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Você está tomando conhecimento da mais completa ferra-
menta 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.

Uma fonte de consulta 
em constante movimento

Acesse e consulte

www.flexeventos.com.br

Arquitetos Mobiliário

Arquishow Componentes

Construtoras Flex Eventos
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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 profis-
sionais, produtos ou serviços de seu interesse. São elas: Sumário, Pro-
fissionais Arquitetos, Mobiliário, Componentes, HR Hospitais e Ho-
téis, 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 compos-

tos por duas ou mais páginas, com informações sobre o 

profissional/empresa, produtos e serviços disponibilizados 

pelos próprios participantes. 

As páginas de publicidade foram elaboradas de forma a 

apresentar também informações técncias.

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

www.flexeventos.com.br

Anuário Brasileiro de Arquitetura e Engenharia
é uma publicação da Flex Editora

Telefone 11 3663 2505

Dados, fotos e plantas refletem as informações dos participantes, sobre os quais os mes-
mos assumem integral responsabilidade, e não expressam necessariamente a concordân-
cia ou anuência dos editores que automaticamente se isentam sobre os assuntos aborda-
dos por terceiros.

Publisher · Ricardo Aronovich

Jornalista Responsável · Ricardo Heinen · MTB 11.743

Projeto Gráfico · Gisele Souza 

Editoração Eletrônica · Gisele Souza

Imagem Capa · Jezper | Dreamstime.com 

Publicidade

Telefone  11  3663 2505 ramal 214

Fax  11 3663 2505 ramal 210

comercial@flexeventos.com.br

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

Equipe Técnica

Nome da Obra
Localização

Nome do Escritório

Endereço

Setor Descritivo da Obra

Como utilizar
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AC Arquitetura 23

Com mais de 30 anos, a AC Arquitetura é uma 
das empresas mais importantes em arquitetura 
corporativa do país. Oferece serviços completos 
de projeto e gerenciamento de obras de prédios 

empresariais, escritórios, hotéis e indústrias. Sediada no Rio de Janeiro, 
tem associados em São Paulo, Paris e Nova Iorque.

Abdala + Whitaker Arquitetos 21

Dirigido pelos arquitetos Claudio Abdala e José 
Guilherme Whitaker, Abdala+Whitaker atua 
há mais de 30 anos atendendo à incorporadoras 
e construtoras, produzindo estudos prelimina-

res e projetos completos de edifícios comerciais, como escritórios, 
hotéis e shoppings, além de edifícios residenciais.

AFA ArquiteturA 29

Fundado em 1975, com sede em Salvador - BA, 
o escritório de arquitetura e urbanismo 
André Sá e Francisco Mota Arquitetos, 
vem se destacando pelo amplo espectro de 

atividades nestas áreas, com projetos desenvolvidos no Brasil e no 
exterior.

Accioly Catelli 25

A Accioly Catelli Arquitetos Associados  ga-
nhou em 2007 e 2010 o prêmio Construir Brasília 
pelo maior número de projetos desenvolvidos 
entre janeiro de 2006 e junho de 2007, e entre ja-

neiro de 2009 e junho de 2010, para empresas inscritas no Sinduscon-
-DF. Dezenas de seus prédios foram premiados individualmente em 
diversas edições desse prêmio.

Arkiz 37

Arkiz é um escritório de arquitetura 
e urbanismo localizado em São Pau-
lo, devotado ao desenvolvimento de 
projetos inovadores e norteados por 

uma postura colaborativa, crítica e propositiva. Fundado em 2010 o es-
critório tem realizado projetos de diversas tipologias, incluindo residên-
cias unifamiliares, edifícios residenciais e comerciais, complexos de uso 
misto e projetos institucionais tais como museus e bibliotecas.

Amil Projetos 33

O projeto do hospital Amil possui um conceito 
arrojado e com traços marcantes de modernidade, 
privilegiando o conforto e a conveniência dos pa-
cientes através da idealização de ambientes aco-

lhedores e humanizados, além de seguir todos os padrões de sustenta-
bilidade estabelecidos para a construção de um hospital verde.

Banco do Brasil 43

A divisão de soluções em arquitetura e enge-
nharia do Banco do Brasil é responsável pela 
criação, projeto e normatização dos elementos 
de padronização visual de arquitetura de am-

bientes e design de mobiliário, sinalização e equipamentos de todo 
conglomerado.

Athié | Wohnrath 39

Com mais de 20 anos no mercado, a Athié | 
Wohnrath é um dos principais escritórios de 
Arquitetura no Brasil. Sua atuação inovadora 
lhe permite gerar diferentes soluções, tornan-

do a empresa uma das mais completas na gestão de processos do 
mercado. Em todos esses anos de dedicação e história profissional, 
nossas equipes são motivadas a atingir um único objetivo estraté-
gico: o sucesso.

BCMF Arquitetos   49

Estabelecida em 2001,pelos sócios Bruno Cam-
pos, Marcelo Fontes e Silvio Todeschi, a BCMF 
Arquitetos vem se destacando pela excelência 
no desenvolvimento de uma extensa lista de pro-

jetos variados, sendo reconhecida no Brasil e no exterior como um dos 
expoentes da nova geração da Arquitetura Brasileira

Batagliesi Arquitetos 47

Criada em 1980 a Batagliesi Arquitetos + 
Designers, é uma empresa multidisciplinar 
de projetos e consultoria nas áreas de arqui-
tetura, comunicação visual, design, planeja-

mento e desenho urbano.

Botti rubin Arquitetos 55

O escritório Botti Rubin Arquitetos 
Associados é dirigido pelos arquite-
tos Alberto Botti e Marc Rubin, am-
bos formados no Mackenzie no início 

da década de 1950. Criado em 1955, trata-se do mais antigo escritório 
brasileiro em atividade. Se contarmos que ele é dirigido pelos mesmos 
sócios-fundadores, trata-se de uma parceria longeva até mesmo no âm-
bito internacional.

Betty Birger Arquitetura  51

O escritório de Betty Birger é voltado à criação 
de sedes corporativas, espaços de saúde, comer-
ciais e de convívio e empreendimentos imobili-
ários, com mais de 600 projetos realizados, tem 

como filosofia de trabalho o perfil inovador, o constante reinventar-se, 
aliado ao desenvolvimento de projetos únicos, personalizados.

Candusso Arquitetos 57

Atuando desde 1976, a Candusso Arqui-
tetos sempre se destacou pelas caracte-
rísticas de seus mais de 2500 projetos, que 
além de arrojados, buscam aliar de maneira 

muito equilibrada os apelos estéticos e a funcionalidade de cada um.

BKS Projetos 53

A BKS Projetos é uma empresa 
contemporânea, focada na elabo-
ração de Projetos e Gerenciamen-
to de obras de espaços Corpora-

tivos. 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.

Carlos rossi Arquitetura 61

Seus trabalhos têm sido destaque em mostras, 
revistas especializadas e livros internacionais, 
com reconhecimento através de diversos prê-
mios nos principais concursos da arquitetura 

brasileira. Arquiteto Carlos Rossi, atuando a mais de 20 anos no 
mercado, tem seus projetos desenvolvidos no Brasil e exterior.

Caramelo Arquitetos Associados 59

A Caramelo Arquitetos Associados figura 
entre os maiores escritórios de arquitetura do 
norte/nordeste. Tendo como base a inovação e 
a busca pelas melhores soluções arquitetônicas, 

desenvolveu projetos pioneiros e conquistou inúmeras láureas na-
cionais e internacionais.

CK + tuA ArquiteturA 65

Nós, Thiago Giannini e Cristiano Khei-
rallah tivemos nosso 1º projeto premiado 
na X edição do grande prêmio de arquite-
tura corporativa. Isto confirma nosso cami-

nho assertivo dentro do panorama da arquitetura contemporânea, além 
de ser o reconhecimento a todo o trabalho que tem sido por nós realizado. 
Atuamos nos diversos segmentos que a pluralidade da arquitetura nos per-
mite, sempre buscando a inovação com compreensão e respeito ao meio.

Casa 3 Arquitetura 63

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

Cristina Brocca Arquitetura 67

Em 1992 Maria Cristina Prates Brocca, gradu-
ada pela Unisinos, abriu escritório de arquitetura. 
Atuando em todos os segmentos e participando 
de várias edições da Casa Cor RS, seu forte sempre 

foi provocar alteração positiva nos sentidos através da arquitetura.

ACr Arquitetura e Planejamento 27

A ACR Arquitetura surgiu em 1998 e desde en-
tão vem crescendo em atuação nos segmentos 
residencial, corporativo e de saúde. Sua equipe de 
arquitetos foi selecionada pelos coordenadores 

Antonio Carlos Rodrigues e Rafael Tozo buscando talento e sensibilidade 
para oferecer aos clientes soluções práticas e criativas, seja em consulto-
ria, projetos ou no acompanhamento da obra.
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Dante Della Manna 75

A Dante Della Manna é  uma empresa 
de consultoria e desenvolvimento de pro-
jetos de arquitetura, interiores e design. 
Com mais de 2.000.000m² de projetos 

implantados e mais de 150 clientes por todo o país e exterior, somos 
atualmente um dos mais premiados escritórios de arquitetura de inte-
riores do Brasil.

Daniel Kalil Arquitetura 73

Com 9 anos de atuação e 14 prêmios, o escritório 
Daniel Kalil Arquitetura prima pela alta qualida-
de de suas obras, unindo funcionalidade e elegân-
cia. O respeito ao cliente, às suas necessidades e 

gostos, além da preocupação com os detalhes e com a satisfação dos 
nossos clientes, são determinantes em todos os nossos projetos.

DB Arquitetura 79

Domingos Brito, arquiteto formado em 1984 
pela Faculdade Gama Filho no Rio de Janeiro. Tem 
especialização em Arquitetura em Sistemas de 
Saúde em 2001 pela UFBA. Escritório na cidade 

de São Luís no Maranhão onde desenvolve projetos nas áreas comer-
cial, residencial, hotelaria e hospitalar.

Dávila Arquitetura 77

Fundada em 1989, a Dávila Arquitetura é atu-
almente uma das maiores e mais respeitadas em-
presas de arquitetura do país, com um vasto por-
tfólio de projetos desenvolvidos e construídos. 

Esta experiência, aliada a uma estrutura eficiente e eficaz proporciona 
a melhor relação custo x benefício do mercado.

Destra Arquitetura 83

Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Univer-
sidade do Triângulo, com pós graduação em Ge-
renciamento de Projetos e Edificações pela Unip. 
Com forte vocação na arte do desenho, expressa 

com clareza os conceitos concebidos em seus projetos, na busca da cor-
reta arquitetura, integridade e coerência entre forma e função nos espa-
ços concebidos. Realiza projetos de arquitetura em vários segmentos na 
cidade de Uberlândia e também em outras cidades do país.

DDA 81

DDA - Design, Decoração e Arquitetura · Cíce-
ra Gontijo é formada em Design de Interiores pela 
UEMG e Sócia-fundadora da Amide (Associação 
Mineira de Decoradores de Nível Superior). Des-

de 1984, Cícera e sua equipe, através de seu escritório DDA Design, 
Decoração e Arquitetura vem desenvolvendo projetos para as mais 
diversas áreas.

Duomo Architectura 87

A Duomo Architectura é uma empresa es-
pecializada em projeto de arquitetura e geren-
ciamento de obras para espaços corporativos. 
Conceber e implantar projeto que reflita a 

identidade corporativa do cliente e garanta a funcionalidade e opera-
cionalidade dos negócios a serem conduzidos no espaço em questão.

Dória Lopes Fiuza 85

Fundada em Curitiba no ano de 1989, a Dória 
Lopes Fiuza Arquitetos Associados traz em 
seu portfólio de trabalhos mais de 5 milhões de 
metros quadrados projetados. Os interesses e as 

atividades na área passam pelas mais diferentes escalas. Partem da im-
plantação de um bairro ou de um condomínio, passam pelo projeto da 
edificação até chegar em seu detalhamento.

edo rocha Arquiteturas 91

O escritório Edo Rocha Arquiteturas desenvolve 
projetos nas diversas áreas das arquiteturas: edifi-
cações, espaços interiores, urbanismo, aeroportos, 
shopping centers, arenas esportivas, estádios, entre 

outros. Em seus 37 anos, um de seus diferenciais é criar projetos que sejam 
sustentáveis e, ao mesmo tempo, ofereçam viabilidade econômico-finan-
ceira. São mais de 1.000 projetos, totalizando cerca de 15,5 milhões de m² 
projetados, com mais de 700.000m² em certificação LEED.

Dupré Arquitetura 89

A Dupré Arquitetura dedica-se a projetos de res-
tauração de edifícios históricos e industriais. Tem 
como filosofia a busca permanente da excelência, 
princípio que tem mantido a fidelização de clien-

tes como: BlBraun, Coca-Cola, Leroy Merlin, , Hines, Fundação OSESP, a 
Cinemateca, Credicitrus e Leroy Merlin.

Farkasvölgyi Arquitetura 97

A Farkasvölgyi Arquitetura desenvolve proje-
tos de arquitetura,consultoria e desenvolvimento 
imobiliário, prezando pela qualidade, respeito e 
coerência em seus projetos. A FKVG aposta em 

novas tecnologias, como o BIM e conta com mais de 900 projetos ideali-
zados ao longo de 41 anos de história.

effect Arquitetura 95

Em 2008 é formada a Effect, sediada 
em São Paulo. Surge com conceito de 
multidisciplinaridade proveniente da 
formação e experiência profissional de 

seu sócio diretor, Celso Grion com base em arquitetura, design, planeja-
mento estratégico e técnicas construtivas. Área de atuação: concepção 
e desenvolvimento de projetos institucionaus, esportivos, corporativos, 
comerciais, residenciais e cenográficos.

Felipe russo Arquitetura  101

Felipe Russo Arquitetura e Planeja-
mento conta com profissionais com mais 
de 10 anos de experiência, com foco defi-
nido, know how e competitividade.  Atua-

ção exclusiva no mercado corporativo, condição que permite especia-
lização, qualidade de projeto, velocidade e dinamismo na instalação,  
montagem e reforma de escritórios.

FCM Arquitetura 99

FCM Arquitetura acredita que através de um es-
tudo e diagnóstico feito na sociedade é capaz de 
mudar a paisagem urbana. O escritório foi fundado 
em 2010 no Rio de Janeiro. E hoje atua com escri-

tório no Brasil e na Europa. E possui projetos em mais de 12 países. Com 
direção do Arq. Felipe C.Martins.

FGMF 109

Criada em 1999, a Forte, Gimenes & Marcondes 
Ferraz (FGMF) produz uma arquitetura contem-
porânea, sem restrições ao uso de materiais e téc-
nicas construtivas, e procura sempre investigar a 

relação entre a arquitetura, o ambiente e o Homem. Qualquer que seja o 
projeto, privilegia a interdependência entre o objeto construído, o meio 
que o contém e o seu usuário.

Fernando Peixoto 107

Formado pela Escola de Arquitetura da UFBA em 
1969, Fernando Peixoto tem acima de 2 mi-
lhões de m² de projetos executados. Mais de 150 
trabalhos publicados em revistas especializadas 

do Brasil, Japão, Alemanha, França, Itália, Espanha, Suíça, etc. Repre-
sentante oficial do Brasil na V Bienal Veneza de Arquitetura.

Formo Arquitetura e Design 113

A Formo Arquitetura e Design atua desde 1990 
nos setores de Arquitetura e Ambientação de Inte-
riores com projetos integrados. Na área de Design, 
projeta Sistemas de Identidade Visual, Projetos Grá-

ficos, Sinalização e Projetos Editoriais. Dirigida pelo Arquiteto Walter Pia-
centini de Andrade e pela Designer Carla Vendramini tem atuação abran-
gente em todos os segmentos corporativos, comerciais e de serviços, 
institucionais e de saúde, desenvolvendo projetos no Brasil e no Exterior.

Fidelitas ricciardi 111

Karin, formada em arquitetura e urbanismo pela 
FAAP em 2001, trabalhou por seis anos em concei-
tuados escritórios de arquitetura em São Paulo. O 
expertise em projetos corporativos proporcionou 

um entendimento objetivo dos processos de implantação. Abre seu 
escritório em 2004, desenvolvendo projetos comerciais, corporativos e 
residenciais, trabalhando em parceria com Rubens Franco.

Gabriel e Luiz Cláudio  115

Gabriel Magalhães e Luiz Cláu-
dio Souza Arquitetos surge em 
2008, a partir da confluência de in-
teresses de atuação e experiências 

pessoais complementares. A parceria resulta em projetos residenciais, 
comerciais e mostras cujos preceitos são inovação nas propostas e flexi-
bilidade de ideias. Uma arquitetura limpa e atual, com viabilidade ecoló-
gica e que, sobretudo, potencializa o bem-estar do usuário.

Daniel Gusmão Arquitetos 69

A Daniel Gusmão Arquitetos Associados 
apresenta uma estrutura organizacional com-
pleta, incluindo arquitetos de diferentes es-
pecialidades, preocupando-se em produzir 

soluções personalizadas, combinando abordagens pragmáticas e 
orçamentos de custo eficaz, dentro de uma linguagem arquitetô-
nica inovadora.
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Guilherme Moki Arquitetura 121

Guilherme Moki, arquiteto com 15 anos de expe-
riência totalmente focados em arquitetura corpo-
rativa com forte atuação no desenvolvimento de 
projetos de interiores de escritórios. Formado em 

Arquitetura e Urbanismo pela universidade presbiteriana Mackenzie de 
São Paulo, cidade onde atuou por 11 anos nos mais importantes escritó-
rios de arquitetura corporativa. Atuando desde 2010 com escritório pró-
prio em Florianópolis com forte presença no mercado de Santa Catarina.

Gensler 119

A Gensler é uma empresa global de arquite-
tura, design, planejamento e consultoria estra-
tégica. Nós guiamos tanto os nossos clientes 
brasileiros quanto os que estão ingressando no 

mercado. Com uma qualidade de serviços internacional e nosso co-
nhecimento local, entragamos projetos diferenciados.

HDAA 125

A HDAA foi fundada em dezembro de 1983, 
quando o Heitor Derbli, professor da UFRJ, já 
trabalhava em Projetos havia 8 anos. Passaram-
-se 30 anos e a base do pensar não se alterou, 

o cuidado com o cliente é o mesmo. Nós somos um escritório de 
arquitetura que trabalha com o cliente.

Hamam Development 123

Hamam Development é uma empresa líder e 
especialista em Arquitetura de Interiores, Consul-
toria, Gerenciamento de Obras e Implantação Ho-
teleira, oferecendo expertise sem paralelo para a 

indústria de hospitalidade.

J.A.Hawatt e Wamberto Gouveia 129

Atuando há vários anos nos mais diversos segmen-
tos, possui uma experiência de mercado com vários 
projetos de edifícios residenciais, comerciais, hospi-
talares, restaurantes, ambientações, etc. Visando a 

qualidade e a excelência nos projetos, o escritório busca a todo instante, o 
aprimoramento e a renovação dos conceitos nas soluções técnicas, desen-
volvendo novas ideias e valorizando as premissas da sustentabilidade, ino-
vações tecnológicas e harmonia entre formas e funções de cada edifício.

ivan Smarcevscki 127

A filosofia de trabalho do Escritório de Arquite-
tura Ivan Smarcevscki está baseada em ética e 
integridade, associada a conceitos modernos de 
arquitetura e em consistência com os padrões e 

normas de desenvolvimento sustentável. Com trabalhos desenvolvidos 
em diversos estados brasileiros, destaca-se pela seriedade.

Leonetti Piemonte Arquitetura 133

O universo de trabalho da Leonetti Piemonte 
Arquitetura abrange as áreas de Arquitetura 
e Design de Interiores corporativos. Planejan-
do espaços diferenciados onde a funcionalida-

de e a estética estão aliadas para proporcionar melhor qualidade de 
vida dos usuários.

João Velloso Arquitetura 131

João Velloso Arquitetura  é um escritório de ar-
quitetura, design e gerenciamento, desde 2007 no 
mercado carioca. Projetos comerciais, residenciais, 
de interiores ou prediais. Grande atuação com 

imóveis antigos e preservados e nosso setor comercial é especializado 
em hotéis bares, restaurantes e casas noturnas.

Luiz Márcio Arquitetos 137

Luiz Márcio Arquitetos tem como objetivo nos 
projetos elaborados, além de cumprir funções bá-
sicas como estética e funcionalidade, atuar como 
agente motivacional de cultura urbana e integra-

ção social. Nossa inspiração maior são as pessoas, únicas e inéditas, com 
sonhos e ideais, emoções e assimetrias.

