.107
07041-020 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2404 9722
comercial@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br

Divisórias Articuladas
Dimofl ex · Solução de divisão para espaços variados com necessidades de 
absorção acústicas, desde escritórios até grandes centros de convenções.
Vitrafl ex · Solução de divisão em vidros, sem necessidade de absorção 
acústica, para espaços variados.
Dimofl ex Lite · Sistema de divisórias composto por um conjunto de painéis 
com perfi s 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 fl exíveis e contínuos 
para escritórios, residências e hotéis.

DIMOPLAC DIVISÓRIAS

Rua Engº Albert Leimer, 1.107
07041-020 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2404 9722
comercial@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br
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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 confi ança em Soluções de Acesso & 
Serviços, contribuindo para melhores edifícios.
Com mais de 100 anos de tradição, a DORMA é líder mundial em 
soluções sofi sticadas 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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www.eliane.com
eliane.tecnica@eliane.com

Soluções completas, inovadoras e integradas para grandes projetos.
A Eliane Técnica é um serviço criado pela Eliane Revestimentos que 
oferece soluções integradas e completas em projetos de engenharia. 
Consiste de um sistema de produtos e serviços para obras civis, 
onde através de um único ponto de contato são ofertadas diversas 
soluções de gerenciamento de projetos.Entre os serviços oferecidos 
pela Eliane Técnica estão a instalação de fachadas ventiladas com 
porcelanato e materiais vitrocerâmicos, como Laminum e Crystalato, 
e também instalação de revestimentos em grandes obras.

www.eliane.com
eliane.tecnica@eliane.com

Alto tráfego e acessibilidade · Metrô · SP

ELIANE TÉCNICA
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HANSGROHE BRASIL 

Rua Joaquim Eugênio de Lima, 61
01403-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3149 7070
info@hansgrohe.com.br 
www.hansgrohe.com.br

A Hansgrohe, fundada em 1901 na Alemanha e presente no Brasil 
desde 2010, mantém seus produtos visando tradição, inovação, 
qualidade, design e emoção. Hoje, a empresa trabalha com 
tecnologia sofi sticada, design atraente e funcional, assim como 
produtos e processos de fabricação que conservam recursos 
são princípios orientadores que ditam o desenvolvimento dos 
produtos da Hansgrohe, sempre com o compromisso de aliar lazer 
e economia, privilegiando sustentabilidade sem, contudo, que isso 
interfi ra no conforto. 

Telefone  11  3149 7070
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Controle de qualidade

Departamento usinagem CNC Manutenção preventiva de moldes

Engenharia de produto Injeção de termoplásticos
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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 pornta para receber 
desafi os no desenvolvimento e fabricação de soluções para o 
mobiliário.

Desenvolvimento de produtos especiais em plástico e alumínio
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INTERACT DIVISÓRIAS

Rua Dom Bosco, 624
03105-020 · São Paulo · SP
Telefone  11  3274 2020
interactdivisorias@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 aramazenamento e revestimento de paredes componíveis com 
nossas divisórias permitindo assim a mesma linguagem visual no 
ambiente. A Interact é certifi cada pelas normas ISO 9001 e 14001 e 
nossos produtos são produzidos atendendo as normas da ABNT.
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ITAIM ILUMINAÇÃO

Rodovia Régis Bittencourt, km 276
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone  11  4785 1010
vendas@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br

A ITAIM oferece ao mercado soluções em iluminação, com 
qualidade, inovação tecnológica e design diferenciado. Sempre 
acompanhando a tendência do mercado, a empresa possui 
em seu portifólio uma extensa linha de produtos em LED que 
atende as necessidades individuais de cada cliente e possibilita 
a aplicação em diferentes tipos de ambientes. A empresa possui 
como diferencial precisão das características técnicas de seus 
produtos em LED, que são rigorosamente analisados em um 
moderno laboratório.

ITAIM ILUMINAÇÃO

Rodovia Régis Bittencourt, km 276
06818-300 · Embu das Artes · SP
Telefone  11  4785 1010
vendas@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br
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LATINA ELETRODOMÉSTICOS

Av. Getúlio Vargas, 2.700
13571-272 · São Carlos · SP
Telefone  16  3375 9500
latina@latina.com.br
www.latina.com.br

Exigentes preferem Latina.

LATINA ELETRODOMÉSTICOS

Av. Getúlio Vargas, 2.700
13571-272 · São Carlos · SP
Telefone  16  3375 9500
latina@latina.com.br
www.latina.com.br
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Levantina Vitória

Granitos do Brasil, Lennon
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Crema Marfi l

LEVANTINA

Rua Amadeu, 207
02064-050 · São Paulo · SP
Telefone  11  3598 2700
vendas@levantina.com.br
www.levantina.com

Grande variedade de produtos.
Extensa coleção em Crema Marfi l, Mármores Internacionais, 
Granitos do Brasil, Travertinos, Limestones, Quartzia® e Techlam®.
Grande expêriencia e excelência na atenção ao cliente, garantem a 
nossa posição de liderança mundial no segmento da pedra natural.
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Painel com Iluminação Interna: Translúcido Madepar e Revestimento de móveis: laminado standard Madepar

Painel e Moldura confeccionadas em TS Estrutural
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Madewall · Revestimento para parede: de baixa porosidade, 
especialmente indicado para ambientes hospitalares

MADEPAR LAMINADOS

Rua Oscar Gomes Cardim, 161
04580-040 · São Paulo · SP
Telefone  11  5033 4866
sac@madepar.com.br
www.madepar.com.br

Madepiso · Revestimento para pisos, antiderrapante e com alta 
resistência à manchas e abrasão. Ideal para ambientes com alta 
circulação de pessoas, é fácil de limpar, não retendo poeira ou 
microorganismos nocivos à saúde.
Madepiso Dissipativo · Revestimento de piso com tecnologia 
diferenciada para aplicação em locais onde é necessária a 
dissipação da descarga elétrica.
Madewall · Revestimento para parede de baixa porosidade, inibe a 
proliferação de fungos e bactérias.

Madewall · Revestimento para parede: fácil aplicação, evita quebra-quebra 
podendo ser aplicado sob paredes de alvenaria, gesso ou cerâmica

Madepiso · Revestimento para piso: higiênico e antialérgico, inibe a 
proliferação de fungos e bactérias
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MÓVEIS SULAR

Rua Nestor Moreira, 631
95.052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br

MÓVEIS SULAR

Rua Nestor Moreira, 631
95.052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br

A empresa possui fl exibilidade e adaptabilidade no processo 
produtivo de projetos sob medida. Devido à esta capacidade, 
a Sular atua também na rede hoteleira e hospitalar. Fornece 
concepções inteligentes à hotéis, resorts e hospitais de todo 
o país. Oferece ambientes sofi sticados e atuais, projetados 
detalhadamente ao gosto do cliente.
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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NOVO AMBIENTE

SP · Rua Ramos Batista, 152 · 7º Andar
Telefones  11  3062 3351 · 3062 1529 · 3427 0997
RJ · Casashopping · Ipanema · Gávea · Copacabana 
Telefones  21  2542 0747 · 2542 4690
www.novoambiente.com

Fundado em 1980, o Grupo Novo Ambiente é uma das mais 
sólidas empresas brasileiras do ramo de mobiliário residencial e 
corporativo, com soluções exclusivas também para os segmentos 
Hospitais e Hotéis. Para hospitais, o Grupo oferece ótimas opções 
demobiliário de áreas comuns, espera e quartos, enquanto para 
hotéis estão à disposição dos clientes o melhor em mobiliário 
decorativo e funcional para quartos e áreas comuns.