Leticia Nobell 135

Leticia Nobell se formou em 1996 pela UFPR. 
Atuou no escritório Bell Development e HLW em 
NY, e na multinacional Arquitectônica em São 
Paulo, participando de projetos das lojas do grupo 

LVMH. Hoje tem seu escritório, Leticia Nobell Arquitetos, onde executa 
inúmeras obras comerciais por todo Brasil.

MB Arquitetura 141

Atuando de forma integrada no design, 
gerenciamento e implantação de proje-
tos corporativos, a MB Arquitetura alia 
criatividade e inovação a um criterioso 

controle de custos e prazos, gerando projetos ímpares que embarcam 
as melhores soluções técnicas e destacam a imagem corporativa de 
seus clientes.

Maurício queiroz Design 139

A definição da real especialização de Maurício 
Queiroz veio há pouco tempo. Mesmo atuando 
no mercado há 23 anos, quando uns o viam como 
arquiteto e outros como consultor de varejo, fal-

tava uma palavra que sintetizasse a multipluralidade de suas funções. 
Designer de consumo é o termo que une a formação em arquitetura de 
projetos comerciais com estudos e análises do mercado varejista. 

Morganti Ferreira Arquitetura 145

Reinaldo Morganti Ferreira é o titular da Morganti 
Ferreira Arquitetura. É arquiteto formado pela 
Universidade Católica de Santos em 1995 e pós 
graduado na Fundação Getúlio Vargas em 2005. 

Entre 1996 e 2009, colaborou e estabeleceu parcerias profissionais com 
importantes escritórios da cidade de São Paulo. Em 2010 iniciou sua pró-
pria plataforma profissional, cujo principal foco de atuação é o desenvol-
vimento e gerenciamento de projetos comerciais.

Moon Mayoras Architects 143

Moon Mayoras Architects é uma 
empresa especializada em soluções 
e design inovador para a saúde, onde 
através de sua vasta experiência na 

área de arquitetura hospitalar, busca elevar ao nível mais alto o funciona-
mento de um hospital, levando em conta os conceitos mais modernos 
em serviços tecnologia.

MW Arquitetura 147

Sob o comando da Arquiteta Moema Wertheimer 
desde 1991, a MW Arquitetura atua na elabora-
ção de projetos de arquitetura, design de interio-
res, reformas e consultoria em planejamento de 

espaços corporativos, comerciais, residenciais, clínicas e também de 
hotelaria e hotelaria hospitalar.

Pedro Simch e Sousa Guerra 153

A extensa experiência do Arq. Pedro Simch, 
aliada à alta capacidade de desenvolvimento 
de projetos da Sousa Guerra Arquitetura, 
traduz-se em uma arquitetura de soluções in-

teligentes e sustentáveis, com especial atenção aos detalhes e à gestão 
completa dos projetos, com foco industrial e corporativo.

OSPA Arquitetura e urbanismo 151

Do desenho urbano à arquitetura do objeto, 
a OSPA Arquitetura e Urbanismo atua em 
diversas escalas e programas. Com uma parti-
cipação ativa no processo, operamos desde a 
prospecção do sítio, conceituação do objeto 

até o desenvolvimento dos projetos executivos.

Proinstal 159

Fundada pelos sócios Ilvo Patat e Sandro 
Prada, a Proinstal dedica-se desde o início 
de suas atividades à atender o mercado de 
escritórios corporativos. Com 36 anos de ex-

periência, a Proinstal é hoje uma das empresas mais qualificadas e espe-
cializadas no mercado da arquitetura corporativa.

Ponto 15  157

Fundado em 2012, o escritó-
rio Ponto 15 Arquitetos tem 
como preocupação a qualida-

de do projeto e a originalidade das soluções propostas, trabalhando 
no desenvolvimento de Projetos de Arquitetura Comercial e Resi-
dencial. Equipe conta com Ailton Cabral Moraes, Bianca de Miranda, 
Fabiana Vasconcelos Gomes e Ricardo Pinto.

GCP Arquitetos 117

A GCP Arquitetos foi fundada em 1997, 
sendo Sergio Coelho um de seus fundadores. 
Atuando na área institucional, industrial vare-
jo/comercial, residencial, interiores corporati-

vos, cultural/educacional, esportes, lazer, urbanística ou de lazer.
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Sandoval Ferreira N. Arquitetura 169

O escritório SFN Arquitetura, dirigido pelo ar-
quiteto Sandoval Ferreira e sua sócia Adriana  
Guimarães Ferreira, está completando 21 anos 
em 2014. Em 2012 Venceu o IX Grande Prêmio de 

Arquitetura Corporativa com o projeto da FCAT e em 2013 ficou entre 
os 04 finalistas do Prêmio Melhor da Arquitetura.

rocco Vidal P+W 167

Com mais de 30 anos no 
mercado brasileiro, o es-
critório RoccoVidal P+W, 
leva a arquitetura e o urba-

nismo como base para melhorar as cidades, as empresas, organiza-
ções e residências.

Sergio Conde Calda Arquitetura 173

A SCC Arquitetura está presente em todas as 
fases do projeto, desde a concepção arquitetôni-
ca até o detalhamento final. Seus projetos foram 
diversas vezes premiados e, em 2006, ganhou o 

prêmio de Arquiteto do Ano pela ADEMI/RJ. A SCC Arquitetura é pio-
neira na prática da sustentabilidade e investe cada vez mais em pes-
quisas e projetos.

Scorzelli Arquitetura e Design 171

Scorzelli Arquitetura e Design é composta por 
uma equipe multidisciplinar com capacidade de 
responder a demanda de projetos em qualquer 
escala. Para tal contamos com parceiros estraté-

gicos de altíssimo nível para atender a demanda de cada segmento 
do mercado.

tM engenharia 177

TM Engenharia, única em sua abordagem mul-
tidisciplinar que integram os aspectos ambientais 
no desenvolvimento de projetos arquitetônicos 
exclusivos para os diversos segmentos da econo-

mia. Nosso diferencial: soluções que primam pelo cuidado e atenção 
nos quesitos de sustentabilidade, custo-benefício, conforto e adaptabi-
lidade de suas instalações.

Studio taba Arquitetura 175

Somos um jovem escritório de arquitetura 
que busca a inovação e a preocupação com 
aspectos sustentáveis, com fortes referências 
da arquitetura moderna. Criatividade, idéias 

diferenciadas e busca por desafios são elementos que norteiam nossos 
projetos. Constituído por profissionais especializados em diferentes 
áreas que se complementam, somos um estúdio formador de idéias.

Voa Associates 181

Fundada em 1969, a Voa Associates, ouve e com-
preende as necessidades do cliente, integrando a 
sua experiência e oferecendo soluções adequadas 
e eficazes. Experiência em desenvolvimento de 

projetos nas áreas de: educação, financeiro corporativa, governamental, 
jurídica, habitação multi-familiar e hotelaria, saúde e comercial.

torres & Bello Arquitetos 179

A Torres & Bello Arquitetos é uma 
empresa voltada ao desenvolvimento 
de projetos arquitetônicos e urbanísticos 
na tecnologia BIM, tem como objetivo a 

busca por qualidade em arquitetura dentro do mercado imobiliário, fato 
reconhecido com os vários projetos premiados regionalmente, nacio-
nalmente e internacional.

Zanettini Arquitetura  185

Com mais de 50 anos de história e 1.200 projetos 
de diversas áreas realizados em um total de 5 mi-
lhões de metros quadrados, a Zanettini Arquite-
tura oferece soluções em projetos com excelente 

qualidade e conforto, inovando e superando as expectativas dos clien-
tes.

WW Arquitetura 183

A WW Arquitetura atua nos seguimentos de 
Projeto de Interiores, Gerenciamento e Acom-
panhamento de Obra, e tem desenvolvido 
trabalhos para clientes corporativos, indús-

trias, sindicatos e associações.

rAF Arquitetura 163

A RAF Arquitetura foi fundada em 
1989 e nesses 25 anos vem se desta-
cando pela criatividade, inovação e po-
sicionamento empresarial, na busca por 

uma arquitetura de vanguarda e design qualificado sempre trabalhando 
focado no usuário do espaço projetado. A RAF atua em diversos seg-
mentos da Arquitetura.

queiroz & queiroz 161

Arquiteto Jeferson Queiroz e Arquiteta Carolina 
Queiroz diretores fundadores do escritório de ar-
quitetura Queiroz & Queiroz Arquitetos Asso-
ciados especializado em projetos de alta comple-

xidade, hotéis e estabelecimentos assistenciais de saúde.
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Complexo multi-uso composto por três edificações - Hotel Innside 
Meliá, Residencial com serviço hoteleiro e Comercial. 
Implantado valorizando acessos por duas vias, e garantindo flui-
dez entre as três torres, tem embasamento de acesso público, ani-
mado por jardins, lojas, café e banco, incorporando praça à aveni-
da de acesso. 
Conta com três subsolos, térreo, mezzanino para serviços como res-
taurante e salas de reuniões, pavimento para lazer com piscina e 
jardins, e 16 pavimentos tipo coroados por duplex. 
A área total construída do empreendimento é de 44.209,33 m².

 Abdala + Whitaker

Obra
Trinity - Hotel Meliá Innside Santos
Santos · SP

EQUIPE TÉCNICa
Arquitetos Claudio Abdala, José Guilherme Whitaker
e Emanuela Simões

Rua Alexandre Herculano, 197  · Cj. 904/ 905 
11050-031  ·  Santos  ·  SP
Telefone  13  33272220  ·  33272230
claudio@abdalawhitaker.com.br
www.abdalawhitaker.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Projeto completo, do prédio e da decoração de interior, do mais novo 
hotel da rede Best Western na cidade do Rio de Janeiro, o Hotel Best 
Western Dom Hélder, na Avenida Dom Hélder Câmara. O hotel, vol-
tado para negócios, terá 126 quartos. Obra já iniciada, com conclu-
são prevista para dezembro de 2015. 
Cliente · Construtora Paris.

AC Arquitetura

Obra
Hotel Best Western Dom Hélder
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Henock de Almeida, Renato Campos, Samantha Magalhães,
Isabella Rucos, Alice Magalhães e Luisa Castro

Av. Presidente Wilson, 165  · Sala 814 
20030-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2524 1775
ac@ACarquitetura.com.br
www.ACarquitetura.com.br
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Empreendimento com classificação AAA, Green Building com certi-
ficação LEED, fachada nobre com certificação PROCEL EDIFICA em 
granito e pele de vidro e acabamentos internos em alto padrão, piso 
elevado e forro modulado. Localização privilegiada próximo ao Eixo 
Monumental e Parque da Cidade. Projeto inovador com sistema de 
instalações que promovem flexibilidade no seu uso suportando rá-
pidas mudanças de acordo com as necessidades empresariais. Core 
compacto com sanitários coletivos e individuais e salas técnicas. 
O Centro Empresarial é dividido em três subsolos com bicicletário, 
vestiários e aproveitamento de água da chuva para irrigação, térreo 
com acesso privilegiado pelo porte-cochéree e marquises, dois pa-
vimentos de escritórios com ar condicionado de alto desempenho 
insuflado pelo piso e cobertura verde. Lobby central com pé direito 
quádruplo e iluminação natural. Auditório com planejamento acús-
tico para 250 pessoas com mais de 400 vagas de garagem, projeta-
do para atender os padrões de excelência da capital do país.

Accioly Catelli Arquitetos Associados

Obra
MEC - Ed. Villa Lobos
 Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICa
João Accioly, André Catelli, Tiago Cavalcante, Fábio Fuzeira,
Euclides Júnior, Domênica Arruda, Amanda Ximenes e Tiago Rocha

CRS 503 Bloco A loja 28  
70331-510 · Brasília · DF
Telefone 61 3322 6597
contato@acciolycatelli.com.br
www.acciolycatelli.com.br
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ACR Arquitetura e Planejamento

Obra
Fleury · Unidade Alexandria
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Antonio Carlos Rodrigues
Rafael Tozo

Rua Bagé, 296 
04012-140 · São Paulo · SP
Telefone 11 5572 9924
ac.rodrigues@acr.arq.br
www.acr.arq.br

DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 29 ] 

Arquitetos

CONCEITO
Acessado através da Avenida Comendador Gustavo de Paiva que 
se incorpora às avenidas estruturantes da AL-101, o Parque Sho-
pping Maceió está localizado no vetor de crescimento norte da 
cidade. Sua implantação foi estrategicamente inserida na área 
Comercial do Plano Diretor Urbanístico denominado Complexo 
Multiuso Avenida Gustavo Paiva, situado no bairro de Cruz das 
Almas, que também incorpora áreas direcionadas aos mercados 
empresarial e residencial. 

O projeto foi concebido dentro dos mais modernos princípios da 
arquitetura contemporânea, aliando o equilíbrio da forma com 
a sua funcionalidade e sustentabilidade, oferecendo através dos 
seus malls e praças espaços amplos e confortáveis que acolhem o 
consumidor dentro de uma mixagem equilibrada e diversificada, 
sob dômus amplos e bem iluminados que proporcionam conforto 
e bem estar.

Escritório ArquiteturaAFA André Sá e Francisco Mota Arquitetos DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Parque Shopping Maceió
Maceió · AL

EQUIPE TÉCNICa
André Sá
Francisco Mota

Av. Lucaia, 295 · 3º andar 
41940-660 · Salvador · BA
Telefone 71 3334 5166
afa@afa.arq.br
www.afa.arq.br
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O terreno deste complexo multiuso, com 8.0476M2, está localizado 
no bairro de Humaitá em Porto Alegre, logo ao lado da Arena Grê-
mio. Conceituado com as características modernas de um projeto 
deste modelo, o empreendimento incorpora 05 torres empresariais 
com um total de 1.203 salas, 02 hotéis que oferecem 724 quartos, 
um Shopping Center com 56.664m2 de ABL, contando com um Deck 
Park que oferece 4.764 vagas, além de belas praças e agradáveis es-
paços de convivência, totalizando 309.511m2 de área construída.

Obra
Complexo Multiuso Humaitá
Porto Alegre · RS

EQUIPE TÉCNICa
André Sá, Francisco Mota,
Danilo Andrade e Marcelo Zanini

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

AFA André Sá e Francisco Mota Arquitetos

Av. Lucaia, 295 · 3º andar 
41940-660 · Salvador · BA
Telefone 71 3334 5166
afa@afa.arq.br
www.afa.arq.br
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Amil Projetos DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Hospital Samaritano
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Amil Projetos

www.amil.com.br
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O Hospital TotalCor está sendo construído para ser referência nacio-
nal no atendimento médico-hospitalar com foco em cardiologia e 
no atendimento a pacientes de alta e média complexidade. 
Irá abrigar 165 leitos distribuídos em 27.000m² de área construída 
contando com seis subsolos e dez pavimentos e com localização 
privilegiada. 
O projeto foi desenvolvido para ser um edifício sustentável adotando 
processos para redução dos impactos ao meio ambiente, evitando 
desperdício e utilizando os mais elevados sistemas construtivos. A 
tecnologia de última geração é utilizada para auxiliar na constru-
ção ecologicamente correta. O sistema de Ar Condicionado possui 
Chiller de Alta Eficiência gerando economia de energia da ordem de 
40% em relação a um Chiller convencional.

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

Amil Projetos

Obra
Total Cor
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Amil Projetos

www.amil.com.br
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O projeto para o Avek Restaurante e Bar à Vin, localizado em um dos 
centros gastronômicos mais importantes de São Paulo, oferece am-
bientes descontraídos e aconchegantes para a degustação de vinho 
em todas as suas formas e variedades. 
Com o objetivo de desmistificar a arte do consumo do vinho, o pro-
jeto busca atrair tanto os enólogos veteranos quanto aqueles que 
estão tendo seu primeiro contato com o produto. 
Para tanto, sua arquitetura segue linhas contemporâneas que unem 
simplicidade e conforto, traduzidos através do uso de materiais 
como madeira, tijolo aparente, cimento queimado e paredes reves-
tidas de lousa.

Arkiz

Obra
Restaurante Avek
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Alexandre Hepner, Ana Maria Montag, 
João Paulo Payar e Rafael Brych

Rua Brig. Faria Lima , 1.597 · Cj. 604 
01452-917 · São Paulo · SP
Telefone  11  3476 1999
rafael@arkiz.com.br
www.arkiz.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Athié | Wohnrath DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
CasaE Basf
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Ivo Wohnrath
Sérgio Athié

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

EQUIPE TÉCNICa
Ivo Wohnrath
Sérgio Athié

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

Athié | Wohnrath

Praça João Duran Alonso, 34 · 13º andar 
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone 11 5501 6766
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br
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Obra
Nova Ambiência Gerência de Pessoas · Gepes 2.0

EQUIPE TÉCNICa
Raul Hofliger, Adriana Suzano, Luciana Ladeira,
Glória Regina e Alayksa Pimenta

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

Banco do Brasil S.A. DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO
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Desenvolvido pela equipe da Disae – Divisão de Arquitetura e Enge-
nharia da Dinop, o projeto arquitetônico da Agência BB Américas, 
localizada em Orlando (Estados Unidos) imprimiu à nova agência 
as cores institucionais e a linguagem do varejo BB, buscando trans-
mitir os valores e a identidade do Banco para o exterior.

Banco do Brasil

Obra
Agência BB Américas 
Orlando · Estados Unidos

EQUIPE TÉCNICa
Banco do Brasil · Dinop/Gesup/Disae
Arqs. Raul Hofliger e Luciana Ladeira

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

Setor Bancário Norte · Qd. 02
Bl. E, 12° And.
70040-020 · Brasília · DF
Telefone 61 3108 1135
www.bb.com.br
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Na concepção dos projetos das Agências Modelo da Receita Federal 
a ideia é criar uma edificação referencial, de identidade marcante, 
que sinalize de maneira inequívoca sua presença no contexto urba-
no onde estiver inserida. A arquitetura expressa ideais de modernida-
de, eficiência, tecnologia, racionalidade, versatilidade e solidez.
Mais do que suportar cargas e proporcionar estabilidade, o partido 
estrutural, definido por um conjunto de perfis, chapas e tubos metá-
licos, somados a lajes em painel maciço bidirecional, busca alinhar 
as soluções projetuais à premissas de racionalidade, modularidade, 
rapidez e organização tanto do canteiro de obras como na monta-
gem da super estrutura. Tais atributos somam-se ainda a uma visão 
contemporânea e ambientalmente correta do processo construtivo.

 Batagliesi Arquitetos + Designers

Obra
Receita Federal · Padronização da rede
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Batagliesi Arquitetos + Designers

Rua Diogo Moreira, 149 
05423-010 · São Paulo · SP
Telefone  11  38131999
batagliesi@batagliesi.com.br
www.batagliesi.com.br
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Em 2010 a BCMF foi contratada pelo consórcio Minas Arena para ser 
responsável pela Novo Mineirão, em Belo Horizonte, um dos estádios 
selecionados para a Copa do Mundo da FIFA 2014, se tornando as-
sim o primeiro escritório de arquitetura do Brasil a participar dos três 
megaeventos esportivos: Pan 2007, Rio 2016 e Copa 2014. 
Copa 2014 - Novo Mineirão. 
Equipe técnica: Arquitetos Bruno Campos, Marcelo Fontes, Silvio 
Todeschi Consultores Fernando Maculan, Mariza Machado Coelho, 
Carlos Teixeira Equipe Patrícia Bueno, Leonardo Paes, Luciana Ma-
ciel, Michelle Moura, Mara Coelho, Leonardo Rodrigues, Joana Viei-
ra, Carolina Eboli, Gabriela Jacobina, Henrique Amin, Isabel Garcia, 
Thiago Bandeira, Camila Belisário, Fani Frkovic, Demetris Venizelos, 
Daniela Ribeiro, Marta Guedán Vidal e Felix Morczinek. 

BCMF Arquitetos

Obra
Novo Mineirão
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Arquitetos Bruno Campos,
Marcelo Fontes e Silvio Todeschi

Rua Raul Pompéia, 225 
30330-080 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3281 2707
info@bcmfarquitetos.com
www.bcmfarquitetos.com

Foto Leonardo Finotti Foto Leonardo FinottiFoto Joana França

Foto Joana França

Foto Joana França Foto Joana França
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Este é um projeto de retrofit para conversão de uma construção de 
uso residencial em clínica de cirurgia plástica. 
A obra localizada na Rua Groenlândia em São Paulo está em fase 
de finalização. 
O imóvel foi totalmente adaptado para atender de forma funcional, 
estética e normativa o novo uso, mas a estrutura e os acabamentos 
como a escada de mármore, o piso de taquinhos desenhado e os 
banheiros em pastilhas de vidro foram preservados por sua beleza e 
originalidade, e para contar a história.

Betty Birger Arquitetura

Obra
Leandro Pellarin · Cirurgia Plástica
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Betty Birger, Ivan Teixeira, 
Maria Laura Barrichello e Anna Bodra

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 53 ] 

Arquitetos

BKS Projetos

Obra
Melitta
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
BKS Projetos

R. Padre João Manuel, 199 · Cj. 83/84  
01411-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3208 0044
bks@bksprojetos.com.br
www.bksprojetos.com.br
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Botti Rubin Arquitetos e Associados

Obra
Centro Empresarial CNC
Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICa
Botti Rubin

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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A cidade muda constantemente, e com ela, muda também o jeito 
de se fazer arquitetura. A cada dia fica mais clara a necessidade de 
diversificar-se, criando assim, edifícios que despertem interesse não 
só pela sua qualidade estética, mas também pela sua funcionali-
dade para o entorno. Neste contexto, o empreendimento Augusta II 
está alinhado com o que se entende como conceito de uma cidade 
moderna e funcional. Os apartamentos são compactos e adequa-
dos à praticidade que requer o modo de vida moderno. A identidade 
visual do edifício é composta por um elemento lúdico, quase uma 
brincadeira, que tantas vezes deixamos de lado no dia-a-dia por 
conta da intensa rotina. Grandes borboletas voam sobre o concreto, 
formando um belo e harmonioso conjunto, destacando o prédio no 
seu entorno e trazendo para aquela região da cidade um contraste 
interessante entre as linhas gerais e cores dos edifícios austeros da 
arquitetura paulistana das últimas décadas, porém sem deixar de 
integrá-lo ao conjunto arquitetônico do centro.

Candusso Arquitetos

Obra
Augusta II
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Roberto Candusso

Av. das Nações Unidas, 12.399  · CJ. 41A 
04578 000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3512 7330
renato@candusso.com.br
www.candusso.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Ao idealizar esse projeto, a Caramelo Arquitetos Associados buscou 
através da sua concepção fazer com que o Orizon View Houses se 
transformasse em um acolhedor oásis no caos urbano. 
A forma horizontal da sua fachada integra harmonicamente duas 
torres em um único volume contínuo, dinâmico e ao mesmo tem-
po independente, de modo a favorecer a plasticidade e imprimir 
à visão estética todo o movimento ganho em forma ao imitar, de 
maneira singela, as linhas curvas desenhadas pelas ondas na areia 
da praia logo à frente. 
Assim como no vai e vem do mar, o empreendimento expõe toda 
sua versatilidade, que vai desde sua exuberante beleza até os atribu-
tos sustentáveis, além de completa estrutura condominial, equipa-
mentos e moderno sistema de automação predial. 
O Orizon View Houses é um lugar onde o encanto não pode ser 
descrito em palavras.

Caramelo Arquitetos Associados 

Obra
Orizon View Houses
Salvador · BA

EQUIPE TÉCNICa
Antonio Caramelo, Sydrach Araújo, 
Frank Caramelo, Bruno Ivo, Ana Carolina Moreira

Av. Adhemar de Barros, 1.194 
40170-110 · Salvador · BA
Telefone 71 3245 6533
caramelo@caramelo.com.br
www.caramelo.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Os espaços destinados à “malhação” deixaram de ser cinza para in-
corporar uma paginação moderna, com novas funções e espaços de 
convívio recheados de paisagismo. Esse conceito, idealizado e propos-
to pelo arquiteto e prontamente aceito por uma importante rede de 
academias, foi traduzido no projeto a partir de importantes interferên-
cias e escolhas. Ele queria ilustrar essa forma de pensar e viver, tendo a 
academia como um local de convivência com o verde, de socialização 
e de permanência. Já a partir da recepção, a impressão causada é a 
de se estar em um amplo living; a academia ganhou lounges ao ar 
livre, para os quais Carlos adotou uma linguagem despojada. A área 
de café com iluminação zenital recebeu uma parede verde com pé-
-direito de 15 metros. Outras áreas de convívio foram organizadas ao 
longo dos espaços de trabalho, de forma a humanizá-los e torná-los 
aconchegantes. O profissional vinculou a arquitetura ao cliente a par-
tir da cor primária de sua marca – o vermelho quebra os tons mais 
neutros e impõe vigor visual ao segmento, presente nas escadas, e na 
inclusão de um vão de pé-direito que acompanha os quatro pisos da 
edificação, que conquistou seus “pulmões” nos espaços de convívio.

Carlos Rossi Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Academia Runner
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Carlos Rossi

Rua Funchal, 513 · Conj.111 
04551-909 · São Paulo · SP
Telefone 11 3045 6666
carlos@carlosrossi.com.br
www.carlosrossi.com.br



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 63 ] 

Arquitetos

Projeto para construção de uma nova sede para o curso de inglês 
Brasas Brasil América Sociedade de Inglês na Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro. O terreno escolhido possui 1.209 m2, em uma região cuja 
taxa de ocupação é de 30%. O programa foi atendido, comportando 
o maior número de salas de aula em função dessa taxa de ocupa-
ção. Ao todo foram 16 salas de aula, além de uma sala kids, sala 
de diretoria, sala de professores e reunião, sala de estudos, lounge, 
espera, recepção, copa para professores e funcionários, wcs e lavabo 
para PCD. A garagem foi projetada para 13 vagas, sendo 1 para de-
ficientes, além de bicicletário e local para recarga de veículos. Além 
dessas, existirão mais 7 vagas descobertas, sendo uma para pessoas 
com deficiência. Todo o projeto seguiu conceitos de sustentabilida-
de, como o reaproveitamento de água do telhado para irrigação, 
auto geração de energia com um gerador eólico e placas fotovoltai-
cas na cobertura, brises estrategicamente instalados nas fachadas e 
telhado verde, dentre outros.

Casa 3 Arquitetura

Obra
Brasas Rio 2
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Ricardo Nunes, Sonia Acciaris e Guilherme Calvo

Av. Ayrton Senna, 2.150 · Bl. E · Sl. 211
22775-003 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 33251891
sonia@casa3.com.br
www.casa3.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Situada na cidade de Itu - SP, com área construída de 900m² e em terreno 

de 3000m², esta casa, para uma casal, ele construtor e ela chefe de cozinha, 

tira partido de um desnível de 10m e da vegetação nativa. O resultado é a 

sobreposição de dois volumes, erguidos sobre estrutura mista, quase per-

pendiculares um ao outro que se moldam entre dois Cambarás(árvores 

nativas com aproximadamente 10m de copa) conferindo integração e 

respeito à natureza exuberante local. Ao nível do acesso principal, a fa-

chada da rua(sul) é marcada por sua horizontalidade e discrição, garan-

tindo privacidade em seu interior. O mesmo não acontece com a fachada 

oposta(norte), que composta por esquadrias de vidro que privilegiam a 

vista para área de mata nativa, se destaca pelos volumes em balanço 

que variam entre 3 e 4m dando movimento não só a esta fachada mas 

também aos corredores internos dos quartos e salas. No volume inferior 

concentram-se a cozinha com pé direito duplo, espaço gourmet, sala de 

jogos, home theater e estar/lareira sob grandes vãos o que permite maior 

integração desses ambientes com a área de lazer externa, piscina e sauna.

CK Arquitetura + TUA Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Residência MHB
Itu · SP

EQUIPE TÉCNICa
Cristiano Fontana Kheirallah
Thiago Giannini

CK Arquitetura 
Telefone 11 3078 4692
www.ckarquitetura.com.br
Tua Arquitetura 
Telefone 11 3294 3791
www.tuaarquitetura.com.br
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CONCEITO
O Ambiente Afinidade foi criado para viabilizar o relacionamento 
comercial com clientes de maior potencial e necessidades específi-
cas. Solicitado pelo cliente um ambiente aconchegante, nobre, com 
atendimento individualizado e sigiloso. Para a criação deste espaço, 
replicado em todas as agências que atendem este público, foram 
utilizados materiais e cores que tornam o ambiente aconchegante. 
O Ambiente Afinidade é composto pela Recepção, Sala de Estar para 
a espera do atendimento e Atendimento. A utilização de madeira e 
cores como branco e azul (cores da marca Banrisul) em maior esca-
la traduzem um modernidade ao ambiente. Pisos laváveis e de alto 
tráfego são utilizados nas circulações e piso de carpete nos atendi-
mentos. O piso em carpete ajuda na atenuação acústica bem com 
o forro em placas. A iluminação indireta traduz aconchego ao am-
biente que é instalada juntamente com a iluminação necessária a 
realização do trabalho.

Cristina Brocca Arquitetura

Obra
Ambiente Afinidade - Banrisul
Porto Alegre · RS

EQUIPE TÉCNICa
Autor · Arq. Maria Cristina Brocca
Colaborador · Arq. Graziela Da Rosa Gavioli

Rua Antonio Carlos Berta, 475  · 709 
91340-020 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  33810036
arquitetura@cristinabrocca.com.br
www.cristinabrocca.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO

O projeto da Torre Broadcasting (Broadcast Center) tem como obje-
tivo criar um conjunto emblemático de aproximadamente 135 mil 
m2 na região do Porto Maravilha no Rio de Janeiro, composto por 
um espaço corporativo exclusivo, destinado a uma central de bro-
adcast, espaços comerciais, lojas térreas e um pátio de antenas de 
transmissão, além de espaços de convívio públicos e semipúblicos. 
O edifício revela seu dinamismo formal e espacial em todos os ân-
gulos pelos quais é observado, destacando suas ambições de van-
guarda e arrojo. Temas diretamente ligados aos valores presentes 
nas empresas e corporações contemporâneas que nele se instala-
rão. Essa concepção também foi orientada pela criação de dois pá-
tios elevados em diferentes alturas. Um deles sobre o embasamen-
to, que abrigará um terraço jardim coletivo e visualmente integrado 
aos usos da base e aos espaços públicos do entorno.

Daniel Gusmão Arquitetos Associados DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Torre Broadcasting
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Daniel Gusmão, Marcos Pires, Lívia Romero, 
Luciana Rosário e Bruno Sarmento

Av. Rui Barbosa, 80 · Cj. 1.501 
22250-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3624 1907
contato@dg-arq.com
www.dg-arq.com
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CONCEITO

O terreno do Masterplan é circundado pela Avenida Francisco Bi-
calho, Avenida Pedro II e Rua São Cristovão no Estado do Rio de 
Janeiro na região portuária onde hoje se encontra o complexo do 
“Gasômetro”. 
O projeto inicia-se pela criação de um eixo estruturador Norte-Sul, 
representado pelo grande Parque Linear Central, o conceito é criar 
uma sequência integrada de espaços públicos e semipúblicos, in-
tegrando em um mesmo espaço moradia, serviço, comércio, lazer, 
convívio, conectividade, segurança e sustentabilidade.

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

Daniel Gusmão Arquitetos Associados

Obra
Master Plan Gasômetro
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Daniel Gusmão, Marcos Pires, Lívia Romero,
Luciana Rosário e Bruno Sarmento

Av. Rui Barbosa, 80 · Cj. 1.501 
22250-020 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3624 1907
contato@dg-arq.com
www.dg-arq.com
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CONCEITO

Projeto de restauro do Condomínio Louvre, conjunto com 53.000 m² 
de área útil, dividido em dois edifícios distintos com catorze unida-
des no andar-tipo e uma galeria de lojas comerciais como emba-
samento e que retoma o diálogo entre espaço público e privado. O 
Condomínio Louvre, projetado por Artacho Jurado, situa-se de frente 
para a praça D. José Gaspar. O projeto arquitetônico conta com fa-
chadas contínuas, varandas com gradis em ferro fundido e pastilhas 
coloridas rosa e azul, que o torna inconfundível na paisagem. O res-
tauro desse importante prédio devolve um bem público muito inte-
ressante à cidade, renovando a cultura de toda uma geração.

 Daniel Kalil Arquitetura

Obra
Condomínio Louvre
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Daniel Kalil Arquitetura

Rua Claudio Soares, 72  · Cj. 812 
05422-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 4105 7033
daniel@danielkalil.com.br
www.danielkalil.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO
Após o grande sucesso da Biblioteca de São Paulo, construída no 
Parque da Juventude (no antigo complexo presidiário Carandiru), 
iniciou-se a intensão de construir um prédio anexo para abrigar o 
grande público frequentador do parque. O edifício atual, com seus 
4.200 m², já não comportaria mais esse grande público usuário da 
biblioteca e, novamente com a parceria entre os escritórios Aflalo & 
Gasperini Arquitetos (arquitetura de edificações), Dante Della Man-
na (arquitetura de interiores) e Univers Design (cenografia e comuni-
cação visual) seria concebido um novo edifício, com 11.000m², ane-
xo e conectado ao edifício existente. Esse novo edifício, com layout 
extremamente flexível, dotaria de áreas abertas em seu interior, além 
de salas fechadas, para leitura, estudo, treinamentos e computação. 
Contaria também com área para exposições, café, auditório e no úl-
timo pavimento áreas técnicas com espaço destinado a armazena-
gem de um grande acervo.

Dante Della Manna

Obra
Biblioteca de São Paulo Fase 2
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Dante Della Manna, Antonio Mantovani, Fabio de Bem,
Claudia Sátyro Maia, Bruna Bianchini Cicarelli

Rua Des. Joaquim Celidônio, 30 
01443-060 · São Paulo · SP
Telefone  11  3035 4110
antonio@dmanna.com.br
www.dmanna.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Dávila Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Concórdia Corporate
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Alberto Dávila

Av. Augusto de Lima 479 · 20º and. 
30190-000 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3303 2121
davila@davila.arq.br
www.davila.arq.br
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CONCEITO
O partido de arquitetura projetado objetiva a acessibilidade e sus-
tentabilidade ambiental para atender os funcionários e público em 
geral com conforto, segurança e rapidez, os fluxos são segregados 
entre os funcionários e públicos com sistema inteligente progra-
mado desde os acessos destinados as secretarias, as deficiências 
hoje encontrados no complexo administrativo está exatamente na 
falta de vagas e falta de acessibilidade com conforto não atende 
as normas assim também nas épocas de chuva que são intensas 
em São Luís com toda a junção das secretarias haverá mais neces-
sidade de acréscimo de vagas, com isso projeta-se os andares de 
estacionamento, subsolo, térreo e primeiro piso que se comunicam 
com pelas passarelas de maneira que os funcionários locados no 
térreo e primeiro piso e o público em geral no subsolo acessem com 
segurança, conforto e principalmente acessibilidade para atender 
idosos e deficientes físicos. 

DB Arquitetura

Obra
Centro Administrativo do Governo do Maranhão
São Luís · MA

EQUIPE TÉCNICa
Domingos Brito Arquitetura

Av. Vale do Pimenta, 5 · Qd. 1 · 5 
65066-160 · São Luís · MA
Telefone 11 0000 0000
dbarquitetura@elo.com.br
www.domingosbritoarquitetura.com.br

maSTEr
X GraNDE PrêmIO
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CONCEITO

Neste projeto, um casarão de 1929, com uma localização privilegia-
da na capital mineira, foi escolhido para abrigar a nova loja da Cook 
Eletroraro. A reforma buscou preservar as principais características da 
edificação neoclássica, ressaltando seus elementos mais significati-
vos e inserindo materiais contemporâneos para marcar a interven-
ção. Foram aproveitados a varanda, o quintal e a área externa da 
casa de maneira a ampliar os 314m² de área construída para 589m². 
A fachada da loja possui duas vitrines laterais que permitem que os 
pedestres visualizem não só os produtos, mas a parte interior da loja 
convidando-os a entrar para conhecer o espaço. A estrutura metálica 
foi utilizada como recurso para segurar a laje do piso superior e mar-
car a intervenção fazendo uma contraposição com os pilares em ti-
jolo aparente existentes. Os tons neutros dos revestimentos adotados 
colaboram para ressaltar os produtos expostos na loja.

DDA - Design, Decoração e Arquitetura 

Obra
Cook Liberdade
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Cícera Gontijo, Juliana Mello, Natália Bortolaz, 
Natália Moreira e Thamiris Martins

Rua Rio Grande do Norte, 726  · Sl. 107 
30130-131 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3261 5759
escritorio@ciceragontijo.com.br
www.ciceragontijo.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Destra Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Sede   Amipa · Minas Cotton
Uberlândia · MG

EQUIPE TÉCNICa
Luiz Márcio Carvalho

Rua Jamil Tannus, 131 
 38400-134 · Uberlândia · MG
Telefone 34 3217 7077
destra@destra.arq.br
www.destra.arq.br
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CONCEITO

O Complexo Turístico PARQUE MARINAS PONTA DO CORAL deverá 
ser construído junto à principal avenida da cidade de Florianópo-
lis. O projeto prevê uma torre de hotel, que pode ser subdividida em 
3 (hotéis), centro de convenções, lojas/ restaurantes no pavimento 
térreo e garagens. Junto ao empreendimento, em área a ser ater-
rado, será executado um grande parque de acesso e uso público. 
O complexo contará ainda com uma marina para aproximada-
mente 300 vagas molhadas, espaço destinado aos pescadores 
(usuários atuais do local), área para exposição e venda de produ-
tos vindos da pesca (Direto do Mar), estacionamento público, bici-
cletários, banheiros públicos, entre outros equipamentos.

Dória Lopes Fiuza Arquitetos Associados DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Marina Hotel Ponta do Coral
Florianópolis · SC

EQUIPE TÉCNICa
Manoel Dória
Dória Lopes Fiuza Arquitetos Associados

Rua Estado de Israel, 131

80240-480 · Curitiba· PR

Telefone 41 3014 8681

apoio@dorialopesfiuza.com.br

www.dorialopesfiuza.com.br

Rua Lauro Linhares, 2055 

Sl. 508/506/504 · Torre Flora

88036-003 · Florianópolis · SC

Telefone 48 3222 0444

doria@dorialopesfiuza.com.br
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CONCEITO
O conceito primário do projeto do IBP como CASA DA INDÚSTRIA. 
Troca de experiências entre empresas associadas com foco no de-
senvolvimento do setor. O desafio da separação e sinergia entre áre-
as públicas e privadas. Áreas privadas com postos de trabalho em 
open space, salas gerenciais e de reuniões internas. Divisórias retrá-
teis para grandes eventos, compartilhadas com espaços menores de 
reunião e convivência. Acessos e circulação de funcionários e visitan-
tes definidos com rigor. O foco principal do projeto foi a adequação 
das áreas publicas à missão do IBP: “Promover o desenvolvimento 
do setor nacional de petróleo, gás e biocombustíveis, visando uma 
indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável”. 
Proporcionar espaços flexíveis para cursos, reuniões técnicas e even-
tos assim como áreas de facilitação dos modos de trabalho cola-
borativo e individual. Objetivando que os associados se sintam em 
casa na nova sede do IBP.

Duomo Architectura

Obra
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - IBP
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Leonardo Villela, Maria José Castro, Caio Costa,
Julio César Castro, Quênia Mara, Diana Viotti e Maria da Glória

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

DESTaQUE
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Recepção 26º pavimento Staff plataformas e salas gerente

Salas de reuniões técnicas se transformam em área de eventos Sala do Conselho

Foyer área pública 21o pavto

Lounge salas de reunião
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CONCEITO
A SICOOB CREDICITRUS é uma cooperativa de crédito rural e para 
melhor atender seus cooperados adota modernas técnicas de ad-
ministração e atualiza suas instalações, em base eco sustentável, 
princípio filosófico original constituinte da cooperativa. A nova sede 
administrativa em Bebedouro, SP, usa soluções que traduzem esse 
conceito e foi certificada pelo processo Aqua.  Compõem o prédio 
atividades administrativas e técnicas de inteligência que dão susten-
tação às operações da instituição. Também integram as instalações 
um auditório, restaurante e terraço na cobertura, serviços, garagens, 
etc. A arquitetura foi concebida horizontalizada e totalmente aber-
ta, na escala da cidade. Amplas áreas verdes e o sombreamento das 
fachadas com telas de aço inox garantem a redução do uso dos 
sistemas de climatização. Materiais naturais como pedra, concreto, 
telas de aço inox, chapas de aço corten e vidro, refletem os valores da 
cooperativa: sustentabilidade, solidez e transparência.