NOVO AMBIENTE

SP · 
Telefones  11  3062 3351 · 3062 1529 · 3427 0997
RJ · 
Telefones  21  2542 0747 · 2542 4690
www.novoambiente.com
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Painéis e revestimentos para tetos e paredes Sonora Acoustic, com superfície lisa ou frisada instalado com perfis e clips metálicos

Com design inovador Sonora Acoustic une a elegância da madeira à elevada performance acústica

Sonora Acoustic é ideal para teatros, auditórios, restaurantes, etc.
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OWA SONEX

Av. Piraporinha, 1.027
09950-000 · Diadema · SP
Telefoen  11  4072 8200
atendimento@owa.com.br
www.owa.com.br

SONORA ACOUSTIC · Revestimentos acústicos para tetos e paredes 
produzidos com madeira proveniente de fl orestas renováveis e de 
manejo sustentável, de baixa emissão de VOC.
OWA · Forros em fi bra mineral em placas incombustíveis,
biodegradáveis e de grande absorção acústica. Os produtos 
da OWA não permitem proliferação de fungos ou bactérias. 
Os modelos OWALUX, e as placas SANITAS2 e BIOCID foram 
desenvolvidas especialmente para ambientes que requerem alto 
grau de assepsia e limpeza.

Forros minerais sustentáveis feito em pura fi bra mineral branca Bio-solúvel 
e compostos naturais

Fabricados na Alemanha, os forros minerais OWA são sinônimo do mais 
alto padrão de qualidade

Forros minerais OWA são ideais para áreas limpas, que necessitam de 
alto grau de higiene
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Office Premium

Office Classic Cadeiras Christie
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RIVATTI MÓVEIS

Chaise Laguna e Canasvieira

Confort-bancos Públicos

Sofá Le Corbusier

Mesa Lagoa e Cadeira Itajubá

Poltrona Charles Eames

Rua Santo Bortoline, 1200 D 
95076-087 · Caxias do Sul · RS
Telefone  054  3025 9300
vendas@rivatti.com.br
www.rivatti.com.br

Cadeiras para escritórios, auditórios, home offi ce e salas de 
estudo, móveis para área externa em fi bra sintética, bancos para 
hospitais e aeroportos em alumínio e inox, cadeiras e poltronas de 
design, cadeiras para eventos, luminárias e objetos de decoração.

Telefone  054  3025 9300
vendas@rivatti.com.br
www.rivatti.com.br
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Sofisticação, conforto e praticidade · Hotel Manta · Pelotas · RS 

Fo
to

s 
| F

ab
ríc

io
 G

ar
ci

a 
· D

iv
ul

ga
çã

o 
Co

m
fo

rt
 H

ot
el

 · 
De

bo
ra

h 
Vi

lla
s-

Bô
as

 D
ad

al
t 
· P

at
ríc

ia
 H

au
be

rt
 e

 R
od

rig
o 

Fa
nt

i ·
 D

iv
ul

ga
çã

o 
S.

C.
A.

/S
ta

co

HR.indd   312 13/09/2012   11:40:12



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 313

HR · HOSPITAIS E HOTÉIS

Soluções para todas as categorias de hotéis · Laghetto Viverone Hotel · 
Bento Gonçalves · RS

Novo conceito construtivo: Total Accommodation

Customização adequada à identidade do empreendimento · Hotel & SPA 
do Vinho Caudalie Autograph Collection

Projetos para todos os ambientes do empreendimento · Comfort Hotel Araraquara · SP

S.C.A. CORPORATE SOLUTIONS

Rodovia RST 470, km 220 · s/nº
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  2102 2200
corporate@sca.com.br
www.scacorporate.com.br

A S.C.A. desenvolve projetos inteligentes e sofi sticados que 
privilegiam o conforto e a funcionalidade para as mais diferentes 
categorias de hotéis, seja standard, executivo ou luxo. 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 diferentes empreendimentos no Brasil e exterior.

Bento Gonçalves · RS

S.C.A. CORPORATE SOLUTIONS

95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  2102 2200
corporate@sca.com.br
www.scacorporate.com.br
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SOLIDOR

A Solidor apresenta ótimas soluções em divisórias, lambris e portas 
para o setor hoteleiro e hospitalar. A marcenaria própria possibilita 
grande versatilidade em produtos, atendendo as necessidades 
de projetos especiais e personalizados. Com mais de 60 anos de 
know how, oferece qualidade e funcionalidade em seus produtos e 
serviços. Garantia de 5 anos e assistência técnica permanente são 
diferenciais que afi rmam toda a credibilidade e confi ança que a 
Solidor conquistou no mercado corporativo.

Rua Paulo Afonso, 256 · Cj B
09950-320 · Diadema · SP
Telefone  11  4061 2020
solidor@solidor.com.br
www.solidor.com.br

SOLIDOR

Rua Paulo Afonso, 256 · Cj B
09950-320 · Diadema · SP
Telefone  11  4061 2020
solidor@solidor.com.br
www.solidor.com.br
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A DHARMA EMPREENDIMENTOS se destaca como uma das melhores em-
presas do mercado de construção civil. Regida pelos princípios da com-
petência, seriedade e responsabilidade, mantém muito mais do que um 
compromisso de bom atendimento aos seus clientes. 
 

 336

A CYRELA BRAZIL REALTY é uma das melhores incorporadoras do mercado 
imobiliário 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. A Cyrela cons-
truiu um nome respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade.

 334

A AURI faz parte de um grupo empresarial sólido, que atua em diversos 
segmentos como construção civil, negócios imobiliários, manutenção pre-
dial, saúde, tecnologia da informação e alimentação. Seus empreendimen-
tos prezam pelo desenvolvimento sustentável, melhorando a qualidade de 
vida da sociedade e minimizando os impactos ambientais.

 324

Graças à sua origem no segmento de engenharia e à sua grande expe-
riência no ramo hoteleiro, a ARCO é capaz de oferecer uma completa 
assessoria para os setores de construção, operação e comercialização do 
seu empreendimento, garantindo o mais alto padrão de qualidade em to-
das as etapas.

 322

Reconhecida pelo público como uma das mais respeitadas empresas do 
mercado, a CONCAL é uma holding de um grupo de empresas, que 
incluem agências de propaganda, hotéis, imobiliárias e incorporadoras. 
A busca incessante pela qualidade trouxe a CONCAL premiações impor-
tantes em diversas categorias.