 Dupré Arquitetura

Obra
Sicoob Credicitrus
Bebedouro · SP

EQUIPE TÉCNICa
Arq. Nelson Dupré, Arq. Mauro Pucci, 
Arq. Claudia Losso e Arq. Cecilia  Yoshimatu

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO
ProjetoCentro Empresarial Senado (CES). Localizado na Lapa, bairro 
do Rio de Janeiro que foi revitalizado com esta mega obra, o CES é 
um conjunto de torres comerciais corporativas de alto padrão que 
tornou-se sede da Petrobras.
A oportunidade de participar deste empreendimento surgiu quando 
a Edo Rocha foi convidada pela WTorre para efetuar o projeto arqui-
tetônico total. O conjunto é omaior prédio em estrutura mista de aço 
e concreto do Brasil está em um terreno de 18.322,65 m², atendendo 
também todos os pré-requisitos para a certificação LEED.
A sustentabilidade, tão valorizada por Edo Rocha, também se fez 
presente neste projeto. A cerâmica da fachada, em dióxido de titânio 
reage com a incidência da luz ultravioleta e desencadeia o processo 
de foto catalise com o oxigênio e a umidade do ar. Cada 1.000 m² de 
superfície desta cerâmica equivalem ao efeito de 70 árvores. Portan-
to, a fachada equivale a um jardim vertical de 350 árvores.

Edo Rocha Arquiteturas DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
CES/Petrobras
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Edo Rocha Arquiteturas

Av. Nações Unidas, 11.857 · 8º and.
04578-000 · São Paulo · SP
 Telefone 11 5505 1255
edorocha@edorocha.com.br
www.edorocha.com.br
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CONCEITO
O projeto Allianz Parque, teve início em 04/2011 por solicitação da 
construtora WTorre com um desafio: como criar uma fachada inte-
ressante, bonita, esteticamente forte, num espaço de difícil visibili-
dade à distância? Daí a utilização do aço inox, material que tornou 
possível fazer uma trama, como se fosse uma trama de vime para 
um grande cesto, ou um grande ninho. Essa que foi a inspiração ini-
cial. Foi utilizado o segmento áureo em tudo, perfurações, largura da 
chapa, distâncias entre as longarinas, o que trará um efeito mágico 
com a iluminação. Além disso, a mudança do aluzinc para aço inox, 
valorizou esteticamente o projeto, além de tornar fácil a manuten-
ção. A arquibancada foi planejada para ser vista como uma con-
tinuidade do campo. Com três tons de verde, ela dá a sensação de 
uma mancha, assim como a torcida do time. Foi feita uma aquarela 
para representá-la antes de sua montagem. É como se a folhagem 
da grama crescesse e invadisse a arquibancada.

maSTEr
XI GraNDE PrêmIO

Edo Rocha Arquiteturas

Obra
Allianz Parque
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Edo Rocha Arquiteturas

Av. Nações Unidas, 11.857 · 8º and.
04578-000 · São Paulo · SP
 Telefone 11 5505 1255
edorocha@edorocha.com.br
www.edorocha.com.br
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Effect Arquitetura e Gerenciamento DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Confederação Brasileira de Judô
Lauro de Freitas · BA

EQUIPE TÉCNICa
Celso Grion · Thiago Yamaguti
Érik Tonin · Milena Arantes

Av. Angélica, 1814 - cj.1001
01228-200 · São Paulo · SP
Telefone 11 2894 1074
contato@effect.arq.br
www.effect.arq.br
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CONCEITO

O J.M IRFFI é um projeto desafiador. A proposta de arquitetura foi 
aprovada mesmo diante dos limites de altimetria existentes. O edifí-
cio possui forma circular, sendo côncava para Avenida Barbacena e 
convexa para o vértice oposto do terreno. As lajes são de aproxima-
damente 2000 m² por andar, o que não é comum em Belo Horizonte. 
Algumas características são exclusivas, como, elevadores dimensio-
nados para macas e revestimento em vidros especiais bronzes.
A forma do edifício, os materiais aplicados, os balanços generosos 
que o projeto possui são diferenciais. Seguindo a forma triangular 
do terreno, cada um dos vértices foi caracterizado por uma praça, 
com paisagismo em terreno natural, fazendo com que as áreas ex-
ternas ganhem uma conotação pública, permitindo aos transeun-
tes caminhar e usufruir destes espaços. O intuito é sair do conceito 
de prédios murados, privilegiando o conceito de gentileza urbana.

Farkasvölgyi Arquitetura

Obra
J. M. IRFFI Business
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Farkasvölgyi Arquitetura

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO
O projeto para o templo religioso da zona sul fluminense, revela-se 
como a perfeita harmonia entre seu conceito arquitetônico e as di-
retrizes acústicas e luminotécnicas – elementos que se evidenciaram 
como as principais necessidades do programa. Afinal, o complexo 
destinava-se a quase quatro mil pessoas e deveria contemplar a ple-
na visibilidade em todos os pontos com alto potencial de conforto. 
Base em formato geométrico e iluminação balanceada Ao analisar 
a estrutura designada, o escritório pautou o projeto estrategica-
mente em um formato geométrico. “Os vários estudos de visadas, 
incluindo os ângulos de cada ponto do tempo, permitiram chegar 
a uma forma desenhada em cima de um trapézio. Essa base torna-
-se crucial à medida que facilita a visão total do palco sem perder 
em número de poltronas, muito menos no conforto do ambiente. 
Na realidade, essa linha dá movimento em todo o corpo da nave do 
templo e, ao mesmo tempo, com neutralidade.

FCM Arquitetura

Obra
Trapézio
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Projeto FCM Arquitetura ( Brasil/França )

Rua Buenos Aires, 93 · Sl. 705 
20070-021 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3970 6345    3970 1405
felipe.arq@fcmarquitetura.com
www.fcmarquitetura.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Felipe Russo Arquitetura e Planejamento

Obra
De Vivo Whitaker e Castro Advogados.
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Felipe Russo, Robson Oliveira, Fausto Reche, 
Luciane Rossi, Evandro Araújo e Sérgio Secundo

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

Obra
Sirona Dental
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Felipe Russo, Robson Oliveira, 
Fausto Reche e Evandro Araújo

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

Obra
 Ibéria Airways | Banco de Investimentos
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Felipe Russo, Robson Oliveira, Luciane Rossi, Fernando Cesar, 
Fausto Reche, Evandro Araújo e Sérgio Secundo
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Av.  Nove de Julho, 282 · 3º and.
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3214 5778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.com.br
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CONCEITO
O edifício de 10350m² é dotado de alta tecnologia de automação e 
comunicação e da máxima eficiência energética e conservação da 
legislação suíça (MINERGIE). Destacam-se: / Esquadrias duplas com 
controle computadorizado de ventilação por convecção / Sistema 
de aquecimento/resfriamento por irradiação do forro, sem dutos 
/ Sondas geotérmicas captam a água a 200m de profundidade 
(12.5ºC) utilizada para resfriar o prédio / Luminárias com sensor de 
presença individual nas estações de trabalho. Parte da luz se pro-
jeta sobre a superfície, parte rebate no forro para iluminação do 
ambiente / Sistema de recuperação de água de chuva / Controle 
de temperatura da área central por sistema geotérmico / Controle 
automatizado de aberturas na claraboia e de iluminação/nebuli-
zação/irrigação do jardim central. A intenção foi ainda, imprimir 
um diferencial de imagem para criar um edifício de forte identida-
de. Participaram do projeto e obra pessoas de 12 nacionalidades.

Fernando Peixoto Arquiteto

Obra
Sede da Vale Internacional
St. Prex · Cantão de Vaud · Suíça

EQUIPE TÉCNICa
Arquitetura, interiores e gerenciamento da execução
Fernando Peixoto, Mila Peixoto, Olivier Dépraz (Suíça)

Rua Lucaia , 500 
41940-660 · Salvador · BA
Telefone 71 3334 0300
peixotos@terra.com.br
www.fernandopeixoto.com
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FGMF DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Edifício Koa Pompéia
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Fernando Forte, Lourenço Gimenes
e Rodrigo Marcondes Ferraz

Rua Mourato Coelho, 923 
05417-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3032 2826
rodrigo@fgmf.com.br
www.fgmf.com.br
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CONCEITO
O projeto teve o objetivo de criar uma atmosfera aconchegante e 
próxima, que convide o público a entrar na loja e conhecer a jóia. 
Madeira, lustre e peças decorativas residênciais humanizam o es-
paço. Porém sem deixar de lado a funcionalidade. A arquitetura 
inspirada no programa e objetivo de cada projeto é uma corren-
te contínua de novas idéias. O novo e o antigo se combinam e se 
reciclam criando uma nova solução, que deve agregar eficiência, 
conforto e resultado.

Fidelitas Ricciardi

Obra
Joalheria Maxior
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Fidelitas Ricciardi

Al. Jaú, 1.177 · 9º and. · Conj. 92
01420-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2837 5657
prox@fidelitasricciardi.com
www. fidelitasricciardi.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Formo Arquitetura e Design DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Farmoterápica · Unidade Indaiatuba
Indaiatuba · SP

EQUIPE TÉCNICa
Carla Vendramini
Walter Piacentini de Andrade

Rua Desembargador do Vale, 446 
05010-040 · São Paulo · SP
Telefone 11 3871 5510
formo@formo.com.br
www.formo.com.br
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Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
A Capela
Camaçari · BA

EQUIPE TÉCNICa
Gabriel Magalhães
Luiz Cláudio Souza

Rua Frederico Simões, 153 
41820-774 · Salvador · BA
Telefone  71  3495 2724
contato@gabrieleluiz.com.br
www.gabrieleluiz.com.br



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 117 ] 

Arquitetos

GCP Arquitetos DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Unilever
Aguaí · SP

EQUIPE TÉCNICa
GCP Arquitetos

Rua Joaquim Antunes 177 · 1° andar 
5415010 · São Paulo · SP
Telefone  11  3085 0655
gcp@gcp.arq.br
www. gcp.arq.br
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CONCEITO
A Gensler é uma empresa global de arquitetura, design, planejamen-
to e consultoria estratégica. Com a sua metodologia diferenciada de 
entrega de projeto, ajudamos o cliente a fazer a sua diferença atra-
vés do design. Fundada em 1965, há mais de 49 anos a Gensler é pio-
neira em criar espaços formidáveis que melhoram a qualidade do 
trabalho e da vida de seus clientes. A Gensler é liderada de forma co-
laborativa através dos seus 46 escritórios, com 22 áreas de atuação 
e um conjunto excepcional de designers e arquitetos. Cada cliente 
é beneficiado pela vasta experiência desta equipe, do seu entendi-
mento do mercado e da profundidade e diversidade do seu conhe-
cimento e especialização. A Gensler Brasil tem o compromisso de ser 
uma organização internacional realmente local, guiando tanto os 
nossos clientes brasileiros quanto os que estão ingressando no mer-
cado pela primeira vez, através da transparência de nossos serviços 
diferenciados ao mercado.

Gensler

Obra
Havaianas, Wyndham Hotel
Lenovo e Facebook

EQUIPE TÉCNICa
Gensler

Avenida 9 de Julho, 4939  · 94B 
01407-200 · São Paulo · SP
Telefone  11  3073 8800
gensler@gensler.com
www.gensler.com
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Havianas, novo conceito para sandálias + vestuário

Wyndham Hotel · Belo Horizonte

Lenovo · São Paulo

Facebook · São Paulo
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Guilherme Moki Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Chaordic Systems
Florianópolis · SC

EQUIPE TÉCNICa
Arquitetura · Guilherme Moki
Fotos · José Paiva

Rua Mediterrâneo, 312 · Cj 403 
00000-000 · Florianópolis · SC
Telefone 48 3304 6126
contato@guimoki.com.br
www.guimoki.com.br
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CONCEITO

O Holiday Inn Belo Horizonte Savassi foi idealizado pela Hamam 
Development que colocou toda a sua expertise para desenvolver 
um hotel que agregasse conforto e bem estar aos hóspedes, como 
também garantisse funcionalidade à operação do hotel. Linhas mo-
dernas foram mescladas a materiais como mármore, tijolo, madei-
ra, couro e tecido, criando um ar contemporâneo sem deixar de lado 
o aconchego e a sofisticação. Localizado no elegante bairro de Sa-
vassi, o Holiday Inn Belo Horizonte Savassi faz parte da maior com-
panhia hoteleira do mundo, a rede de hotéis IHG (InterContinental 
Hotels Group®), preparada para atender as mais altas demandas em 
qualidade e serviço. O grande valor desse empreendimento está na 
credibilidade e competência da Patrimar Engenharia S.A, que reali-
zou esse empreendimento e o tornou o mais seguro e diferenciado 
investimento dos últimos anos.

Hamam Development

Obra
Holiday Inn Belo Horizonte Savassi
Belo Horizonte · BH

EQUIPE TÉCNICa
Leonardo Hamam e equipe

Av. das Nações Unidas, 12.399 · Sl. 92B
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3019 4877
contato@hamam.com.br
www.hamam.com.br

DESTaQUE
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CONCEITO

Em uma área de 3.552 m², distribuídos em um pavimento e meio, 
adotou-se junto ao cliente, o conceito de “open space” com o menor 
número de salas fechadas possível, a fim de promover maior intera-
ção entre os setores da empresa.

 HDAA · Heitor Derbli Arquitetos Associados

Obra
Wilson Sons
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
HDAA

Rua Real Grandeza , 182  · CASA 8A 
22281-036 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 0075
projeto@hdaa.com.br
www.hdaa.com.br
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CONCEITO

Um projeto visionário, onde todas as linhas arquitetônicas conver-
gem para a ascensão da sua empresa. Fachada imponente com pele 
de vidro, granito e alumínio composto, além de porte-cochère com 
espelho d’água e cobertura de vidro. Detalhes que explicam por que 
esse projeto único atrai todos os olhares. O Visionaire é um projeto 
único e para ele vão convergir as maiores empresas. A sua empresa 
não estará apenas cercada de tudo que precisa, mas, principalmen-
te, no endereço que vai ser a referência para o mercado de negócios.
Mais segurança e tecnologia. Hall de entrada imponente, com pé-
-direito duplo. Recepção com lounge. Controle de acesso para total 
segurança da sua empresa. Quatro catracas por torre. Elevadores de 
última geração com tecnologia de chamada antecipada. Fechadu-
ra biométrica entregue nas portas.

Ivan Smarcevscki

Obra
Visionaire
Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICa
Ivan Smarcevscki

Rua Agnelo de Brito, 240
40210-245 · Salvador · BA
Telefone 71 3331 7156
projetos@ivansmarcevscki.com.br
www.ivansmarcevscki.com.br
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J. A. Hawatt e Wamberto Gouveia

Obra
Hospital de Transplante · Recife · PE
Ampliação Hospital Unimed · Caruaru · PE

EQUIPE TÉCNICa
J.A. Hawatt 
Wamberto Gouveia

Av. Eng. Abdias de Carvalho, 155 · 1º And.
50750-001 · Recife · PE
Telefone  81  3445 1263
contatos@hwarquitetos.com.br
www.hwarquitetos.com.br 

Hospital de Transplante

Hospital Unimed Caruaru Hospital Unimed Caruaru Hospital Unimed Caruaru

HOSPITAL DE TRANSPLANTE
Projeto elaborado de hospital para atendimento aos serviços público e pri-
vado, apresenta uma arrojada solução plástica e novas tecnologias cons-
trutivas, com área total de 30 mil m2 com serviços de ambulatório, imagem 
e diagnóstico, bloco cirúrgico, com amplas salas de cirurgia de aproximada-
mente 100m2, UTIs, TMOe internação, além da estrutura de ensino e pesqui-
sa. Sua proposta também contempla a criação de espaços de convivência, 
humanização e aproveitamento de iluminação e ventilação naturais nas 
áreas comuns e nos ambientes não críticos de longa permanência.  

AMPLIAÇÃO HOSPITAL UNIMED CARUARU 
Projeto contempla um aumento dos atuais 88 leitos para um total de 350, 
todos os seus serviços terão sua capacidade ampliada como o bloco cirúr-
gico e maternidade, que juntos somarão um total de 20 salas de cirurgia e 
salas de parto, 50 leitos de UTIs, Serviços de Diagnóstico e Terapia com os 
mais modernos equipamentos de imagem, além da criação de um edifício 

anexo, em terreno oposto à rua do hospital e interligado por uma pas-
sarela metálica, com 700 vagas de estacionamento.

Hospital Unimed Caruaru
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CONCEITO
O retrofit de sobrado antigo no coração da Lapa, conhecido bairro 
boêmio da cidade do Rio de Janeiro, faz parte do complexo que abri-
ga um restaurante e um bar, com área para eventos e um hotel com 
15 suítes. Ocupando uma área total de 550m², o empreendimento 
é composto por duas edificações e por um pátio interno que, junto 
com as áreas internas das edificações, abriga a área de eventos. O 
bar e restaurante abrigarão o sobrado antigo, que será totalmente 
reformado e modernizado, enquanto o hotel ocupará uma nova 
edificação de quatro andares que será construída na parte posterior 
do terreno. O complexo contará com recursos como aproveitamen-
to de águas pluviais e iluminação inteligente. A harmonia entre as 
construções se dá pelas formas suaves do hotel e pela escolha de 
materiais que compõem com o antigo, como a fachada ventilada 
em paginação de placas e cores que lembram as cantarias antigas 
ao redor da edificação.

João Velloso Arquitetura

Obra
Hotel, bar e restaurante na Lapa
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
João Velloso, José Oliveira, Gabriela de Lana e Cinthya de Araújo, 
Vanessa Martinz, Marcelo de Jesus, RRX projetos

Rua Visconde de Paranaguá, 65  · Casa 
20241-070 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  3253 2777
vellozis@gmail.com
www.jvarq.com.br
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Construído no Jaguaré na década de 1950, o Moinho Água Branca 
passou a ser administrado pela empresa Correcta Alimentos, que en-
comendou projeto para transformar a residência existente no local 
em sua nova sede administrativa. Preservar a arquitetura original 
era uma premissa: cobogós, mármores e a racionalidade da plan-
ta foram mantidos, porém, o novo programa exigiu reorganizações 
internas. No centro da construção, banhado por luz natural, está o 
jardim de inverno, elemento organizador do espaço distribuindo os 
demais ambientes ao seu redor. O branco predomina como alego-
ria à imagem de higiene da própria indústria alimentícia. As salas 
de reunião e gerência formam o primeiro anel ao redor do núcleo 
da construção e o caráter de unidade é reforçado pelo revestimento 
metálico de características fabris que envelopa este conjunto. In-
tegração e transparência foram conceitos perseguidos no projeto. 
Grandes rasgos levam luz natural ao interior e provém o staff de vista 
permanente do parque. 

Leonetti Piemonte Arquitetura

Obra
Sede Correcta Indústria e Comércio
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Arquitetas Responsáveis · Pierina Piemonte  e Isabella Leonetti 
Arquitetas colaboradoras · Andrea Tonel, Talita de Paula e Tamirys Diniz

Rua Pedroso Alvarenga, 1.254  
04531000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3815 9393
contato@lpa.arq.br
www.lpa.arq.br
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CONCEITO
O formato orgânico do local cedido pelo Aeroporto Internacional 
de Guarulhos foi a principal influência para a criação do partido do 
Executive Lounge do novo Terminal 3. A opção de seguir as curvas 
impostas, permitiu que o espaço tivesse fluidez, e uma permanência 
agradável ao usuário, no espaço de 783m². A escolha da transparên-
cia também é ponto forte no projeto, concedendo conexão visual 
com resto do aeroporto. O uso de ripas e vidros para separar am-
bientes é parte importante na identidade visual do projeto, dando 
ao ambiente amplitude em todos os planos. O desenvolvimento de 
ambientes relaxantes também foi uma grande preocupação dos 
arquitetos envolvidos, já que a proposta do lounge era remeter a 
lugares de repouso e distração, como um escape à atmosfera frené-
tica e acelerada do aeroporto. Além disso, todos os ambientes foram 
projetados para a uso confortável de aparelhos eletrônicos, ou até 
mesmo a leitura de um livro ou revista.

Leticia Nobell Arquitetos

Obra
GRU Executive Lounge
Guarulhos · SP

EQUIPE TÉCNICa
Leticia Nobell (autora),
Maria Fernanda Ornelas, Marcos Bertelli e Renata Matsuoka

Rua Artur de Azevedo, 485 
05404011 · São Paulo · SP
Telefone 11  3898 2329
contato@leticianobell.com.br
www.leticianobell.com.br
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CONCEITO

A multiplicação dos peixes no cristianismo é lembrada a mais de 
dois mil anos. A tematização desta ideia é evidente no grande pai-
nel frontal, onde se vê o símbolo marcante do cristianismo - o peixe 
com desenho estilizado, com dinamismo e movimento. Um convite 
impresso e expresso em formas arquitetônicas esculpidas para um 
tempo de adoração; um templo da adoração, um parênteses na 
agenda humana. A assimetria é uma proposta clara nesse projeto, 
denunciando as diferenças, etnias e comportamentos entre as pes-
soas. Através de painéis internos envidraçados, o projeto estabelece 
transparência interna e externa. O projeto atua neste contexto como 
agente motivacional. Deste modo, é possível mesmo em momentos 
de contemplação e adoração intensa, visualizar as pessoas na pra-
ça. Uma edificação para a convergência daqueles que buscam na 
adoração se aproximarem de Deus.

 Luiz Márcio Arquitetos

Obra
CMA - Centro Mundial da Adoração
Goiânia · GO

EQUIPE TÉCNICa
Realiza Construtora

Rua Jamil Tannus, 131  · CASA 
38400-134 · Uberlândia · MG
Telefone  34  3217 7077
destra@destra.arq.br
www.destra.arq.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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A marca I-Stick já conhecida e consolidada com seus quiosques 
oferecendo skins para os equipamentos eletrônicos de uso pessoal 
inaugurará sua primeira loja. O ponto de partida para este projeto 
foi a completa compreensão dos produtos e tradução das vivências 
do cliente na forma de experiência de compra. O consumidor deve 
se sentir instigado a conhecer os produtos e a loja, ficar curioso com 
a possibilidade da novidade e interagir com a loja. O desafio do pro-
jeto foi criar uma linguagem uniforme entre loja e produto, de forma 
que a loja complementasse o produto e vice-versa, além de trazer 
o consumidor para dentro da loja de forma natural. A solução foi 
abandonar o tradicionalismo do mercado e implantar a excentri-
cidade da marca: assumir como branco, o vermelho presente nas 
embalagens e logotipo da marca, trazendo força para o ambiente. 
A substituição de uma vitrine fechada na entrada da loja por uma 
aberta suspensa no fundo da loja foi a solução para que o consumi-
dor percebesse estar dentro da loja quando menos esperava.

Maurício Queiroz Design DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
I-Stick
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Maurício Queiroz

Rua João Moura , 346 · Cj. 12 
05412-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3088 5212
info@mauricioqueiroz.com.br
www.mauricioqueiroz.com.br



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 141 ] 

Arquitetos

CONCEITO
A Baxter, empresa líder em medicamentos e equipamentos para pacien-
tes crônicos e em estado crítico, buscava definir um escritório que, além 
de retratar sua posição de destaque, enfatizasse sua missão na constan-
te busca pela melhoria da qualidade de vida de seus pacientes. Para re-
fletir este “estado de espirito”, remetemos a uma estética livre que integra 
todas às áreas pela utilização da grande gama de cores da empresa. 
SOLUÇÃO
Na recepção, aonde os produtos e cases convergem visualmente à 
marca, a percepção espacial é ampliada através da remoção do for-
ro e utilização de nuvens acústicas. A cafeteria, atrás da recepção, 
estende o uso público e integra-se ao “lounge” para equipe comer-
cial através de um jardim vertical. A partir destas áreas, a ocupação 
funcional segue um fluxo lógico das áreas comerciais para opera-
cionais, privilegiando a ocupação do staff próximo às janelas e re-
forçando a amplitude e claridade dos ambientes.

MB Arquitetura

Obra
Baxter Hospitalar
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
MB Arquitetura e Lock Engenharia

Av. São Gabriel, 201  · 9º Andar 
01435-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3704 7222
marco@mbarquitetura.com.br
www.mbarquitetura.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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O projeto teve como meta proporcionar um ambiente terapêutico, 
que enaltece o paciente, o visitante e os profissionais. Com 33.787m², 
três andares e 144 leitos, projetado por Moon Mayoras Architects em 
Carson Tahoe – Nevada. O hospital dispõe de uma ampla varanda 
ao ar livre que permitir desfrutar do clima ameno e belas paisagens 
que estão ao seu redor. O hall de entrada oferece áreas de espera 
banhadas em luz natural. Os quartos foram organizados em unida-
des de leitos retilíneos para maximizar o acesso a serviços de apoio. 
Possui oito salas cirúrgicas, serviços de emergência com capacidade 
para 32 mil visitas anuais, e uma inovadora sala cardíaca adaptada 
no âmbito do programa “Cardioone”. Através de um design inteli-
gente e baseado em evidências, MMA projetou espaços físicos que 
comprovadamente otimizam o atendimento, as condições de tra-
balho, a segurança, a qualidade e a produtividade.

Moon Mayoras Architects

Obra
Carson Tahoe Regional Medical Center
Carson Tahoe · Nevada · EUA

EQUIPE TÉCNICa
Moon Mayoras Architects, Inc.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 753 · L. 92 
18035-060. · Sorocaba · SP
Telefone 15 3033 1309
martaberaldi@gmail.com
www.moonmayoras.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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O Hospital e Maternidade Assunção sempre foi um centro de 
referencia na região do ABC.  Após ser adquirido pela Rede D’or, 
iniciou-se um processo de reforma e modernização das suas ins-
talações. O andar de Internação, a UTI e o Centro Cirúrgico foram 
totalmente remodelados. A humanização dos ambientes e aade-
quação das instalações as normas técnicas atuais ( ANVISA , Aces-
sibilidade, etc.) foram os pontos de referencia para a reforma.

Morganti Ferreira Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Rede D’or São Luiz
São Bernardo do Campo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Reinaldo Morganti Ferreira 

Rua Barão do Triunfo, 1.061 
04602-970 · São Paulo · SP
Telefone 11 2306 9189
contato@morgantiferreira.com.br
www.morgantiferreira.com.br
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A MW Arquitetura se baseou na sustentabilidade para criar a nova 
sede brasileira da empresa finlandesa Stora Enso – rethinker global 
do papel, biomateriais, produtos de madeira e indústria de emba-
lagens, na cidade de São Paulo. Instalado no 12º pavimento de um 
edifício comercial localizado no bairro do Itaim Bibi, o ambiente com 
mais de mil metros quadrados abriga uma demanda de 64 funcio-
nários, com soluções arquitetônicas modernas que dispõem de um 
layout aberto com áreas para reuniões informais (ao todo sete salas) 
e um amplo espaço colaborativo. A arquitetura de interiores aborda 
bem a atividade da empresa ao inserir elementos que agregam ao 
design adotado e mantém o referencial de identidade. Nesta premis-
sa, a proposta figura a cor laranja da marca em diferentes tipos de 
mobiliários, sinalizações e revestimentos de forro e paredes, que se 
destacam num ambiente predominado por tonalidades mais neu-
tras. Em 2012, o projeto recebeu o selo LEED GOLD – Leadership in 
Energy and Environmental Design, pelo U.S. Green Building Council.

MW Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Storaenso
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
MW Arquitetura

Av. Ibirapuera, 2.033 · Cj. 172 
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 5602
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br
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Atendendo a solicitação do cliente, A MW Arquitetura criou um 
ambiente que prezasse muita a utilização das cores da empresa 
mantendo o logo sempre em destaque, um projeto que também 
fosse possível utilizar os produtos da empresa nos ambientes. Nas 
paredes foram utilizados vidros coloridos, espelhos e formicas de-
vido à facilidade de manutenção. Essa variedade de materiais foi 
escolhida para se ter texturas diferentes nos ambientes, outra soli-
citação do cliente. No piso utilizou-se piso vinílico e cerâmica tam-
bém para facilitar manutenção. Um dos grandes diferenciais desse 
projeto foi o logo retro iluminado da empresa que foi inserido no 
forro através de uma tela tensionada, esse produto permitiu gerar 
uma grande planta de luz lisa sem emendas. Nos corredores foram 
colocados painéis modulares com imagens que podem ser troca-
das facilmente através da retirada do modulo. Permitindo assim, 
mais flexibilidade no ambiente.

MW Arquitetura

Obra
Herbalife
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Arq. Moema Wertheimer

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

Av. Ibirapuera, 2.033 · Cj. 172 
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 5602
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br
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Projeto Arquitetônico de um Hotel executivo, localizado no Aero-
porto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim, RJ, em 
terreno com área de 4.800,00m² e área construída de aproximada-
mente 10 mil m². Por situar-se junto ao aeroporto, inserido na área 
da Infraero, o principal público alvo são turistas, executivos e pes-
soas em trânsito. As atividades do hotel estão distribuídas em duas 
edificações distintas, uma destinada às áreas sociais e de serviços 
(volume 1 - anexo), e outra destinada aos apartamentos (volume 
2), sendo ambas interligadas por duas passarelas nos dois primei-
ros pavimentos. Em função da limitação de altura pela proximi-
dade do aeroporto, o volume de apartamentos se estende até o 
pavimento térreo, a fim de otimizar a operação hoteleira, aumen-
tando o número de unidades disponíveis. Dado o prazo restrito 
para execução da obra, a estrutura do hotel é predominantemente 
em elementos pré-fabricados.

OSPA Arquitetura e Urbanismo

Obra
Linx Hotel International Airport Galeão
Rio de Janeiro · RJ
EQUIPE TÉCNICa
Carolina Souza Pinto, Lucas Obino, Cristiano Selbach Carneiro, Franco 
Miotto, André Fauri, Carlota Vázquez, Erika Hartmann, Gelson Saldanha, 
Louise Serraglio, Luísa Dornelles, Roberto Flores, Stefânia Pilz

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Pedro Simch e Sousa Guerra Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Dimed
Eldorado do Sul · RS

EQUIPE TÉCNICa
Pedro Simch Arquitetura
Sousa Guerra Arquitetura

Rua Sofia Veloso, 73 
90050-140 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 30623046 · 51 3222 80 22
fernando@sousaguerra.com.br
www.pedrosimch.com.br
www.sousaguerra.com.br
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A nova casa da Dakota Calçados na Serra Gaúcha tem um desafio: 
explorar a potencialidade paisagística do terreno e transformá-la 
em inspiração para os colaboradores da matriz criativa da marca. 
O Plano Diretor articula administração, núcleo de prototipagem e 
área de produção, num conjunto compacto, funcionalmente co-
nectado, porém flexível e generosamente aberto à vista natural do 
terreno. O lago existente é elemento articulador da proposta, con-
duzindo o visitante desde o acesso principal até as áreas nobres. O 
tradicional refeitório muda de nome, e de caráter, transformando-
-se num restaurante panorâmico, com vista privilegiada do lago e 
área de lazer contígua e integrada ao paisagismo. As promenades 
cobertas, necessárias ao clima rigoroso do inverno da Serra Gaúcha, 
complementam a estratégia de aumentar o bem estar dos colabo-
radores, garantindo um ambiente motivado e produtivo.

Pedro Simch e Sousa Guerra Arquitetura

Obra
Nova Sede · Dakota Calçados
Nova Petrópolis · RS

EQUIPE TÉCNICa
Pedro Simch, Fernando Guerra, 
Enrique Sousa, Paula Karro

Rua Sofia Veloso, 73 
90050-140 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 30623046 · 51 3222 80 22
fernando@sousaguerra.com.br
www.pedrosimch.com.br
www.sousaguerra.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Localizado num condomínio rural em Brasília, esse projeto de 150m² 
visa a integração da residência com a paisagem, bem como atender 
as expectativas, necessidades funcionais e orçamentárias do pro-
prietário, além de dispor de soluções inteligentes, com menor tempo 
de execução e de baixo impacto ambiental. A residência foi locada 
na parte mais alta possível do terreno, de forma a preservar o Ipê 
Amarelo existente e beneficiar ao máximo a visualização da bela 
paisagem. Essa decisão culminou no lançamento de uma planta 
linear transversal ao terreno, deixando os principais ambientes de 
frente para a paisagem, aproveitando também a incidência solar. 
A locação da casa divide o terreno em duas porções: Uma frontal de 
caráter “público”, uma vez que a declividade deixa essa área expos-
ta aos vizinhos, e uma posterior de caráter “privativo”, que dá maior 
privacidade aos proprietários, pois a edificação funciona como ele-
mento de bloqueio visual.

 Ponto 15 Arquitetos Associados

Obra
Casa Ipê Amarelo
Brasília · DF

EQUIPE TÉCNICa
Ponto 15 Arquitetos Associados

SCLN 111 · Bloco C · Sala 104 
70754-530 · Brasília · DF
Telefone  61  3032 3826
contatoponto15@gmail.com
www.pto15.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Para as novas instalações da Verizon, o branding corporativo foi am-
plamente explorado e traduzido na arquitetura. Com a utilização de 
materiais, cores e formas que representam a agilidade da telecomu-
nicação, o resultado alinha-se ao core business da empresa. No staff, 
as estações de trabalho foram dispostas em linhas diagonais, unin-
do a funcionalidade do layout ao conceito de agilidade da compa-
nhia. As áreas de cafeterias, terraços e lounges, distribuídas pelo es-
critório, complementam o ambiente de trabalho, caracterizando-o 
como um modelo contemporâneo. A conceituação levou o projeto 
a gerar um resultado análogo às outras bases da Verizon no mundo, 
o que indica a clareza e eficácia da identidade da marca, agora con-
cretizada em um dos maiores eixos corporativos do Brasil.

Proinstal

Obra
Verizon
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Ilvo Patat, Sandro Prada, Celso D’Amico
e Sistenge

Rua Girassol, 925 
05433-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 3039 3066
proinstal@proinstal.com.br
www.proinstal.com.br
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Trata-se de uma ampliação no Hospital Santa Teresinha da cidade 
de Encantado-RS de propriedade da Rede São Camilo de São Paulo, 
serão 09 pavimentos e cerca de 12.000 m² onde abrigará serviços de 
bloco cirúrgico, uti adulto, centro obstétrico, laboratório, internações 
e administração. A proposta de fachada sugere a ideia de acolhi-
mento, onde o prédio se “abre” na esquina para receber o usuário. A 
pele de vidro permite maior ventilação e iluminação natural, sendo 
protegida pelo brise metálico.

Queiroz e Queiroz Arquitetos Associados

Obra
Rede São Camilo · Hospital Santa Teresinha
Encantado · RS

EQUIPE TÉCNICa
Arquiteto Jeferson Queiroz
Arquiteta Carolina Queiroz

Rua Fialho de Vargas, 323  · Sala 702 
95900000 · Lajeado · RS
Telefone  51  3748 1964
jeferson@queirozequeiroz.com
www.queirozequeiroz.site.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Este projeto trata de uma indústria que se afixou em uma das áreas 
mais bonitas da cidade, o Moinho Fluminense. Referencial emble-
mático e icônico na Zona Portuária, também o “Moinho” cresceu 
ao longo das largas décadas desde a sua inauguração, e foi se 
ajustando, se moldando a novos momentos.
E em resumo, é disto que trata o projeto. De adaptação.
Sai de cena a indústria e o beneficiamento e os edifícios, os que 
sempre lá estiveram e os novos propósitos, em uníssono, abrigam 
novos usos, novas gentes. O Projeto em desenvolvimento pretende 
promover e adotar novo uso comercial em térreo articulado a es-
paços administrativos e corporativos nos pavimentos superiores, 
bem como centro comercial, hotel e uso residencial.
O novo Moinho Fluminense, bem para além de uma peça edifica-
da icônica da cidade, mas de fato abrigo físico de uma nova dinâ-
mica de relações humanas.

RAF Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Moinho Fluminense
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Rodrigo Sambaquy, Anibal Sabrosa, 
Flávio Kelner e Henri Medalla

Ilu
st

ra
çõ

es
 | 

Sc
hé

m
a 

Co
m

pu
ta

çã
o 

G
rá

fic
a

Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 2879
São Paulo · SP
Telefone  11  3045 1677
raf@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br
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Já pelo nome se tem a importância deste projeto: Central do Brasil. 
Essa intervenção está prevista em fases. A condição primeira é divi-
dida em duas situações:
A requalificação do serviço de transporte e o restauro do prédio Art 
Deco, construído em 1934, projeto dos arquitetos Roberto Magno 
de Carvalho e Robert Prentice. 
A nova área de embarque/desembarque é o elemento significativo 
do projeto. Conseguimos criar um conceito contemporâneo, com 
uma cobertura que delicadamente se aproxima do bem tombado, 
e que revela aos utentes a bela vista da torre, antes só vista pelo 
lado de fora da estação.

Obra
Estação Ferroviária Central do Brasil
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Rodrigo Sambaquy, Anibal Sabrosa, 
Flávio Kelner e Henri Medalla

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO

RAF Arquitetura

Rio de Janeiro · RJ
Telefone  21  2539 2879
São Paulo · SP
Telefone  11  3045 1677
raf@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br
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A nova sede da empresa de bens de consumo e farmacêuticos 
Hypermarcas, localizada na Torre Continental do Cidade Jardim 
Corporate Center em São Paulo, possui aproximadamente 4.500 
metros quadrados de área distribuídos por 3 pavimentos, compor-
tando um total de 750 funcionários. Além de soluções singulares que 
visaram valorizar a marca em todos os ambientes, a laje recebeu um 
rasgo conectando todos os pavimentos, integrando os espaços e en-
riquecendo a sinergia entre os departamentos.

RoccoVidal Perkins+Will

Obra
Hypermarcas
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Luiz Fernando Rocco, Fernando Vidal, Douglas Tolaine, Fabiana Camargo, 
Simone Akemi, Erica Sanches, Douglas Enoki, Wilson Melo e Alice Uemoto

Rua Eugênio de Medeiros, 639 
05425-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3817 6963
contato@roccovidalpw.com
www.roccovidalpw.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Queríamos um salão de múltiplo uso, para que todos os colabora-
dores do escritório se comunicassem mais diretamente e que todos 
compartilhassem do mesmo local de trabalho. Nas divisórias dos 
ambientes estão grandes lâminas de vidro com programação visual 
em homenagem a dois grandes mestres da nossa arquitetura local. 
O grande Mestre Milton Monte (in memória) e meu querido profes-
sor e mestre Aurélio Meira.
As “vestes” do ambiente estão basicamente nas obras de arte de 
Paulo Azevedo, Geraldo Teixeira, Marinaldo Santos, Mário Barata 
II e meu querido Martins (in memória) dentre outros. O Mobiliário 
foi todo concebido pelo escritório para que tivesse a função estético 
sensorial aliada a função utilitária, portanto todo o contexto tem 
como referencial essas duas funções.

Sandoval Ferreira Neto Arquitetura

Obra
SFN Arquitetura
Belém · PA

EQUIPE TÉCNICa
Sandoval Ferreira Neto

Passagem do Arame, 571 altos  
 66087-230 · Belém · PA
Telefone  91 3277 3145
escritorio@sandovalferreira.com.br
www.sandovalferreira.com.br
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Sede da Agência de publicidade nbs situada em dois pavimentos 
do Edifício Argentina, Botafogo, Rio de Janeiro - área total 2.500m2. 
O objetivo principal do projeto é garantir conforto ergonômico, 
sendo este o foco para a definição das plataformas de trabalho. 
Para o Designer Corporativo Marcos Scorzelli, o maior desafio foi 
criar o conceito do projeto, pois o briefing era traduzir de forma 
concreta o nome da empresa “nobullshit” (nbs), ou seja, a simpli-
cidade e ausência de elementos desnecessários que pudessem in-
terferir na estética final do projeto. O projeto tem como prioridade 
a valorização do pé direito, utilizando como recurso a ausência de 
teto acústico rebaixado. Destaque especial para área de convivên-
cia em forma de roda de bicicleta e para o cubo de leitura localiza-
da no centro geométrico da empresa, visando a integração e local 
de encontro entre os diversos setores da empresa.