 330

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 imobiliários da BARBARA são reconhecidos no mercado 
como inovadores, de excelente qualidade

 326

A DIRECIONAL ENGENHARIA é uma das maiores incorporadoras e constru-
toras do Brasil, com atuação no Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Possui grande 
experiência no desenvolvimento de empreendimentos de grande porte.
 

 338

A CONTRATO ENGENHARIA, fundada em 08 de maio de 1996, pelos enge-
nheiros Guilherme Melro e João Teixeira, é uma empresa de Construção 
Civil sediada em Maceió, que tem como foco principal as áreas de incor-
poração, construções e avaliações.

 332

A BROOKFIELD INCORPORAÇÕES é uma das maiores incorporadoras do 
Brasil. Há mais de três décadas no mercado imobiliário, a companhia 
tem hoje mais de 6 mil colaboradores e uma experiência de mais de 51 
mil unidades entregues, totalizando mais de 16 milhões de m2 de área 
construída e em desenvolvimento.  

 328

A ALIANÇA INCORPORADORA nasceu como Construtora Aliança, em 1998, 
com a missão de oferecer produtos e serviços na área da construção ci-
vil com reconhecida qualidade, projetos funcionais, belos e diferenciados 
arquitetonicamente. Tem como diferencial o investimento em recursos hu-
manos, em tecnologia e em meio ambiente.

 320
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Tradicional construtora em Recife, a DUARTE CONSTRUÇÕES S/A possui 
empreendimentos nos mais tradicionais e valorizados bairros do Recife. 
Como diferencial de mercado, está o foco no cliente, que se traduz em 
acabamentos de primeira linha, preocupação com o conforto do morador 
e também no oferecimento de serviços diferenciados.

 342

A FRAIHA é reconhecida no mercado imobiliário pela solidez e alto padrão 
dos seus empreendimentos. A busca constante pela qualidade, cumprimen-
to de prazos e aperfeiçoamento fez da credibilidade uma de suas marcas 
e o resultado desse compromisso é refl etido nos detalhes de cada empre-
endimento. Além da éÉtica empresarial e transparência.

 350

Atuando no mercado imobiliário desde 1974, a ENGELUX é responsável por 
mais de 250 empreendimentos por todo o País, que juntos somam mais de 
1,5 milhões de m2 construídos entre condomínios residenciais, obras habi-
tacionais, obras institucionais e infraestrutura urbana, entregues dentro do 
prazo e das condições estabelecidas. 

344

O GRUPO ADVENTO oferece como diferencial e vantagem competitiva ao 
mercado, além da experiência e vivência institucional e operacional das 4 
empresas trabalhando independentemente, a Integração Total ou Parcial 
de suas Competências, a ser defi nida de acordo com as necessidades de 
cada cliente. 

 354

A HANTEI oferece diversas opções de empreendimentos de alto nível em 
localizações privilegiadas. São imóveis residenciais e comerciais, edifi ca-
dos com qualidade para encantar o cliente. Atualmente, já são mais de 
400.000 m2 entregues, posicionando a HANTEI entre as maiores constru-
toras catarinenses. 

 356

A EZTEC é uma das empresas que mais cresce no mercado da construção civil 
brasileiro, sempre atendendo às necessidades e expectativas do seu consumi-
dor. 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.

 346

A FATOR nasceu da união de profi ssionais da área de construção, enge-
nharia e administração com foco de atuação no mercado imobiliário. Por 
meio de sua equipe de inteligência de mercado, a Fator acompanha as 
tendências do mercado imobiliário, obtendo ótimos resultados em todos 
os indicadores de desempenho, fi nanceiros e operacionais.

 348

A JHSF é uma das empresas líderes no setor imobiliário no Brasil, com 
expressiva atuação na incorporação de edifícios residenciais e comerciais, 
no desenvolvimento e administração de shopping centers e hotéis de alto 
padrão. Líder no segmento de alto padrão no país e responsável por al-
guns dos mais emblemáticos projetos de uso misto de larga escala.

 358

A GAFISA é uma das maiores incorporadoras e construtoras do país. 
Ao longo dos seus 58 anos de mercado, a marca se tornou reconhecida 
pela credibilidade, solidez e inovação em cada projeto desenvolvido. A 
companhia é responsável pelo primeiro Green Building do Brasil com 
Certifi cado Platinum. 

 352

Com mais de 15 anos nas áreas de incorporação e construção, a DOMINUS 
é uma empresa que se destaca pelo atendimento personalizado, garan-
tindo, a clientes e parceiros, soluções customizadas capazes de antecipar 
as tendências do mercado. Trabalha em importantes empreendimentos no 
mercado imobiliário do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

 340
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Desde 1979 no mercado imobiliário, a MRV ENGENHARIA é a maior cons-
trutora 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 antecipa-
ção de tendências e a melhor relação custo/benefício do mercado.

 376

Os 33 mil Integrantes, da ODEBRECHT INFRAESTRUTURA, todos sediados 
no país, executam importantes projetos nos setores de transporte e logís-
tica, mineração, saneamento, arenas esportivas e irrigação, fundamentais 
para o desenvolvimento do Brasil, abrangendo, entre outros: Metrôs, Ro-
dovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos e Equipamentos marítimos. 

 378

A MFP CONSTRUTORA se desenvolveu graças à sua competência e com-
petitividade, aliando profi ssionalismo e compromisso com seus clientes. 
Destacou-se no ramo da construção civil com sua atuação focada na cons-
trução de supermercados, prédios administrativos, galpões, condomínios 
industriais, hotéis, escolas, hospitais, entre outras obras.

 372

Atuando no mercado imobiliário desde 1990, a construtora Montserrat se 
destaca como uma empresa sólida no setor da construção civil do Rio de 
Janeiro. Bairros como Méier, Jacarepaguá e Barra da Tijuca receberam 
unidades de excelência técnica com a marca MONTSERRAT. Nossos empre-
endimentos se caracterizam pelo dinamismo, efi ciência e qualidade.

 374

A M. ROSCOE durante sua trajetória de 50 anos, adquiriu vasta experiência 
em grandes projetos de construção industrial sempre incorporando novas 
tecnologias e levando ao cliente soluções inteligentes. Esta experiência 
pode ser percebida no grande número de obras realizadas nos principais 
setores da economia. 

 368

Fundada em 1981, a MAC posiciona-se como uma das maiores e melhores 
construtoras e incorporadoras de São Paulo. Entre suas características es-
tão a criatividade, a qualidade técnica com que desenvolve seus projetos 
e o acompanhamento, tanto das necessidades do mercado quanto de cada 
cliente, para atender suas mais exigentes expectativas.

 370

A LORENGE está sempre inovando, levando seu compromisso com a quali-
dade cada vez mais além da simples construção de imóveis, ao criar cons-
tantemente soluções que valorizem e diferenciem seus produtos, oferecendo 
sempre mais facilidade e sofi sticação ao dia-a-dia de seus clientes.