 Scorzelli Arquitetura e Design

Obra
Agência nbs 
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Scorzelli Arquitetura & Design

Rua Prof. Julio Lohman , 76 · casa 
22611-170 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 998071233
marcos@scorzelli.com.br
www.scorzelli.com.br

DESTaQUE
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A zona portuária do Rio de Janeiro é a maior recuperação urbana do 
mundo, novos espaços comercias , residenciais e corporativos estão 
nascendo na zona após a implantação das infra-estruturas urbanas. 
Este projeto tinha o desafio de colocar em uma mesma volumetria 
dois tipos diferenciados de espaços, um comercial e outro corpora-
tivo. Apesar da similaridade de usos, os dois espaços tem demandas 
diferentes de arquitetura. Aliado a isso a análise de empresas de “fit 
corporativo” mostra que grandes empresas costumam necessitar 
além do seu espaço triple A corporativo, de espaços para back offi-
ce. Ainda muito comum é empresas de menor porte, satélites destas 
de maior porte, terem interesse de ficar próximas as mesmas. Desta 
forma fazendo uso da potencial diferença de pé direito entre as lajes 
corporativas e as comerciais criou-se uma ligação ritmada entre as 
mesmas possibilitando uma comunicação entre elas.

Sergio Conde Caldas Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Torre Carioca
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Sergio Conde Caldas, Laura Esmiralha,
Glauco Lobato e João de Sousa Machado

Rua General Urquiza, 132  
22431-040 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2135 8814
contato@sergiocondecaldas.com.br
www.sergiocondecaldas.com.br
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CONCEITO

Arquitetura da transformação! Transformação...este é o elemento 
principal na dinâmica do vinho. É com o tempo que o vinho ganha 
corpo, aroma e cor, tornando-se único e inesperado. É a partir da 
essência do vinho a inspiração para uma arquitetura dinâmica! Sua 
fachada tem como referência a trama das plantações de vinho, com 
seu desenho assimétrico e inesperado da natureza. 
Os fechamentos em vidro e cobre criam uma atmosfera de cor, luz 
e sombra. O cobre é também o responsável pela experiência visu-
al, da forma com que este vai gradualmente se transformando da 
coloração marrom-avermelhada da terra para uma cor esverdea-
da da vegetação. Isto traz vida a edificação e convida o usuário a 
retornar, e presenciar a transformação da arquitetura ocasionadas 
pelo tempo!

Studio Taba Arquitetura

Obra
Restaurante em Vinícola
Mendoza · Argentina

EQUIPE TÉCNICa
Angela Kayo
Thiago Menniti

Rua Arandu, 205  ·  Conj. 1.207 
04562-030 · São Paulo · SP
Telefone  11  3433 9390
taba@studiotaba.com.br
www.studiotaba.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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A ampliação das instalações do Hospital Mário Penna não aprovei-
tará 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 ambien-
tes, 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 so-
lar 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 loca-
da no 6º pavimento. O bloco de circulação vertical se desprende do vo-
lume principal em determinada altimetria, colaborando com a noção 
de identificação visual e quebra do referencial homogêneo da fachada.

TM Engenharia

Obra
Hospital Mário Penna
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Renata Miari

Av. Getúlio Vargas, 874 · Sala 1.207
30112-020 · Belo Horizonte · MG
Telefone  31  3264 1104
tmengenharia@tmengenharia.com
www.tmengenharia.com

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO

A implantação da residência Longhi, no lote em declive na serra 
gaúcha, acontece de maneira bastante clara, pois duas grandes 
volumetrias oblíquas entre si zoneiam os usos e funções. No pa-
vimento térreo o prisma paralelo ao alinhamento da rua abriga 
o acesso e as áreas intimas da casa, no pavimento inferior, outro 
prisma retangular, abriga as funções de serviço e sociais. O volume 
superior parece pousar um sobre o outro, o que gera uma série de 
balanços e desencontros que reforçam o partido arquitetônico. A 
circulação vertical é o eixo entre os dois volumes. Um grande ter-
raço é protegido pelo volume dos dormitórios potencializando a 
relação entre o usuário e a paisagem servindo de transição entre 
interno e externo. A piscina térmica, sob este terraço, é enterrada 
em relação ao nível do jardim proporcionando uma nova relação 
com o gramado e a vista panorâmica.

Torres & Bello Arquitetos Associados

Obra
Residência Longhi
Caxias do Sul · RS

EQUIPE TÉCNICa
Torres & Bello Arquitetos Associados
Arqtº Alberto Torres e Arqtª Audrey Bello Ramos

Av. Teixeira Mendes , 507 
90330-390 · Porto Alegre · RS
Telefone  51  3381 0072
arquitetura@torresebello.com.br
www.torresebello.com.br

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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Voa Associates

Obra
Boutique Hotel Leblon
Rio de Janeiro · RJ

EQUIPE TÉCNICa
Eduardo Manzano

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

DESTaQUE
XI GraNDE PrêmIO
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CONCEITO

A sede no Brasil de uma agência de marketing global, localizada em 
um edifício próximo à Av. Paulista, necessitava de ambientes funcio-
nais, descontraídos e que comportassem seus colaboradores fixos 
mais diretores e visitantes de outros escritórios da Europa. Foram 
criados espaços de trabalho que coexistem com ambientes de con-
vivência e reuniões informais.

WW Arquitetura

Obra
TLC Marketing Worldwide
São Paulo · SP

EQUIPE TÉCNICa
Arq. Patrícia Coutinho Williams, Arq. Gilberto Williams
e colaboradores

Rua Pará, 76  · Cj.42 
01243-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3259 5079
ww.arq@uol.com.br
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CONCEITO
A filosofia adulta e inteligente da Direção do Hospital Mater Dei que reflete 
a posição de ponta no País em edifícios de saúde e assistência médica, foi 
motivadora na criação de mais este centro de ciência e desenvolvimento 
na área médica com arquitetura contemporânea ecoeficiente, sustentá-
vel e de preservação ambiental, que perpetua a excelência da adminis-
tração, corpo clínico, enfermagem, serviços assistenciais, com exemplar 
atendimento em urgência, emergência, cirurgias de alta complexidade, 
doenças oncológicas, crônicas e degenerativas. A Zanettini Arquitetura se 
orgulha dessa parceria também resultante de meio século de exitosas ex-
periências na área hospitalar, elaborando e coordenando projetos e incor-
porando conceitos inovadores, tecnológicos, ambientais e construtivos. O 
alto desempenho, o exíguo prazo de execução da obra com a qualidade 
alcançada e a adoção programada de sistemas industrializados numa 
sucessão de montagens planejadas do conjunto integrado de todos os 
sistemas reafirmam o prestígio e os constantes prêmios nacionais e inter-
nacionais conquistados ao longo de sua trajetória.

Zanettini Arquitetura DESTaQUE
X GraNDE PrêmIO

Obra
Hospitalar Mater Dei
Belo Horizonte · MG

EQUIPE TÉCNICa
Zanettini Arquitetura

Rua Chilon, 310  
04552-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3849 0394
zanettini@zanettini.com.br
www.zanettini.com.br
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A Inside Office desenvolve poltronas para auditórios, cadeiras e móveis 
para escritórios com produtos exclusivos, produzidos com auxílio de alta 
tecnologia baseados em pesquisas, proporcionando conforto e bem es-
tar para o usuário.

Liderança em design, alta tecnologia na produção e pioneirismo na pre-
servação ambiental formam o tripé que sustenta a qualidade e vanguar-
da dos produtos fabricados pela Arvy Indústria de Móveis.

Fruto de um intenso trabalho de planejamento, a Caderode entrega ao 
mercado um novo conceito em mobiliário corporativo, traduzido pelo 
slogan “Conforto para Inquietos”. Produzimos mobiliários corporativos 
para profissionais inquietos que buscam um lugar confortável e inspi-
rador para trabalhar.

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

Idealizada por profissionais renomados e com 10 anos de mercado, a 
Design On tem como principal missão criar espaços com arte e quali-
dade. Por isso, a constante preocupação com melhorias, nos produtos e 
na qualidade dos serviços, o que garante sempre os melhores resultados 
e grandes parcerias.

191

195

199

203

207

Fundada em 1948, em Garibaldi, a Bortolini é uma das principais fabri-
cantes de mobiliário corporativo do Brasil. Na sua unidade fabril, com 
mais de 18 mil m², são desenvolvidos e produzidos mobiliários únicos, 
com design reconhecido, alta durabilidade e padrão de excelência quan-
to ao acabamento.

A Candall chega ao mercado de mobiliário corporativo, trazendo o que 
há de mais moderno e atual para estimular a força de trabalho, sem abrir 
mão do conforto, da beleza e da versatilidade que fazem a diferença nos 
ambientes de produção, criação e decisão.

A Chromma atua no mercado corporativo há quase duas décadas e 
em todo território nacional, oferecendo produtos ergonômicos e de 
design, empregando padrões diferenciados na produção e desenvol-
vimento de assentos, auditórios e coletividade, sempre com uma visão 
em constante crescimento.

Quando há mais de 4 décadas iniciamos nossas atividades, o desafio era 
produzir divisórias de alto padrão com velocidade e qualidade. Alcançamos 
nosso objetivo e atualmente, ocupamos uma área de 11.000m² em Guaru-
lhos/SP. Contamos com maquinários de última geração, um quadro com 
mais de 200 colaboradores e representantes nos principais estados do Brasil.
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A Div Design, especialista em soluções inteligentes para divisão de es-
paços corporativos, oferece o que há de mais moderno, eficiente e sus-
tentável na fabricação de divisórias piso-teto. São mais de 20 anos de 
grandes projetos e reconhecimento do mercado.

Especializada na fabricação de armários deslizantes, com cerca de 3mil 
instalações realizadas em todo o país, a Huffix desenvolve projetos que 
proporcionam a otimização de espaços, conforto, organização, produti-
vidade e segurança aos usuários.

A fabricação das poltronas Kastrup proporciona exclusividade e flexibi-
lidade ao projeto do arquiteto. Marca Kastrup: durabilidade, qualidade 
artesanal, segurança e conforto ao expectador.
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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.

Presente no mercado desde o ano 2000, a Interact mais uma vez se 
renova e lança novas linhas de divisórias e soluções para ambientes 
corporativos: Divisórias em vidro sem uso de montantes verticais, com 
total integração visual com o espaço; utilização de vidros curvos e ma-
teriais alternativos.

A Artline Móveis é especialista na fabricação de móveis para escritó-
rio e oferece ao mercado toda a sua qualidade, ergonomia e design. A 
empresa trabalha visando um crescimento sustentável e oferece a seus 
clientes mais conforto e projeta bem-estar a ambientes corporativos.

Há 40 anos no mercado de mobiliário corporativo, a Mackey trabalha 
com o objetivo de transformar os escritórios em um ambiente produti-
vo e ergonomicamente confortável. Com investimentos em tecnologia 
e maquinários de última geração, nos importamos com a qualidade e 
durabilidade dos nossos produtos.

A Konik há mais de 10 anos uma opção séria de parceria, para o forneci-
mento de assentos à indústria moveleira corporativa.

Para Alberflex bem-estar é indispensável quando o assunto é escritório. 
Essa filosofia está presente em seus processos, em seus produtos e na 
vida de seus clientes. Estenda sua qualidade de vida ao seu ambiente de 
trabalho. Lojas Alberflex em todo o Brasil. | www.alberflex.com.br

Conhecida pela tradição de qualidade e design, rapidez e preços 
competitivos, a Arteira Concept comemora hoje sua consolidação 
mediante projetos já realizados e aprovados nas principais cidades 
brasileiras e países integrantes do Mercosul e África. Conheça a Arteira 
Concept - www.arteira.com.br

A Mactab é uma empresa fabricante de divisórias focada em desen-
volver soluções eficazes em divisão e organização de ambientes. Para 
tanto investe em pesquisa, tecnologia, equipamentos e capacitação 
profissional, garantindo alto padrão de seus produtos com a manuten-
ção de suas certificações.



A Mood Design de Interiores é fabricante de mobiliário desde 1968. 
Reune o trabalho de talhamento da madeira de estilo clássico, MDF de 
linhas contemporâneas, e metais com alta qualidade de execução e aca-
bamento. O mobiliário destina-se aos segmentos residencial, corporati-
vo, hoteleiro, banho e PET.

Fundada em 1998, a John Richard Aluguel de Móveis tinha como gran-
de objetivo atender à necessidade de aluguel de mobiliário corporativo 
e residencial que nascia no Brasil. A demanda aumentou, o setor cresceu 
e nossa empresa se desenvolveu enormemente, graças a produtos de 
qualidade, excelência nos serviços prestados e foco total no cliente.
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A Sular e a Sulmar contam com um dos maiores portfólios do mercado 
e oferecem linhas de mobiliários e divisórias para os mais diversos layouts 
de escritórios, hotéis, hospitais e instituições financeiras.

Com know-how de 45 anos de mercado atendendo a grandes corpora-
ções em todo o Brasil, a Tecnitubo transmite à Novara o foco no desen-
volvimento constante de soluções voltadas ao bem-estar e à produtivi-
dade das pessoas no seu dia-a-dia. 

Uma das empresas mais importantes de mobiliário corporativo do Brasil 
e a maior da região centro-oeste, a USE Móveis para escritórios iniciou 
suas operações em 1986. Tem como missão firmar sua liderança no mer-
cado público, aumentar a participação no mercado privado e se tornar 
referência mundial no seu segmento de atuação.

A Wall System é uma empresa brasileira de classe muldial que oferece 
ao mercado soluções de ponta para a flexibilização de espaços. Opera 
as marcas Hufcor, líder mundial em paredes móveis acústicas, Space, de 
divisórias piso-teto, Clestra, de divisórias monobloco, e Skyfold, de divi-
sórias elétricas.
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A Sular e a Sulmar contam com um dos maiores portfólios do mercado 
e oferecem linhas de mobiliários e divisórias para os mais diversos layouts 
de escritórios, hotéis, hospitais e instituições financeiras.

A Pacini Design é sua melhor parceira, para os seus projetos de arqui-
tetura corporativa.

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

Vitra é uma empresa Suíça que desde 1950, dedica-se a melhoria de 
escritórios, áreas públicas e residências através do poder do design. Esta-
belecida no Brasil desde 2013 para atender de forma mais ágil o mercado 
local. O showroom da marca fica localizado na Vila Madalena na cidade 
de São Paulo.

251

255

253

257

A Telelok oferece soluções de locação para mobiliário corporativo 
de forma rápida e eficiente. Com atuação para prover soluções cus-
tomizadas na estruturação de ambientes, possui produtos de alta 
qualidade que atendem às mais rigorosas normas de ergonomia e 
sustentabilidade. 

Desde 1875, a Riccó oferece soluções corporativas de mobiliário tor-
nando o ambiente de trabalho mais prazeroso e produtivo. A Alian-
ça estratégica com a Americana HNI (maior fabricante de assentos do 
mundo), ratifica ainda mais sua posição entre as maiores empresa de 
móveis corporativos do Brasil. 

Consultoria em Design - Mauro Barros arquiteto/Designer – Atua há 26 
anos na criação de produtos exclusivos de móveis para escritórios. Pro-
jetos completos: análise do mercado, criação de design exclusivo, catá-
logos, renders e treinamentos, com o objetivo maior de criar produtos 
geradores de vendas. 

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

259

301

287

A equipe TDIB - Tecnologia Design Italo-Brasileira dedica-se a uma 
resposta técnica para as necessidades do segmento de cadeiras corpora-
tivas. Nossos produtos expressam a máxima paixão e compromisso que 
temos com nosso trabalho. Para isso, prezamos pela disciplina, melhoria 
contínua, gosto pelo desafio, inteligência e design inovador. 

Apresentando um amplo portfolio de produtos direcionados ao mer-
cado corporativo, a Sedute preza pelo design diferenciado e pelo 
bem-estar dos usuários. Possui distribuidores em todo o território 
nacional.

A Maq ID é uma nova marca, com proposta de inovação e identidade pró-
pria para escritórios. Ela surge a partir da experiência de mais de 30 anos de 
atuação da Maqmóveis no segmento. Com 2 unidades fabris que utilizam 
as melhores tecnologias de produção em nível mundial e plantas moder-
nas, pretendemos ser uma empresa diferenciada, para clientes especiais.
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Alberflex

Resultado de sua forte gestão, a Alberflex desenvolve, fabrica e distri-
bui linhas de móveis de escritório mundo afora há mais de meio sé-
culo, e acredita que ergonomia e sustentabilidade podem transfor-
mar o cotidiano das pessoas de forma positiva. É essencial estabe-
lecer uma relação saudável com o trabalho. Estenda sua qualidade 
de vida ao seu ambiente de trabalho.  

Indústria de Móveis para Escritório
Av. Rudolf Dafferner, 867 · Sorocaba · SP
Lojas Alberflex em todo Brasil
www.alberflex.com.br
Faz bem trabalhar bem
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Arteira Concept

Fundada em 1968, a Arteira Concept acumula vasta experiência em 
marcenaria customizada, através da fabricação de móveis e exe-
cução de projetos nos segmentos Corporativo e Residencial. Com a 
premissa de Qualidade e Desenvolvimento de Soluções Inovadoras, 
conta com destacados fornecedores brasileiros e internacionais. 

Rua Aspicuelta, 208 
05433-010 · São Paulo · SP
Telefone  11  3673 4482
comercial@arteira.com.br
www.arteira.com.br

Optglobe Telecomunicações - SP Condomínio Edifício QuartzoISE Business School - São Paulo/SP 

Shopping Village Mall - RJ Grande  Hotel Campos Do  Jordão -2 (SENAC) Senac Jurubatuba  (SP)

Teatro Municipal de Paulínia-SP Sala de Aulas com Lousas do ICCS-SP
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Artline

Com 25 anos de história, a Artline se supera continuamente para 
oferecer o melhor para os seus clientes. Uma empresa que mescla 
conforto, tecnologia e rigor no seu processo de produção e conta 
com profissionais qualificados para desenvolver e monitorar seus 
maquinários de ponta. Tudo isso sem deixar de ser sustentável, pos-
suindo certificação pela ABNT, Selo Verde da ABNT e o ISO9001.

Dr. Gutemberg Chagas, 280  · DIA 
49040780 · Aracaju · SE
Telefone  79  2107 0949
artline@artlinemoveis.com.br
www.artlinemoveis.com.br



[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 197 ] 

Mobiliário

Arvy Indústria de Móveis

Liderança em design, alta tecnologia na produção e pioneirismo 
na preservação ambiental formam o tripé que sustenta a quali-
dade e vanguarda dos produtos fabricados pela Arvy Indústria de 
Móveis. Os móveis Arvy são fabricados de acordo com as diretri-
zes da Associação Brasileira de Normas Técnicas e as certificações 
internacionais de qualidade ISO 9001 e ISO 14001, relativa ao 
meio ambiente.

Rua Félix Roman, 190 
95780000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  3458 3200
marcos@arvy.ind.br
www.arvy.ind.br
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Bortolini

As linhas de produtos da Bortolini são desenvolvidas a partir das 
necessidades existentes nos ambientes empresariais. O design es-
tético é alinhado com a usabilidade do produto. Em cada detalhe 
fica evidenciado o nosso melhor, pois entendemos que cada pro-
duto é único e influencia no trabalho e na vida das pessoas que 
o utilizam.

RSC 453 - Rota do Sol - Km 90 CP 57, s/n 
95720-000 · Garibaldi · RS
Telefone  54  3433.2500
bortolini@bortolini.com.br
www.bortolini.com.br
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 Caderode

Há 20 anos no mercado, a Caderode é a única empresa de móveis 
corporativos que orienta seus projetos e produtos para profissio-
nais inquietos que buscam algo prático, funcional e acessível. 
Possui uma das mais completas linhas do mercado e diversas so-
luções para os ambientes operacionais, diretorias, reuniões, audi-
tórios e outros. 
Móveis feitos com criatividade para você produzir mais e melhor!

Rodovia VRS 814, 300 · km 0,3 
95270000 · Flores da Cunha · RS
Telefone  54  3292 8700
contato@caderode.com.br
www.caderode.com.br

Linha Vision Linha Connection

C121 Elegance New C131 Top New C195 Versatil
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Candall

As linhas  AXIS e PIER  foram  desenvolvidas para CANDALL pelo de-
signer Tomás Berlanga, renomado consultor e designers de móveis 
corporativos, sempre preocupado em não abrir mão do conforto, le-
veza e versatilidade que fazem diferença nos ambientes de trabalho, 
assim nossos mobiliários ganham múltiplas propostas de organiza-
ção espaciais contribuindo para a otimização do tempo na produti-
vidade individual e das equipes.

Av. Henrique Gonçalves Batista, 2.035
06420-130 · Barueri · SP 
Telefone  11  4199 0640
contato@candall.com.br
www.candall.com.br
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Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais atua desde 1974 no desenvol-
vimento de assentos corporativos. Com distribuição em todo o Brasil, 
seus produtos são reconhecidos entre os mais confiáveis do merca-
do, resultado do investimento constante em capacidade produtiva, 
pesquisa e design. Além do portfólio de produtos originais, a empre-
sa desenvolve projetos especiais através do Cavaletti Service.

Rua Dr. Hiram Sampaio, 550 
99700-000 · Erechim · RS
Telefone  54  3520 4100 ·  2107 4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br
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Mobiliário

Chromma

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

Avenida Madrid, 500 
13.146-038 · Paulínia · SP
Telefone  19  3114 9400
chromma@chromma.com.br
www.chromma.com.br

Orion Quadrada Grado

Grado Grado

Orion Quadrada Athos
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Mobiliário

Design On Divisórias

Idealizada por profissionais renomados e com 10 anos de mercado, 
a Design On tem como principal missão criar espaços com arte e 
qualidade. Por isso, a constante preocupação com melhorias, nos 
produtos e na qualidade dos serviços, o que garante sempre os me-
lhores resultados e grandes parcerias.

Rua Roberto Paschoal Ignacio, 140 
06784-320 · São Paulo · SP
Telefone  11  4137 2929
marketing@designon.com.br
www.designon.com.br
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Mobiliário

Dimoplac

As divisórias Dimoplac, são desenvolvidas para otimização dos mais 
diversos ambientes, desde salas de reuniões até grandes centros de 
convenções, proporcionando versatilidade e atenuação acústica. 
Líder no mercado de divisórias retráteis, a empresa mantém e di-
funde sempre a política de melhoria contínua através de pesquisa 
e treinamento. 

Rua Eng. Albert Leimer, 1.107 
07140-020 · Guarulhos · SP
Telefone 11 24049722
marketing@dimoplac.com.br
www.dimoplac.com.br
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Mobiliário

Div Design

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.
LINHAABSOLUTE VISION · Tem seu sistema desenvolvido para aten-
der itens importantes em um ambiente de escritório, como
acústica,versatilidade de instalação e remanejamento num sistema
construtivo limpo e eficaz.

Rua Forte do Rio Branco, 300
08340-140 · São Paulo · SP
Telefone 11 2962 6868
divdesign@divdesign.com.br
www.divdesign.com.br
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Mobiliário

Flexform

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

Flexform

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

Huffix

Solução ideal para a guarda de documentos, objetos, produtos e 
materiais de qualquer natureza, os Armários Deslizantes Huffix se 
adaptam a decoração de diferentes ambientes, pois seus painéis 
podem ser de padrões diferenciados, como vidro, madeira, pinturas 
especiais e adesivos decorativos. 

Rua do Bosque, 1.621  · 11º andar 
01136-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 5627 9020
marketing@huffix.com.br
www.huffix.com.br
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Mobiliário

Interact Divisórias

Sempre na vanguarda, a Interact conta com novos lançamentos em 
divisórias e os mais variados recursos para harmonização dos am-
bientes de trabalho, além de sua ampla linha de produtos já conso-
lidada no mercado corporativo. Possuímos todas as normas e certi-
ficações, além da nossa constante preocupação no uso de materiais 
ecologicamente corretos.

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

Kastrup

As poltronas Kastrup estão presentes onde a busca pela excelên-
cia na execução dos melhores projetos é fundamental. Criar novos 
produtos e melhorar os processos é desafio diário. Restaurar as pol-
tronas do Teatro Guaíra em Curitiba, e os Teatros Municipais do Rio 
de janeiro e de São Paulo, comprova a confiança na competência e 
tradição da marca Kastrup.

Rua Pedro Gusso, 943 
81050-200 · Curitiba · PR
Telefone  41  35937733
kastrup@kastrup.com.br
www.kastrup.com.br

PIB · Primeira Igreja Batista · Curitiba · PR | Foto · Alexandre Carnieri

USP · Biblioteca Brasiliana - Guita e José Mindlin · São Paulo · SP | Arquitetos · Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin | Foto ·  Paula Brandão Cine Theatro Brasil Valourec · Belo Horizonte · MG | Arquiteto · Alípio Castello Branco | Foto · André Castro

HCOR · Ed. Dr. Adib Jatene · SP | Arquiteto · Marcelo Waetge | Foto · Paula Brandão USP · Biblioteca Brasiliana - Guita e José Mindlin · São Paulo · SP Cine Theatro Brasil Valourec · Belo Horizonte · MG
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Mobiliário

Konik

Com vários modelos e opções de assentos, a Konik vem nos seus 
mais de 10 anos de atuação no mercado, conquistando e fidelizan-
do parceiros por sua qualidade, apoio e agilidade.

Av. José André de Moraes, 126 
06755-260 · Taboão da Serra · SP
Telefone 11 4771 6697
konik@uol.com.br
www.konik.com.br
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Mobiliário

Mackey

Uma equipe especializada e altamente profissional, a Mackey 
vem lhes oferecer a nova linha Link. Design inovador, com peças 
flexíveis, funcionais, de fácil expansão, conectividade e remaneja-
mento, totalmente adaptáveis para atender os mais diversos am-
bientes de trabalho. Uma linha Certificada e com todos os laudos 
de ergonomia. Possuímos ISO 9001 e respeito ao ambiente certi-
ficado pelo FSC.

Av. Magalhães de Castro, 1.230 
05502-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3034 2198
www.mackey.com.br
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Mobiliário

Mactab

A Mactab possui diversas soluções de produtos para atender as dife-
rentes necessidades presentes no mercado corporativo. Possui perfis 
retilíneos que atribuem minimalismo ao projeto e evidenciam sua 
verticalidade. Há outros produtos com perfis arredondados e tam-
bém novas linhas que agregam leveza ao ambiente através de vi-
dros temperados e perfis e modernos.

Rua Saracura, 153 
06409-140 · Barueri · SP
Telefone 1141634240
comercial@mactab.com.br
www.mactab.com.br

Espaço Corporativo GS+AD · Adriano Stancati|Daniele Guardini Indústria · Vidro e Alumínio Indústria · Madeira

Mactab Divisórias · XV Office Solution 2014

Projetos e CriaçãoVidro Polarizado · Transparente Power Off Vidro Polarizado · Opaco Power On
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Mobiliário

Maq Id

A nova Linha Maq ID por Rosenbaum, desenvolvida pelos escritórios Rosen-
baum e Fetiche, foi inspirado num design jovem e inovador para os novos 
móveis de escritório. Buscando ambientes de trabalho livres e leves que inspi-
ram mais relacionamento e bem-estar entre pessoas, equipes e projetos.
A Linha Conect da Maq ID, desenvolvida pela Edesign Studio, propõe re-
novados conceitos para escritórios modernos e versáteis, possibilitando 
sua adequação a diferentes configurações e perfis. Seu design e sua fun-
cionalidade proporcionam soluções diferenciadas para espaços de usos 
intensivos e criativos.

Rua Estados Unidos , 737 
01427000 · São Paulo · SP
Telefone  11  5083 6691
contato@maqid.com.br
www.maqid.com.br

Maq ID Conect Maq ID por Rosenbaum

Maq ID Conect Maq ID por RosenbaumMaq ID Conect
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Mobiliário

Marzo Vitorino

Alta tecnologia, beleza e bem-estar para ambientes corporativos. 
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.

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

MB Design

mbdesign – Consultoria em Design - Mauro Barros arquiteto/ De-
signer – Atua há 26 anos na criação de produtos exclusivos de mó-
veis para escritórios. Com mais de 140 linhas lançadas: estações de 
trabalho, plataformas, mesas executivas, piso teto, assentos, outros. 
Projetos completos: análise do mercado, criação de design exclusi-
vo, catálogos, renders e treinamentos, com o objetivo maior de criar 
produtos geradores de vendas. 

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

Collaboration · MB Design Nyem · Operis

PA · Porto Seguro PA · Porto Seguro

Neuron · Operis

Zenith · L’atelier Nyem · OperisZenith · L’atelier Nyem · Operis
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Mobiliário

Móveis Riccó

Desde 1875, a Riccó oferece soluções corporativas de mobiliário 
tornando o ambiente de trabalho mais prazeroso e produtivo. O 
trabalho junto à renomados escritórios de arquitetura garante 
vanguarda e excelência aos projetos. A Aliança estratégica com a 
Americana HNI (maior fabricante de assentos do mundo), ratifica 
ainda mais sua posição entre as maiores empresa de móveis cor-
porativos do Brasil. 

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

Linha Aware Acuity · Assentos com 10 anos de garantia

Linha Aware Access · Assentos com 10 anos de garantia Mimeo

Linha LC para reuniões colaborativas Plataforma C.O.
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Mobiliário

Móveis Sular

A Sular atua na fabricação de mobiliários como soluções para diver-
sos segmentos. Conta com um dos maiores portfólios do mercado 
oferecendo linhas de mobiliários para escritórios, hotéis, hospitais 
e instituições financeiras.  Guiada pela premissa da inovação cons-
tante, a Sular investe constantemente em tecnologia para garantir 
qualidade, desing, produtividade e satisfação aos clientes

Rua Nestor Moreira, 631 
95052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone  54  3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br
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Mobiliário

Móveis Sular

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

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

Novara

Trevi · Com visual contemporâneo, a Trevi oferece tudo que você 
sempre quis para um ambiente. 
Decisione · Para quem orienta caminhos, projeta o futuro e, ao mes-
mo tempo quer conforto e satisfação pessoal. 
Cartolina · Proporciona momentos de aprendizado e troca de ex-
periências. 

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

Trevi é Design Sapetti

Decisione

Cartolina
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Mobiliário

Pacini Design

A Pacini Design é sua melhor parceira, para os seus projetos de arqui-
tetura corporativa.

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

Sedute

A Sedute atua no mercado de assentos corporativos com produtos 
inovadores e de design diferenciado. Contando com ampla rede de 
distribuição, atende clientes privados e públicos, sempre oferecendo 
soluções adequadas a cada necessidade. 

R. Maria das Dores Leal de Queiroz, 1.037 
13146-038 · Paulínia · SP
Telefone  19  3114 9417
www.sedute.com.br

Antares Antares Pollux Pollux

Antares Atik Atik

Antares Antares Skat
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Mobiliário

TDIB · Tecnologia Design Ítalo-Brasileira

A equipe TDIB - Tecnologia Design Italo-Brasileira dedica-se a uma 
resposta técnica para as necessidades do segmento de cadeiras 
corporativas. Nossos produtos expressam a máxima paixão e com-
promisso que temos com nosso trabalho. Para isso, prezamos pela 
disciplina, melhoria contínua, gosto pelo desafio, inteligência e de-
sign inovador. Estes são os nossos valores, bem como, dos melhores 
profissionais que utilizam nossos produtos.

Rua Jacob, 286
07051-020 · Guarulhos · SP
Telefone 11 2414 2556
info@mecplast.com.br
www.tdib.com.br

Concept

X-Wing

Job

Bubble Baba

Ola
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Mobiliário

Telelok

A Telelok oferece soluções de locação para mobiliário corporativo 
de forma rápida e eficiente. Com atuação para prover soluções 
customizadas na estruturação de ambientes, possui produtos de 
alta qualidade que atendem às mais rigorosas normas de ergo-
nomia e sustentabilidade. São mais de 200.000 itens para aten-
der todo o território nacional, com equipe e assistência técnica 
especializada. 

Av. Aruanã, 280  · Prédio 5 
06460010 · Barueri · SP
Telefone 0800 TELELOK
comercial@telelok.com.br
www.telelok.com.br
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Mobiliário

Tok&Stok

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

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

Use Móveis

Uma das empresas mais importantes de mobiliário corporativo do 
Brasil e a maior da região centro-oeste. Tem como missão firmar sua 
liderança no mercado público, aumentar a participação no mercado 
privado e se tornar referência no seu segmento de atuação. Fabrica 
mesas, armários, gaveteiros, estações de trabalho, divisórias e aces-
sórios para ambientes corporativos. Exerce grande importância para 
o desenvolvimento econômico e social do país, ao criar soluções em 
mobiliário que atendem as equipes de grandes organizações.

Rua 28 esq com Rua 30 · Área APM 01 s/nº
75370-000 · Goianira · GO
Telefone  62  3576 1883
contato@usemoveis.com.br
www.usemoveis.com.br
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Mobiliário

Vitra.

Vitra é uma empresa Suíça que desde 1950, dedica-se a melhoria de 
escritórios, áreas públicas e residências através do poder do design. 
Nossos produtos e conceitos são desenvolvidos através da imensa 
criatividade de nossos autores combinada com engenharia de exce-
lência. A Vitra estabeleceu operações diretas no Brasil em agosto de 
2013 para atender de forma mais ágil o mercado local. 

Rua Natingui, 442  · Cj. 12 
05443-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3478 7111
contato@vitra.com
www.vitra.com
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Mobiliário

Wall System Hufcor

Paredes Móveis Hufcor (divisórias articuladas): Líder do segmen-
to e melhor performance acústica do mercado. 
Paredes Elétricas Skyfold: Produto de alta tecnologia e com ex-
clusividade mundial. 
Divisórias Piso Teto Space: Tecnologia Europeia a serviço da acústica. 
Divisórias Monobloco Clestra: Toda a qualidade da líder global. 
Portas Acústicas e Móveis para Hotéis: Soluções com qualidade 
Wall System.

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

Parede Móvel · Multidirecional Divisória Piso Teto Space · Linha Transparence

Parede Móvel de Vidro · Glass Acústica

Parede Móvel Elétrica - Skyfold

Parede Móvel · Multidirecional

Parede Móvel Série 600 · Painéis com mais de 13m de altura
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A Beaulieu do Brasil iniciou suas atividades no Paraná em 2000, con-
tando com uma área construída de 25.000m². Com a visão de que cada 
mercado possui necessidades específicas, a empresa tem sua linha de 
produtos dividida em 2 segmentos: residencial e comercial, em rolo e em 
placas (carpet tiles). 

A Eliane Revestimentos oferece, para os mais diversos projetos, solu-
ções completas e inovadoras. A experiência de cinco décadas e o pio-
neirismo fi zeram a empresa se tornar líder no mercado nacional e inter-
nacional. A produção concentra-se nos polos sul e nordeste. Além dos 
representantes e pontos de venda em todo o país.

Fundada na Alemanha em 1901, a Hansgrohe tem como base uma for-
te tradição familiar e a busca incessante pela excelência. Atualmente, a 
empresa é fabricante líder de misturadores, especialista em chuveiros e 
mundialmente reconhecida por suas inovações.

Os produtos da Simonetti Decor são escolhidos para atender não só a 
necessidade do cliente como também atender em conformidade com a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

A Tarkett é lider global na fabricação de pisos vinílicos para os segmen-
tos residenciais e comerciais e possui mais de 130 anos de experiência. 
O Grupo está presente em mais de 100 países. Seus produtos são fabri-
cados nos mais elevados padrões ambientais, em instalações certificadas 
pelos ISO 9001 e 14001.
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A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica acessó-
rios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais, de hotelaria 
ou hospitais.

Somos uma empresa formada por profissionais com mais de 20 anos de 
experiência no mercado de comunicação visual. Em apenas três de anos 
de atuação, nossas soluções estão especificados em grandes corporações, 
tais como: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, ONU, Estádio Nacional de 
Brasília (Mané Garrincha), Centro de Eventos do Ceará, dentre outros.

NVC Lighting do Brasil é especializada em produtos de iluminação 
utilizando as mais avançadas soluções em tecnologia LED. Possui uma 
linha completa em lâmpadas, luminárias e painéis de alto desempenho

Tandus Centiva agora faz parte do grupo Tarkett, que produz anual-
mente mais de 470 milhões de m² de pisos e revestimentos, e é o líder 
mundial em produção de vinílicos. Do vinílico ao carpete, o grupo Tarkett 
oferece ampla gama de soluções e acessórios para pisos, revestimentos 
e superfícies desportivas.

Owa Sonex referência em forros e revestimentos acústicos.

281

285

Com mais de um milhão de m2 de carpetes em placas instalados em 
todo Brasil, a WK Carpetes tem como foco principal o mercado corpo-
rativo atendendo, bancos, hotéis, empresas nacionais, multinacionais, 
arquitetos, construtoras, etc.

283

Com um extenso portfólio de produtos, a Itaim Iluminação traz ao 
mercado sistemas de iluminação com tecnologia LED que possibilita a 
criação de soluções diferenciadas para cada ambiente Devido ao baixo 
consumo de energia, a linha LED da Itaim é ideal para projetos de ilumi-
nação sustentável.

A by Kamy consolidou a marca como a principal grife de tapetes da 
América Latina. Um trabalho sólido, destinado às pesquisas de novas 
técnicas, materiais, ideias, cores e texturas. A estrutura da empresa aten-
de com agilidade todos os tipos de clientes, sejam eles corporativos ou 
consumidores finais.
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by Kamy

A by Kamy consolidou a marca como a principal grife de tapetes da 
América Latina. Um trabalho sólido, destinado às pesquisas de no-
vas técnicas, materiais, ideias, cores e texturas.
A estrutura da empresa atende com agilidade todos os tipos de clien-
tes, sejam eles corporativos ou consumidores finais. Possui ainda ser-
viços de assistência técnica, tais como lavagem e restauro, além da
locação de tapetes para eventos.

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.147 
01441-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3081 1266
corporativo@bykamy.com
www.bykamy.com

Tapete Kilim Magreb®  no Lobby Hotel Fasano SP

Tapete Revolution® Design, ambiente Murilo Lomas para Casacor®

Carpete Revolution® Design, ambiente Maximiliano Crovato para Casacor®

Tapete Tiger em Aloe e Sunpat, para Arqta. Esther Giobbi para a Casacor®

Passadeira para locação, de tapete persa com 14m 

Tapete Kilim Juta, feito a mão

Tapete Kilim Batik, feito a mão em lã
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Crismoe

A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica aces-
sórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais, de ho-
telaria ou hospitais. Além disso, produz a exclusiva linha “Oneself”, 
para pessoas com mobilidade reduzida. Entre seus clientes estão 
hospitais como Albert Einstein, H. Cor, Oswaldo Cruz, Sírio Libanês. 
No ramo de hotelaria, destacamos os clientes Accor, Atlântica, Blue 
Tree, Golden Tulip, Intercity, Meliá e inúmeros outros.

Rua São Vicente, 1.152 
06705-435 · Cotia · SP
Telefone 11  4615 8800
falecom@crismoe.com.br
www.crismoe.com.br
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Eliane Revestimentos

Crystalato, o branco mais puro e brilhante. Por meio de uma sofisti-
cada técnica de cristalização de material vítreo, surgiu no mercado 
um produto inigualável. O Crystalato Eliane, importado e patentea-
do no Japão, que chama a atenção pela sua translucidez. Além dos 
cristais, uma outra parte da composição do revestimento é vidro, 
o que proporciona propriedades técnicas, como a alta resistência 
mecânica, absorção de água nula, alta limpabilidade, resistência a 
manchas e poluição, tornando-o, também, antipichação. 

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

Desenvolvemos e fabricamos modernos sistemas de sinalização, 
obedecendo rigorosos padrões de qualidade estabelecidos pelos 
certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e Qualanod. 
Distribuímos nossos sistemas para todo o Brasil e América do Sul, 
graças a manutenção de um elevado nível de estoque. Estamos 
sempre prontos para dar suporte aos projetistas para uma melhor 
especificação dos nossos sistemas em seus projetos.

Avenida Campos Sales, 667 
64000-300 · Teresina · PI
Telefone 86  3303 4100
contato@flexmodular.com
www.flexmodular.com
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Hansgrohe

A Hansgrohe é referência mundial em qualidade, design e tecnolo-
gia. Nossa paixão é criar diferentes formas de desfrutar a água para 
que cada pessoa possa apreciá-la de sua maneira.

Al. Joaquim Eugenio de Lima, 61 
14003-001 · São Paulo · SP
Telefone  11  3149 7070
info@hansgrohe.com
www.hansgrohe.com.br
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Itaim Iluminação

Há 50 anos a ITAIM Iluminação está presente em todo o território 
nacional e também na América Latina. Com soluções diferenciadas 
em iluminação, oferece ao mercado as mais modernas tecnologias 
e um amplo portfólio de produtos, com luminárias convencionais e 
LED. A ITAIM possui uma equipe técnica altamente qualificada e um 
dos mais bem equipados laboratórios da América Latina. 