 366

A LIVING é uma construtora que foi criada para facilitar a conquista da casa 
própria. Construímos projetos diferenciados, com preços justos, pagamen-
to facilitado, lazer, qualidade e conforto. Fazemos parte do Grupo Cyrela 
Brazil Realty, uma das maiores incorporadoras do país, com mais de 50 
anos, 184 mil clientes conquistados e 36 mil lares entregues. 

 364

As atividades de incorporação 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.

 362

Ao longo de 60 anos, a JOÃO FORTES construiu mais de 8 milhões de 
metros quadrados. Prédios e casas residenciais, centros comerciais e em-
presariais, 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.

 360
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A SYENE EMPREENDIMENTOS escolheu a Bahia para fazer do estado uma 
terra ainda melhor para viver, um desafi o que a incorporadora já começou 
a concretizar. Criada em 2007, a empresa faz parte do grupo espanhol 
Copasa, com mais de 20 anos de tradição e atuação internacional. A incor-
poradora contribui para a expansão imobiliária na Bahia.

 390

A PLANO&PLANO foi fundada em 1997. Hoje, reconhecida como uma em-
presa de sucesso no setor imobiliário, caracteriza-se por sua agilidade, 
inovação e excelência em qualidade, sempre baseada em suas convicções 
éticas. Atenta às suas responsabilidades ambientais e sociais, é uma em-
presa moderna, jovem e focada.

 384

A PATRIMAR está entre as mais modernas e efi cientes construtoras do país. 
Uma empresa inovadora, que trabalha com tecnologia de última geração 
na construção de empreendimentos residenciais, comerciais e loteamentos 
de altíssimo padrão. Um know-how que a credencia como uma das cons-
trutoras mais respeitadas do país.

 380

A TRISUL S.A. 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 profi ssionalismo destas 
duas empresas uniram-se em uma só marca. 

 396

Oferecer produtos e serviços no mercado imobiliário, cuja rentabilidade e 
satisfação dos clientes assegurem a sustentabilidade da Empresa e a valo-
rização da marca TECNISA. Possui departamento de projetos que acumula 
mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento de produtos imobili-
ários residenciais e comerciais.

 392

A PDG desenvolve projetos para diversos segmentos e diferentes pú-
blicos, 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 confi ança com 
seus clientes.

 382

O GRUPO THÁ, constituído por incorporadora, engenharia e imobiliária, 
possui 117 anos de tradição e cerca de 6 milhões de metros quadrados 
construídos. Reconhecida por assinar e executar as obras dos maiores 
players do varejo, no Brasil e, é considerada a maior prestadora de ser-
viços do Grupo WalMart.

 394

Fundada em 1981, a  CONSTRUTORA SÃO JOSÉ  consolidou sua posição 
no mercado  de  incorporação  e  construção  de  imóveis   residen-
ciais  e  comerciais. Desenvolvendo-se com solidez  e visão estratégica, 
a empresa  vem  intensifi cando  sua  participação  nos  segmentos   de 
shopping centers,  hotéis e loteamentos de alto padrão.

 388

A VISINCORP atua no mercado de engenharia civil com projetos, incorpo-
rações, execuções de empreendimentos imobiliários. Nosso negócio é ofe-
recer soluções criativas e funcionais para viver e trabalhar, com conforto e 
segurança. Defendemos nossos princípios sempre zelando pela segurança, 
tranferência, fl exibilidade, responsabilidade, credibilidade e ética.

 398

A experiência de mais de 3 décadas de atuação no segmento imobiliário 
expande-se e multiplica-se em vários mercados. Entre os principais in-
vestimentos 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.

 386
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ALIANÇA INCORPORADORA

Av. Joaquim Sarmento, 418
69010-020 · Manaus · AM
Telefone  92  2126 9300
clientividade@aliancaincorporadora.com.br
www.aliancaincorporadora.com.br

RESIDENCIAL PALM BEACH
Residencial Palm Beach inspirado nos condomínios de Miami esse 
lindo e sofi sticado empreendimento conta com acabamentos de 
alto padrão fachada 100% pastilhada, piso em porcelanato,forro 
em gesso,cozinha americana com 04 opçõeS de plantas de 86m2 e 
71m2 e opção de planta ampliada.
Área de lazer completa com piscina coberta,quadra de 
esporte,churrasqueiras e salão de festas.Todas as áreas comuns 
entregue equipadas e decoradas sem custo adicional.
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ARCO INCORPORADORA

Rua Pernambuco, 1000 · 7º and. · S 702
30130-151 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3335 3311 
contato@arcoincorporadora.com.br
www.arcoincorporadora.com.br

SAN DIEGO SUITES UBERLÂNDIA
Uma referência em hospedagem no Triângulo Mineiro, o San 
Diego Suites Uberlândia está localizado em um ponto estratégico, 
próximo ao shopping, ao centro de convenções e às principais vias 
de acesso ao aeroporto e ao centro de Uberlândia. Completa infra-
estrutura para quem viaja a negócios, com um business center 
totalmente preparado para atender às suas necessidades, além de 
um salão de convenções com capacidade para até 350 pessoas.

ARCO INCORPORADORA

Rua Pernambuco, 1000 · 7º and. · S 702
30130-151 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3335 3311 
contato@arcoincorporadora.com.br
www.arcoincorporadora.com.br
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AURI DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO

Rua Gomes de Carvalho, 1666 · 2 º and.
04547-006 · São Paulo · SP
Telefone  11 3847 3528
contato@auridi.com.br
www.auridi.com.br

AURI PLAZA GARTEN
O 1º Offi ce Center integrado ao maior shopping de Joinville. 
Edifício comercial, clássico e com excelente localização: ao lado do 
Shopping Garten. Projeto e construção de acordo com os requisitos 
da certifi cação LEED. Terreno de 2.141,00 m2, torre única, com sete 
pavimentos tipo, um subsolo, térreo e mezanino. Com um total 
de 140 salas, variando entre 40 e 1.120m2. Conforto, tecnologia, 
elegância, fl exibilidade e localização. O Auri Plaza Garten oferece o 
que você e sua empresa precisam.
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BARBARA ENGENHARIA

Av. Juscelino Kubitschek, 50 · 14ºandar
04543-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  2114 1234
cliente@barbara.com.br
www.barbara.com.br

EVIDENCE OFFICES
Terreno de 2.448m2, escritórios de 37 a 492m2, distribuídos em uma 
única torre, a 200m do Shopping Morumbi. Dezenove pavimentos, 
três subsolos e 228 unidades.
Alto padrão de acabamento, fl exibilidade de layout, previsão para 
futura instalação de piso elevado, infraestrutura para sistema de 
telefonia e internet banda larga, preparado para instalação de 
ar condicionado mult split: são alguns dos diferencias que este 
empreendimento oferece.
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BROOKFIELD INCORPORAÇÕES

Av. das Américas, 3.434
Bloco 2 · 6º andar
22640-102 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3823 7699
www.br.brookfi eld.com

PUNTO OFFICES
Punto Offi ces é um edifício mais que completo, com estacionamento, 
arquitetura moderna e sofi sticada que vão além da sua sala comercial. 
Aqui você têm à disposição 3 salas de reunião, foyer e copa, um lugar 
projetado para realização de palestras, workshops e apresentações. 
As plantas são adaptáveis ao tamanho e à natureza da sua atividade. 
Salas comerciais de 23 m2 a 47m2 e possibilidade de junção de até 691 
m2. As lojas, de 90m2 a 205m2, valorizam o ambiente de trabalho e são 
o ponto de encontro de quem realiza bons negócios.
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CONCAL CONSTRUTORA

Rua General Urquiza, 132
Leblon · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2540 4664
concal@grupoconcal.com.br
www.grupoconcal.com.br

ALFA CORPORATE
O primeiro empreendimento junto à área de revitalização do 
novo Centro do Rio. Escritórios funcionais para o seu negócio, 
de 24 a 36 m2. Escritórios com opção de unifi cação de 199 a 1704 
m2. Fachada imponente, Lobby com sistema de catracas, oito 
elevadores, concierge, recepção e segurança,coleta seletiva de 
lixo nas áreas comuns, reuso de água, restaurante alto padrão, 
coffee shop, auditório, sala de reunião, terraço com spa, fi tness 
e vista panorâmica.
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CONTRATO ENGENHARIA

Av. Menino Marcelo, 9.601
57046-000 · Cidade · Estado
Telefone  82  3338 3259
contrato@contratoengenharia.com.br
www.contratoengenharia.com.br

RESIDENCIAL SAINT MORITZ
A exuberância de Maceió e a elegância suíça se encontram na 
beira-marda Jatiúca. Em um empreendimento de alto luxo, onde 
o requinte e a sofi sticação de viver bem estão presentes em 
cada detalhe. No Residencial Saint Moritz tudo é cuidadosamente 
projetado para que você e sua família possam desfrutar da melhor 
maneira de viver a vida. Tudo de forma exuberante.
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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

NOVA AMÉRICA OFFICES
Trabalho, Conveniência e Lazer em um só lugar.
Nova América Offi ces segue o conceito atual de viver, trabalhar 
e se divertir em um só endereço, aliando modernidade, tradição 
e conveniência.
Um empreendimento destinado a empresas e profi ssionais 
que pensam grande, com espaços comerciais personalizáveis, 
infraestrutura de segurança e serviços exclusivos que facilitam sua 
vida profi ssional, otimizando seu tempo e sua vida pessoal.

CYRELA BRAZIL REALTY

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455
3º andar
04543-011 · São Paulo · Brasil
Telefone  11  4502 3000
www.cyrela.com.br
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DHARMA CONSTRUÇÕES

Av. Contagem, 988
31070-065 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3485 1100
contato@dharmaconstrucoes.com.br
www.dharmaconstrucoes.com.br

BRISTOL CENTER HOTEL
Minas Gerais é o segundo polo turístico do Brasil. Um estado com 
estabilidade e grande expectativa de crescimento nos próximos 
anos. Destaque na organização da Copa do Mundo de 2014.
A Bristol Center Hotel oferece conforto e comodidade em todas 
as suas instalações em uma condição de preço imbatível. Perto de 
tudo e de todos. O Bristol Center Hotel está localizado próximo ao 
Parque Municipal e a Linha Verde, uma das principais vias urbanas 
de Belo Horizonte.

DHARMA CONSTRUÇÕES

Av. Contagem, 988
31070-065 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3485 1100
contato@dharmaconstrucoes.com.br
www.dharmaconstrucoes.com.br
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DIRECIONAL ENGENHARIA

Rua Grão Pará 466
30150-340 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3235 4600
contato@direcional.com.br
www.direcional.com.br

GRAND VILLE SÃO BERNARDO DO CAMPO
A rua tranquila que você sempre quis morar está muito bem 
localizada: entre a Rodovia Anchieta e Faria Lima. Você está no 
Centro de São Bernardo do Campo, perto de escolas, faculdades, 
supermercados, hospitais, comércio, serviços públicos, praças, 
além do Shopping metrópole, da fábrica da Volkswagen, do 
Terminal de ônibus Ferrazópolis e muito mais. Apartamentos de 2 
dormitórios em condomínio fechado com lazer completo.

Telefone  31  3235 4600

www.direcional.com.br
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Link Mall

DOMINUS

Av. das Américas, 700 · Bl.02 · Cj. 240
22640-100 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2132 9000
dominus@dominus.com.br
www.dominus.com.br

LINK OFFICE MALL STAY
O Link Offi ce Mall Stay, reunir hotel, residências, edifícios 
comerciais e um mall completo em um mesmo terreno é um 
conceito inovador no Rio de Janeiro. Link Offi ce Mall Stay, o 
primeiro mixed-use do Rio de Janeiro. Endereço exato para o seu 
negócio. Privilegiada próximo a um leque de variedades que só a 
Barra da Tijuca oferece, como aeroporto, hospitais, universidades, 
shoppings, livraria, restaurantes e o principal, localizado em um 
ponto privilegiado entre as principais Avenidas da Barra.
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DUARTE CONSTRUÇÕES

Av. Rio Branco, 139
50030-010 · Recife · PE
Telefone  81  3424 6894 
www1.duarteconstrucoes.com.br

SÍTIO DAS ROSEIRAS
Mais um empreendimento da linha Home & Club da Duarte, 
localizado no Rosarinho, bairro que passa por forte valorização 
imobiliária, conta com apartamentos de dois ou três quartos, 
totalmente nascentes.
O Rosarinho, bairro de predominância residencial, é caracterizado 
por preservar a vida tranquila e vem se valorizando por estar 
localizado próximo a uma das principais vias de acesso ao centro 
do Recife, a Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar.
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ENGELUX

Rua dos Pinheiros, 870 · 8º And.
05422-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3897 3333
atendimento@engelux.com.br
www.engelux.com.br

FLORATTA
A qualidade de vida da sua família é algo que merece ser cultivado 
com muito carinho e, para isso, nada como morar em um lugar 
tranquilo, confortável e bem localizado, como o Floratta. Aqui 
tudo foi pensado para tornar sua vida mais completa – desde a 
elegância dos apartamentos com terraço até as inúmeras opções 
de lazer, dignas de um resort.

05422-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3897 3333

www.engelux.com.br
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EZTEC

Av. República do Líbano, 1921
04501-002 · São Paulo · SP
Telefone  11   5056 8300 
atendimento@eztec.com.br
www.eztec.com.br

CHATEAU MONET
A perfeição da natureza encontra a sofi sticação de um EZTEC.
A rara oportunidade de um convívio mais intenso e natural 
com muita privacidade e que preza por uma qualidade de vida 
incomparável. Em um projeto grandioso em todos seus aspectos, 
a Eztec uniu toda a sofi sticação, o requinte e o luxo de um 
empreendimento absoluto. Com muito charme, nobreza e a 
imponência dos châteaux europeus que inspiram sua arquitetura.

EZTEC

Av. República do Líbano, 1921
04501-002 · São Paulo · SP
Telefone  11   5056 8300 
atendimento@eztec.com.br
www.eztec.com.br
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FATOR INCORPORADORA

Travessa Três de Maio, 1.465
6606-388 · Bélem · Pará
Telefone  91  3249 0913
www.fatorincorporadora.com.br

LUIZA RESIDENCE 
Por meio de sua equipe de inteligência de mercado, a Fator 
acompanha as tendências do mercado imobiliário, obtendo ótimos 
resultados em todos os indicadores de desempenho, fi nanceiros 
e operacionais. O Luiza Residence traduz estilo, inspira conforto 
e sofi sticação, um lugar planejado para você se sentir bem. Luiza 
Residence, uma nova defi nição de morar! Prepare-se para relaxar e 
sentir a liberdade de viver com conforto e segurança. 
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FRAIHA INCORPORADORA

Rua Tabapuã, 41 · Cj. 1402
04533-900 · São Paulo · SP
Telefone  11  3071 2299
contato@fraiha.com.br
www.fraiha.com.br

ARTHÉ
Do grego ARS (arte) e THECNE (técnica), surge ARTHÉ, um ponto 
de equilíbrio arquitetônico entre a arte e a técnica. É uma tradução 
moderna da necessidade urbana cotidiana de somar elegância com 
praticidade, valorização com estilo, proximidade com qualidade de 
vida. Arthé tem o conceito da personalidade arquitetônica com a 
precisão na construção. Sua planta é diferenciada com detalhes de 
altíssimo padrão. Uma torre com um total de 22 unidas, uma por 
andar, cobertura duplex, três elevadores num terreno de 2.700m2.

FRAIHA INCORPORADORA

Rua Tabapuã, 41 · Cj. 1402
04533-900 · São Paulo · SP
Telefone  11  3071 2299
contato@fraiha.com.br
www.fraiha.com.br
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GAFISA

Av. Nações Unidas, 8.501 · 19º and.
05425-070 · São Paulo · SP
Telefone  11  3186 8270
gafi sa@gafi sa.com.br
www.gafi sa.com.br

OFFICE LIFE ECOVILLE
Offi ce Life Ecoville é o primeiro lançamento comercial em Ecoville, 
com novo conceito de salas comerciais, ambientes arejados e 
plantas inteligentes em Curitiba. Perfeito para profi ssionais liberais 
que desejam ter o seu espaço comercial num ambiente que une 
modernidade, qualidade de vida, facilidade e praticidade. E 
perfeito também para investidores que buscam rentabilidade num 
produto inovador. 

GAFISA

Av. Nações Unidas, 8.501 · 19º and.
05425-070 · São Paulo · SP
Telefone  11  3186 8270
gafi sa@gafi sa.com.br
www.gafi sa.com.br
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GRUPO ADVENTO

Av. Ibirapuera, 2.332 · Torre I · 9º andar
04028-002 · São Paulo · SP
Telefone  11  5087 6550
contato@grupoadvento.com
www.grupoadvento.com

SERHS NATAL GRAND HOTEL RESORT
Localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia Preta, na Via 
Costeira de Natal, a 12 km do Aeroporto Augusto Severo. Destaca-se 
por sua moderna e elegante construção e sobre tudo pela qualidade 
dos seus serviços e instalações. Trata-se de um complexo hoteleiro 
de categoria 5 estrelas com padrão europeu: ambientação e design 
exclusivos, classe, conforto, elegância em detalhes. Qualidades à 
disposição de nossos clientes em Natal, a cidade do Sol conhecido 
como a cidade de ar mais puro das Américas.
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HANTEI ENGENHARIA

Rua Tenente Silveira, 222
88010-300 · Florianópolis · SC
Telefone  48 3221 0400
contato@hantei.com.br
www.hantei.com.br

RESIDENCIAL NAIR HEIDERSCHEIDT
O Residencial Nair Heiderscheidt é um epreendimento especial: 
foi projetado nos mínimos detalhes para proporcionar a você 
e sua família uma nova experiência em moradia. Tranquilidade, 
segurança, conforto e sofi sticação. Com uma localização 
privilegiada, na rua Vereador Walter Borges, em Campinas, São 
José, você vai viver perto de tudo. Com um conceito moderno e 
inovador, o Residencial Nair Heiderscheidt tem o que você precisa 
para realizar o seu antigo sonho de morar bem.
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JHSF

Av. Magalhães de Castro, 4.800
05502-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3702 1900
contato@jhsf.com.br
www.jhsf.com.br

FASANO BOA VISTA
No interior paulista, encontra-se o primeiro Hotel Fasano 
de campo no país. Localizado na Fazenda Boa Vista, o hotel 
traz a excelência no serviço e o requinte da grife Fasano 
para o ambiente descontraído do interior paulista. Tradição 
e sofi sticação em um produto único, totalmente integrado à 
natureza. Os quartos, com linhas modernas e limpas, oferecem 
vistas panorâmicas, com todo o charme de um resort campestre 
e o conforto de um Hotel Fasano.
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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 LAGOS
Seguindo a atual tendência mundial, o Shopping Park Lagos 
foi concebido sob o conceito lifestyle. São ambientes amplos, 
corredores largos, luz natural, muito verde, espelhosd'água, passeio 
à beira da lagoa, muita diversão e conforto em diversos ambientes 
internos e externos, planejados para aproveitar ao máximo a 
exuberância da Lagoa de Araruama. A composição arquitetônica 
do prédio valoriza os ambientes internos e a relação com seus 
entornos. Foi projetado em um único piso, para diminuir os custos.

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
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LIDER CONSTRUTORA

Av. Raja Gabaglia, 555
30380-103 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3517 4455
lider@lider.com.br
www.lider.com

LIDER MORADA FONTENELLE
Sustentabilidade, preservação dos bens culturais de Belo 
Horizonte e alta modernidade são algumas das marcas do novo 
empreendimento da Lider, o edifício Lider Morada Fontenelle. O 
empreendimento preservará 2 casas da década de 30. O edifício 
vai reunir 26 apartamentos e duas coberturas duplex exclusivas, 
com 240 m2 e 4 vagas de garagem. Os demais apartamentos, 
que variam entre 127 m2 e 161 m2, terão 3 vagas de garagem e 4 
quartos, sendo 2 suítes e 2 semissuítes. 

LIDER CONSTRUTORA

Av. Raja Gabaglia, 555
30380-103 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3517 4455
lider@lider.com.br
www.lider.com
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LIVING CONSTRUTORA

Telefone  11  2117 7222 
www.livingconstrutora.com.br

VITA HOME CLUB
Em um terreno de 11.657 m2, com 3 torres, cada uma delas com 14 
andares mais térreo e dois subsolos. Em cada andar, 8 unidades 
num total de 336. Os apartamentos podem ser de 2 ou 3 dormitórios 
e a metragem varia de 54 a 67m2. Cada unidade tem direito a 1 
vaga na garagem. Nas áreas comuns temos: quadra recreativa, três 
churrasqueiras, piscinas adulto e infantil, salão de festas adulto, 
espaço gourmet, home offi ce, salão de jogos teen e adulto, family 
space, cinema, fi tness, sala de massagem e muito mais.
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LORENGE

Rua João da Cruz, 25
29055-620 · Vitória · ES
Telefone  27  21215100
lorenge@lorenge.com.br
www.lorenge.com.br

AFFINITY HOME WORK
Novo endereço corporativo de Vitória: o Affi nity Home Work, 
seguindo as tendências mundiais de habitação, onde se tem 
comercial e o residencial em um único espaço. Composto por 
02 torres, sendo uma comercial com 255 salas e 14 lojas e uma 
residencial com 64 apartamentos. Antenada ao Plano Diretor Urbano 
de Vitória, o Mall do edifício vai gerar uma área de vivência para 
os diferentes públicos do empreendimento e do seu entorno, 
preservando, ao mesmo tempo, a individualidade dos condôminos.

LORENGE

Rua João da Cruz, 25
29055-620 · Vitória · ES
Telefone  27  21215100
lorenge@lorenge.com.br
www.lorenge.com.br
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M.ROSCOE

Av. do Contorno, 6.664 · 10º andar
30110-044 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  2103 4001
info@mroscoe.com.br
www.mroscoe.com.br

GOLDEN TULIP BELO HORIZONTE
Um empreendimento único, um hotel com características singulares 
e um novo ícone para a capital mineira. Um dos mais completos e 
luxuosos hotéis já lançados no País. Duas bandeiras no mesmo hotel 
– Golden Tulip e Royal Tulip. Espaços para eventos totalizando 1.000 
m2, restaurante, spa internacional, academia, serviços e lobby bar. 
Além dos espaços para eventos pertencentes ao pool do hotel, que 
contará com um enorme centro de convenções para atender toda a 
demanda da cadeia Golden Tulip em Belo Horizonte.
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MAC CONSTRUTORA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2066
01451-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3817 0033
mac@mac.com.br
www.mac.com.br

COLETÂNEA VILA MARIANA
O bairro, perfeito. A rua, tranqüila. O clima das manhãs e noites 
agradável. O lazer, completo. A varanda, charmosa. O espaço, mais 
amplo do que você esta acostumado. Com área privativa de 208m2 
e 213m2. Com 23 pavimentos tipo mais um duplex em cada uma das 
duas torres. Três a quatro vagas na garagem. Ampla estrutura de 
lazer: salão de festas com espaço gourmet, sala de leitura, home 
offi ce, playground, brinquedoteca, salão de jogos adulto, lan house, 
fi tness, piscina coberta climatizada, piscina infantil, entre outros.
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MFP CONSTRUTORA

Rua Dr. José Peroba, 325 · Cj 404 e 405  
41.770-235 · Salvador · Bahia
Telefone  71  3505 7100
contato@mfpconstrutora.com.br
www.mfpconstrutora.com.br

GRAND PALLADIUM IMBASSAÍ RESORT
Localizado dentro da reserva natural de Imbassaí, na Bahia, 
banhado pelo mar da Costa dos Coqueiros e cortado pelo rio 
que leva o seu nome, refl ete uma perfeita harmonia entre as 
instalações mais modernas e luxuosas de um hotel de primeira 
categoria e um atrativo natural. São 654 suítes, distribuídas em 
prédios de diferentes tamanhos. Conta com vários restaurantes 
e os hóspedes podem desfrutar também das instalações do Spa, 
Wellness center e da ampla variedade de atividades e espetáculos.
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MONTSERRAT CONSTRUÇÃO

Av. Ayrton Senna, 300 · Bl. 1 · Sl. 404
22775-003 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3416 9001
contato@newserrat.com.br
www.newserrat.com.br

ROSSI VIA OFFICE
O Rossi Via Offi ce vai colocar você no rumo da prosperidade. 
O empreendimento chega à região em um momento de pleno 
crescimento. Nova Iguaçu está a todo vapor trazendo um fl uxo de 
oportunidades inédito no local. 
Este é o momento e o local exato para o investidor apostar neste 
produto promissor, que está em plena sintonia com o crescimento 
desta importante área comercial. 

MONTSERRAT CONSTRUÇÃO

Av. Ayrton Senna, 300 · Bl. 1 · Sl. 404
22775-003 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3416 9001
contato@newserrat.com.br
www.newserrat.com.br
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MRV ENGENHARIA

Rua 70 · Qd C18 Lt 8/10
74810-350 · Goiânia · GO
Telefone  62  3241 3038
email@email.com.br
www.imoveis.mrv.com.br

RESERVA FLAMBOYANT · GOIÂNIA
Viver no Reserva Flamboyant, um apartamento novinho e todo seu, 
vai lhe propiciar a sensação única de mais uma conquista de vida.
As unidades de 4 quartos com suíte (opção de 3 quartos reversível), 
possuem varanda gourmet, cozinha, área de serviço, banheiro 
social e vaga de garagem. Para você que quer ainda mais 
liberdade, coberturas duplex são ótimas opções. Os apartamentos 
ainda contam com sala de estar com pé direito duplo, o que 
signifi ca mais espaço, sofi stifi cação e beleza para você.

74810-350 · Goiânia · GO
Telefone  62  3241 3038
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ODEBRECHT INFRAESTRUTURA

Avenida Tancredo Neves, 450
Edifício Suarez Trade · Sala 3.202
41820-901 · Salvador · BA
Telefone  71  3172 5555
www.orealizacoes.com.br

ARENA CORINTHIANS
A Arena Corinthians, na zona leste da cidade de São Paulo, terá 
capacidade para 48 mil torcedores. Para sediar a abertura da Copa 
de 2014 no Brasil, a Fifa prevê 65 mil lugares. Com a exigência, 
serão adicionados 20 mil assentos removíveis, fi cando um total de 
68 mil. Os assentos excedentes serão retirados após o encerramento 
da Copa. O projeto de autoria do arquiteto Anibal Coutinho, 
prevê que ele tenha instalações para receber 32 Chefes de Estado, 
representantes dos países que irão disputar a Copa no Brasil.

ODEBRECHT INFRAESTRUTURA

Avenida Tancredo Neves, 450
Edifício Suarez Trade · Sala 3.202
41820-901 · Salvador · BA
Telefone  71  3172 5555
www.orealizacoes.com.br
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PATRIMAR

Rua Desemb. Jorge Fontana, 428 · 13º and.
30320-670 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3264 4300
contato@patrimar.com.br
www.patrimar.com.br

HOLIDAY INN
O Holiday Inn será o primeiro hotel do InterContinental Hotels 
Group na Savassi e em Belo Horizonte. Toda a força e garantia de 
uma rede mundial voltada para um produto exclusivo em BH. A 
tradição mineira aliada à contemporaneidade defi ne a escolha dos 
revestimentos e o design de mobiliário, utilizando madeira natural, 
tijolos, ladrilho hidráulico, couro, tons de verde de tons terrosos 
texturizados nos tecidos, e móveis projetados em linhas retas e 
leves que atendem especifi camente as necessidades deste hotel.
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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

EASY OFFICE
O Easy Offi ce segue as diretrizes dos mais modernos edifícios de 
São Paulo, e certamente será o empreendimento mais arrojado 
da Avenida Orosimbo Maia. A infraestrutura é diferenciada e 
oferece: sala de convenções para cem pessoas, com espaço anexo 
de apoio; academia de ginástica para os condôminos; quiosque; 
e estacionamento com manobrista. Serão 2 andares sobressolos 
de estacionamento rotativo para os condôminos, e 32 vagas 
disponíveis para visitantes.

PDG

Rua Joaquim Floriano, 413 · 10º and.
04543-903 · São Paulo · SP
Telefone  11  3254 5600
contato@pdg.com.br
www.pdg.com.br
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PLANO & PLANO

Rua Samuel Morse, 74 · 13° andar
04576-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  4095 7400
atendimento@planoeplano.com.br
www.planoeplano.com.br

CERTTO CURUÇÁ
Certto Curuçá fi ca no lugar certo da zona leste. Perto de 
tudo, você vai fi car rodeado de facilidades como escolas, 
supermercados, farmácias e ainda das avenidas Marechal Tito e 
Nordestina, com fácil acesso às principais regiões da cidade. Sem 
falar que fi ca pertinho do Shopping Metrô Itaquera, com ônibus 
sempre à mão. Área total do terreno: 29.000m2, divididos em 3 
condomínios independentes. Certto Curuçá Park, Certto Curuçá Life 
e Certto Curuçá Club. 

CONSTRUTORAS.indd   385 12/09/2012   08:11:33



CONSTRUTORAS.indd   386 12/09/2012   08:11:35



14º ANUÁRIO CORPORATIVO · 387

CONSTRUTORAS

QUEIROZ GALVÃO

Rua Santa Luzia, 651
2º a 6º andar
20030-041 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2131 7100
www.portal.queirozgalvao.com

ABSOLUTTO BUSINESS TOWERS · RECREIO DOS BANDEIRANTES
Barra Bonita, Recreio dos Bandeirantes se prepara para receber um 
mega lançamento imobiliário comercial de salas e lojas ao lado do 
Shopping Recreio. Conjuntos de 20 m2 a 40 m2 , vagas de garagem, 
salas com varanda (sacada com 0,80cm de balanço, onde fi carão as 
condensadoras dos splits ) PUC com 4.000 m2 de área construída, 
academia completa, piscina com raia de 25 m, spa com hidro, bar, 
sauna e espaço Relax ,etc., auditório para 200 pessoas + 07 salas de 
reuniões, lojas e praça de alimentação no térreo. 
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SÃO JOSÉ

Rua Frederic Chopin, 240
01454-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  3065 4444
contato@construtorasaojose.com.br
ww.construtorasaojose.com.br

MOOCA PLAZA SHOPPING
Projetado para atender às necessidades e o perfi l da população da 
região, o Shopping conta com um mix de lojas super diferenciado, 
iluminação natural (skylights), 2 varandas, 6 restaurantes, 6 salas 
do Cinemark  e área de lazer. O empreendimento possui mais de 
230 lojas, sendo 8 megalojas e 6 âncoras, em um terreno com 
112 m2, 2415 vagas de estacionamento e 42 mil m2 de área bruta 
Locável. O shopping é um novo ponto de referência de lazer, 
cultura, passeio e compras para a região.
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SYENE EMPREENDIMENTOS

Av. Tancredo neves, 1.543
Edifício Garcia Dávila · S 1001, 1002
41820-021 · Salvador · BA
Telefone  71  3535 0006
www.syene.com.br

SYENE CORPORATE
A Syene inova mais uma vez e traz para Salvador, com o mais 
alto padrão de qualidade, o primeiro Green Building corporativo 
do Norte e Nordeste. Um empreendimento diferenciado, vencedor 
do International Property Awards: o Syene Corporate. Já nasce 
sendo exemplo de sustentabilidade, promovendo uso racional dos 
recursos naturais. Após rigorosa avaliação, conquistou o selo Aqua 
de construção sustentável, um reconhecimento ao compromisso do 
Corporate com as próximas gerações.
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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

NEW WORKER TOWER ALPHAVILLE
O New Worker Tower Alphaville oferece salas comerciais com 
metragens de 32,32, 44,35, 44,90 e 55,05m2. São 501 unidades em 
uma torre de 28 andares, com 18 unidades por andar.
O imóvel tem excelente localização, a poucas quadras da Avenida 
Tamboré e da Alameda Rio Negro, que é a mais importante da 
região, com fácil acesso à Rodovia Castello Branco. É também 
próximo ao Shopping Tamboré, que garante várias opções de 
serviços, alimentação e lazer.
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THÁ  INCORPORADORA

Av. Marechal Deodoro, 630 · 24º andar
80010-010 · Curitiba · PR
Telefone  41  3320-8800
contato@tha.com.br
www.tha.com.br

7TH AVENUE LIVE & WORK
Empreendimento de múltiplo uso. Apartamento residenciais, 
studios, duplex, 1 e 2 dormitórios, conjuntos offi ces, galeria 
comercial. Comodidade e fl exibilidade é viver no futuro. No 7th 
Avenue Live & Work você vai contar com uma infraestrutura 
completa de lazer, trazendo conforto e conveniência para todos 
os seus momentos, além de diversos serviços de pay-per-use para 
facilitar a sua rotina.
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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

PAULISTA HOME RESORT
Um empreendimento com um lazer espetacular espalhado num 
terreno de mais de 8 mil m2.
Charmoso e elegante em sua forma, prático e confortável em seu 
conteúdo.
Apartamentos de 3 e 4 dormitórios no bairro Cerqueira César em 
São Paulo.

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
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VISINCORP EMPREENDIMENTOS

Rua Santo Antonio, 43 · Sala 308
07110-150 · Guarulhos · SP
Telefone  11  2441 0245
visincorp@visincorp.com.br
www.visincorp.com.br

GUARULHOS OFFICE TOWER
Planejado para surpreender, o Guarulhos Offi ce Tower alia 
a sofi sticação à conveniência, a logística ao bem-estar. Um 
empreendimento único, que respomde às exigências do homem de 
negócios versátil e moderno.
Sintetiza a expansão comercial de Guarulhos e torna-se referência 
em uma das mais importantes áreas e negócios do país. Próximo 
ao Aeroporto de Guarulhoe e apenas 25 minutos de São Paulo, o 
que agrega grande valor estratégico ao empreendimento.
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