Av. Hélio Ossamu Daikuara, 3.177 
06818300 · Embu das Artes · SP
Telefone 11 4785 1010
marketing@itaimiluminacao.com.br
www.itaimiluminacao.com.br
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NVC Lighting do Brasil

NVC Lighting Technology Corporation é um dos quatro maiores 
conglomerados em iluminação do Mundo. Possui 6 fábricas na 
China e 1 na Inglaterra, estando presente em mais de 40 países. A 
filial Brasil atende todo o mercado nacional com linha completa 
de lâmpadas e luminárias em LED de alta qualidade, dando su-
porte a revendas, projetos corporativos e governamentais (Ilumi-
nação Pública).

Avenida Brasil, 2030 
01430-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 4435 1603 ·  5042 9494
comercial@nvc-iluminacao.com.br
www.nvc-iluminacao.com.br

Olimpíadas 2008 Pequim · Projeto e Produtos NVC

Olimpíadas 2008 Pequim · Luminárias NVC 



Arquishow

[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 277 ] 

Simonetti Decor

A Simonetti Decor esta no mercado desde 2004, comercializando 
persianas e cortinas, para área corporativa e residencial. Os produ-
tos comercializados estão aliados a soluções integradas e tecnolo-
gia, qualidade para proteção e decoração, atendendo a necessidade 
com diversos tipos de configurações. Produtos comercializados para: 
escritórios, hospitais, aeroportos, hotéis, indústrias e laboratórios.

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

Carpetes em placas 
Tandus agora é Tarkett e apresenta suas soluções de carpetes em 
placas ao mercado brasileiro. Qualidade reconhecida e designs ino-
vadores e versáteis para transformar o seu ambiente corporativo e 
proporcionar bem-estar. 

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

Linha Ambienta 
Ambienta é o piso vinílico que une tudo o que você procura no seu 
ambiente: beleza, conforto e diversos outros benefícios que trazem 
praticidade ao seu dia-a-dia. Tudo isso garantido pela líder mundial 
em pisos vinílicos há mais de 130 anos.

Av. Getulio Vargas, 2185
12305-010 · Jacareí · SP
Telefone 08000 119 122
relacionamento@tarkett.com
www.tarkett.com.br
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Owa Sonex

A OWA-SONEX oferece as linhas:
NEXACUSTIC-forros e revestimentos acústicos em madeira prove-
niente de florestas renováveis, com design inovador e desempenho 
incomparável.
OWA-Forros minerais fabricados na Alemanha, sinônimo de design, 
conforto acústico, resistência ao fogo e sustentabilidade.
SONEX illtec-Placas com elevado desempenho acústico,variedade 
de cores, texturas e de fácil instalação.

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

Sonex illtec - Nuvens acústicas Nexacustic - Forros e revestimentos acústicos de madeira

Sonex illtec - Nuvens acústicas Nexacustic - Forros e revestimentos acústicos de madeira

Forro Mineral OWA - Nuvens acústicas Forro Mineral OWA
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WK Carpetes

A Wk Carpetes, na busca de novas tecnologias e aprimoramento, e 
atendendo as exigências do mercado, fornece produtos funcionais e 
elegantes, tornando os ambientes mais agradáveis, promovendo a 
integração de pessoas, otimizando espaços, com qualidade, durabi-
lidade, segurança, sustentabilidade e conforto. Possui laudos oficiais 
que atestam a qualidade e a segurança dos produtos. 

Rua Javari, 442 
03112100 · São Paulo · SP
Telefone 11 2698 6056 · 2698 7408 
cpd@wkcarpetes.com.br
www.wkcarpetes.com.br
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A Indaux do Brasil e a Ez’door estão localizadas em Bento Gonçalves. 
Fornecedores de produtos com alto padrão como portas deslizantes, 
ferragens para móveis, gavetas e corrediças, estruturas de alumínio e sis-
temas de iluminação as empresas são responsáveis por trazer da Europa 
os lançamentos do segmento.

A Latina é uma empresa de profissionais exigentes e obcecados em ofe-
recer sempre os melhores produtos. Conheça a linha de produtos que 
facilita o dia a dia e leva saúde e conforto aos consumidores!

Presente no mercado nacional há 50 anos, a Rhodes tem como missão 
fornecer soluções inovadoras em assentos com qualidade e atendimen-
to diferenciado. Destaque em seu segmento a Rhodes é certificada pela 
NBR ISO 2001:2008 e tem o seu processo reconhecido pela ABNT.

291
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A Inna Componentes conta com equipe preparada para trabalhar com 
plásticos e alumínio injetado no desenvolvimento de peças especiais e 
exclusivas para o mobiliário, atendendo as necessidades de cada projeto. 
Inaplast, a solução essencial para as suas ideias.

Alta tecnologia é um fator importantíssimo. A Marzo Vitorino conta 
com uma grande estrutura fabril, totalmente automatizada, que confe-
re precisão e agilidade ao processo de produção, proporcionando alto 
padrão de qualidade aos produtos e o melhor prazo de entrega do 
mercado.

Componentes
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Ez’door

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 tec-
nológica a Ez’door optou trabalhar com grandes marcas europeias, 
reconhecidas pela incessante busca pela inovação, para trazer pro-
dutos 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.

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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Inna Componentes

Fundada em 1992, a Inna Componentes tem como princípios a 
ética e a inovação. Atuando no segmento de componentes em 
plástico e alumínio para móveis. Conta com equipe pronta para 
receber desafios no desenvolvimento e fabricação de soluções 
para o mobiliário.

Rua Joana Guindani Tonello, 465
95700-000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone  54  2521 8800
innacomponentes@innacomponentes.com.br
www.innacomponentes.com.br
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Latina Eletrodomésticos

Basta observar ao redor. O consumidor está cada dia mais exigente!
E se os exigentes preferem Latina, não é a toa. Além de ser pioneira 
em levar bebedouros refrigerados para o varejo, hoje possui uma das
maiores redes de assistência técnica do segmento. A Latina é uma 
empresa de profissionais exigentes e obcecados em oferecer sempre 
os melhores produtos. Essa exigência trouxe a Latina aqui!

Av. Getúlio Vargas, 2700
13571272 · São Carlos · SP
Telefone 11 99913 4586
latina@latina.com.br
www.latina.com.br
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Marzo Vitorino

Sistema de Tomadas Plus · Possui acionamento suave por meio de 
fecho de toque. Disponível nos formatos: 9, 6, 3 módulos ou tama-
nhos especiais mediante consulta. O sistema conta com tomadas de 
eletrificação que atendem a norma brasileira NBR 14136 e aos siste-
mas de dados de voz RJ45 padrão Keystone ou Systimax. 
Sistema de Tomadas Slim · Disponível em 3 formatos: 6, 4 ou 2 mó-
dulos. Produzido em alumínio com acabamento anodizado natural.
Pode ser instalado nos mais diversos tipos de móveis corporativos.

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

Passion · Design exclusivo com contornos que envolvem o corpo e 
proporcionam conforto. Único encosto em tela produzido no Brasil 
que permite a regulagem de altura e lombar simultaneamente. 

Q5 · Design, conforto e resistência, estes são os conceitos da linha 
Q5 projetada pelo designer italiano Paolo Orlandini. Ela é perfeita 
para ambientes residenciais ou públicos.

Avenida Rhodes, 01 
37600-000 · Cambuí · MG
Telefone  11 4882 9890
rhodes@rhodes.ind.br
www.rhodes.ind.br

As fotos deste anúncio são meramente ilustrativas, os Kits Rhodes não possuem tapeçaria.
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O Grupo Concivil-Estanplaza realiza empreendimentos imobiliários 
para se tornarem referências estéticas de suas cidades, veículos de en-
cantamento para seus usuários e patrimônio de valor para seus proprie-
tários. Reúne todas as competências necessárias para estabelecer uma 
gestão comprometida com os interesses de seus investidores.

A CCP é reconhecida no mercado por sua longa experiência no seg-
mento de propriedades comerciais, possui um portfolio de excelente 
qualidade. Paralelamente à forte atuação no segmento de Edifícios 
Corporativos padrão Triple A, vem reforçando sua posição na área de 
Shopping Centers.

Fundada em 1951 no Rio de Janeiro, a Carvalho Hosken entrou no 
competitivo mercado nacional. Além de participar ativamente da cons-
trução da nova capital do Brasil, ergueu hospitais e edifícios para órgãos 
públicos, equipamentos comunitários, estradas, pontes
e viadutos por todo o território nacional.

A Bueno Netto está presente na história brasileira da construção civil 
há mais de 35 anos e conta com mais de 2.000.000 m² em desenvol-
vimento. Com uma trajetória marcada por excelência e credibilidade, 
hoje, o grupo atua em todo território nacional, construindo, incorporan-
do e comercializando empreendimentos. 

A Brookfield Incorporações é uma das maiores incorporadoras do 
Brasil. Há mais de três décadas no mercado imobiliário. Construímos 
nossa história tijolo por tijolo, assim como fazemos com os empreen-
dimentos que levam nossa marca. Uma trajetória marcada por grandes 
acontecimentos.

Um dos maiores e mais completos grupos de venda de imóveis do país. 
Assim é a Brasil Brokers. Formado por 25 imobiliárias líderes em 12 
estados, o grupo conta com mais de 15 mil corretores credenciados al-
tamente qualificados. Somente em 2013, mais de 700 mil clientes foram 
atendidos, mais de 48 mil imóveis foram comercializados.

A Bárbara assume 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 comerciali-
zação de madeira ilegal. Os produtos mobiliários da Barbara são
reconhecidos no mercado como inovadores, de excelente qualidade.

Com mais de 30 anos de história, a Aliança Construtora alia em cada 
projeto executado, toda a tradição, modernidade e conforto desejados 
por você e por sua família. Presente nos mais diversos bairros da cidade, 
a Aliança busca sempre os melhores locais para concretizar seus empre-
endimentos: aqueles que aliam qualidade de vida à comodidade.

A Contrato Engenharia, fundada em 1996 é uma empresa de Cons-
trução Civil que tem como foco principal as áreas de incorporação e 
construção. Construir um caminho rumo ao desenvolvimento contínuo 
pressupõe organização, disciplina e determinação. E a Contrato Enge-
nharia coloca essa filosofia em sua política de qualidade.
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A PDG é uma das principais construtoras e incorporadoras do mercado 
imobiliário brasileiro, com mais de 150 canteiros de obra em andamen-
to. Atuamos com foco no mercado residencial e de maneira comple-
mentar nos segmento comercial e de loteamento. Nosso compromisso 
é materializar o sonho dos nossos clientes. 

A Syene Empreendimentos escolheu a Bahia para fazer do estado 
uma terra ainda melhor para viver, um desafio 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 Lorenge foi fundada em 1980. Consideramos que o nosso trabalho é 
a criação do seu mundo, o seu imóvel, por isso sempre trabalhamos de 
forma pioneira e inovadora, trazendo soluções inteligentes para você. 
Em 2007 criamos o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva, 
impulsionando um negócio mais estratégico.

A MFP Construtora se desenvolveu graças a sua competência e com-
petitividade, aliando profissionalismo e compromisso com seus clientes. 
Destacou-se no ramo da construção civil com sua atuação focada na 
construção de supermercados, prédios administrativos, galpões, condo-
mínios industriais, hotéis, escolas, hospitais entre outros.

Fundada em 2007, a GR Properties é mais que uma simples incorporadora, 
é uma incorporadora de imóveis geradores de renda. Ingressamos no mer-
cado imobiliário com o objetivo de buscar novas formas de rentabilidade 
para investidores qualificados e para seu próprio portfólio, por meio do de-
senvolvimento de empreendimentos diferenciados e de alta qualidade.

É uma empresa sólida e transparente, pautada em princípios éticos de 
crescimento com responsabilidade social e ambiental e referência em 
qualidade construtiva, arrojo arquitetônico e dedicação ao design. Esse 
sucesso não é à toa; para a Laguna, o relacionamento contínuo e trans-
parente com os clientes é uma prioridade.

A Eztec é uma das empresas que mais cresce no mercado da constru-
ção civil brasileiro. Sua estrutura enxuta permite maior facilidade para 
ajustar o portfólio de produtos, atuando em diferentes faixas de renda 
do mercado de incorporação de edifícios residenciais em São Paulo, 
com o foco em médio e alto padrão.

A Cosil Construções e Incorporações oferece empreendimentos 
marcados não só pela qualidade e inovação tecnológica, mas, sobretu-
do, por um cuidado todo especial no atendimento a cada um dos clien-
tes. Seja numa obra grande ou num apartamento específico, o trabalho 
é desempenhado com responsabilidade e cuidado.

A Capital Rossi é uma das principais incorporadoras e construtoras do 
País. Com mais de 30 anos de existência,  atua nacionalmente e ao longo 
de sua história já entregou mais de 91 mil unidades. Está presente em 
diversos segmentos do mercado imobiliário e possui em seu portfólio 
inúmeros sucessos de vendas de imóveis residenciais e comerciais.

A Melnick Even, com 22 anos de atuação no mercado gaúcho é uma 
das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul. Alia seu padrão de 
qualidade e conhecimento do mercado local à experiência e solidez 
da Even. Realiza projetos inovadores com alto padrão de execução e 
atendimento. 

A Cyrela Brazil Realty é uma das melhores incorporadoras do mer-
cado brasileiro. Em seus 50 anos de história, mais de 200 mil famílias 
optaram por morar ou investir em empreendimentos valorizados pelo 
alto padrão de engenharia, solidez e segurança da companhia. Nome 
respeitado e tornou-se sinônimo de qualidade.
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A WTorre é um dos maiores conglomerados empresariais do país. Criada 
em 1981, com atuação focada no mercado imobiliário, destacou-se inicial-
mente na construção de áreas de armazenagem e movimentação logística. 
A WTorre alçou postos de liderança no segmento e ampliou sua atuação 
com a construção de condomínios industriais, sempre aproveitando as pos-
sibilidades de adoção de novos processos construtivos e sustentáveis.

Com 33 anos de atuação, a Via Engenharia, a melhor e maior empresa 
de construção do Centro-Oeste, é considerada uma das mais importantes 
em atividade no Brasil. Esse reconhecimento é resultado de uma solidez 
financeira consistente, tecnologia de ponta, equipe altamente qualificada, 
respeito ao meio ambiente e criteriosa qualidade no processo construtivo.

O Grupo Thá, constituído por Incorporadora, Engenharia e Imobiliá-
ria,  possui 118 anos de tradição e cerca de 6 milhões de metros qua-
drados construídos. Seu maior patrimônio é a filosofia de satisfação 
total do cliente e qualidade técnica incorporada há mais de um século 
pela marca.

Fundada em 1921 em Portugal, a Teixeira Duarte é hoje líder de um dos 
maiores Grupos Econômicos da Europa. Assente nos seus valores estrutu-
rantes: O Engenho, o Empenho, a Eficiência, a Verdade, o Compromisso, 
a Confiança e o Respeito, a Teixeira Duarte tem cumprido a sua Missão: 
Fazer, contribuindo para a construção de um mundo melhor. 

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

A Hochtief do Brasil, presente há mais de 45 anos no país, oferece ser-
viços integrados que abrangem todo o ciclo de vida dos empreendi-
mentos. O portifólio da empresa contempla serviços de engenharia e 
construção para os mercados de edificação, industrial e infraestrutura.
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Aliança Construtora & Engenharia

Golden Palace Residence
Vista para o mar, 1 apartamento por andar, 1 quadra da praia, vaga 
para 4 autos, apartamento padrão Luxo Aliança, completo e moder-
no sistema de segurança e acesso, entrada social finamente decorada 
com fonte, elevadores de úlitma geração (privativo:15 passageiros/
serviço: 18 passageiros), hall privativo em mármore importado, hall de 
serviço e escadaria em granito natural, piscina adulto e infantil aque-
cida, sala de ginástica equipadae muito mais para o seu conforto. 

Av. Conselheiro Nébias, 522 
11045-001 · Santos · SP
Telefone 13 3229 3255
contato@aliancaconstrutora.com.br
www.aliancaconstrutora.com.br



Construtoras e InCorporadoras

[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 305 ] 

Barbara Engenharia e Construtora

E-motion Brooklin
A tendência mundial de moradia das grandes metrópoles chegou 
ao Brooklin: espaços otimizados para uma vida prática aliado à me-
lhor localização. Um empreendimento moderno em todos os senti-
dos, especialmente elaborado para quem busca viver o melhor que a 
cidade de São Paulo oferece. Uma única torre em terreno de 2.000m2, 
área privativa tipo 41,66m² a 42,92m². Três elevadores, um dormitó-
rio, e uma vaga de garagem.

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

Georgina Business Park
O maior e mais moderno complexo empresarial da história de São 
José do Rio Preto, com 12 torres comerciais para diversas finalidades 
construídas em uma área de 132.500m² numa localização privile-
giada da zona Sul. São salas de 43 a 588m² com opção de junção 
para lojas, restaurantes, escritórios, contando ainda com um hotel 
de padrão internacional com 134 quartos e centro de convenções 
em um só endereço, com uma elegante praça central de 6.000m².

Av. das Américas, 500 Bloco 19 - S. 301 
22640-904 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3433 3000
contato@brbrokers.com.br
www.brasilbrokers.com.br
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Brookfield Incorporações

DF Century Plaza
Primeiro complexo multiuso de Águas Claras. São apart-hotéis de 1 
e 2 quartos de 33 a 56m² e salas comerciais de 32 a 45m² integrados 
por um shopping de lojas. O DF Century Plaza é um padrão interna-
cional de conceito urbanístico. Amplo leque de opções em metra-
gens e formatos, pronto para receber você e atender às suas mais al-
tas exigências de conforto e personalização. O futuro está chegando 
e tem tudo a ver com o seu jeito de viver e trabalhar.

Av. Araucárias, 1.905 · 3º Piso · S 301
71936-250 · Brasília · DF
Telefone  61  3383 9995
contato@br.brookfield.com
www.br.brookfield.com



Construtoras e InCorporadoras

[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 311 ] 

Bueno Netto

Brooklin Prime Offices
Este empreendimento tem localização estratégica. As futuras linhas 
do Metrô a serem concluídas irão facilitar ainda mais o acesso. O 
Brooklin Prime Offices foi projetado para facilitar reconfigurações no 
espaço dos escritórios, fazer junção de salas e tem piso elevado para 
simplificar alterações de cabeamento e estrutura operacional das 
unidades. O empreendimento que vai revolucionar seu conceito de 
prime. Salas comerciais de 34 a 383m².

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

Rossi Reserva Enseada é um empreendimento moderno e muito 
bem localizado. Condomínio horizontal de frente para a praia e ao 
lado das mansões da península conta com estrutura completa de la-
zer, conforto e segurança. Casas de 2 dormitórios com área privativa 
de 84 m² a 89 m². 3 dormitórios com áreas de 112,76 a 131, 57m². 
Duplex 2 dormitórios área privativa de 112,26. Mais de 1.400m² de 
jardim distribuído no empreendimento. Diversas opções de lazer inte-
gradas ao verde. Pé direito de 3,10 m garante maior conforto térmico.

Av. Mj Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200
05693-000 · São Paulo · SP
Telefone  11  3160 7002
contato@capitalrossi.com.br
www.capitalrossi.com.br
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Carvalho Hosken

360º On The Park
Apartamentos de 3 e 4 quartos na Barra da Tijuca. Composto de 300 
unidades distribuídas em 4 blocos. Sendo unidades tipo com área 
privativa entre 154,95 e 193,17m²; coberturas duplex com área entre 
289,16 e 406,06m². As unidades de 3 quartos com 3 suítes; as unida-
des de 4 quartos com 3 ou 4 suítes. Ampla varanda. 2 a 4 vagas de 
garagem por unidade e 60 vagas para visitantes. Localizado entre o 
Green Park e a Lagoa da Tijuca. 

Av. das Américas, 4.430 · Grupo 201 
22640-102 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3416 9430
contato@carvalhohosken.com.br
www.carvalhohosken.com.br
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CCP Cyrela Commercial Properties

CEO Office
Em um dos bairros mais aquecidos pelo setor imobiliário, surgem as 
4 torres mais características da Barra. O CEO Office suporta mais de 
26.000m² de profissionalismo e investimentos. As “cortinas de vidro” 
que caracterizam as fachadas foram feitas para garantir o conforto 
térmico e sonoro aos trabalhadores do CEO Office. O seu desenho 
também foi pensado em um formato que melhora o consumo de 
energia e da térmica gerada pelo sistema de ar-condicionado.

Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1.455
04543-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 3018 7600
ccpsa@ccpsa.com.br
www.ccpsa.com.br
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Concivil

Veranda Gran Estan
Localizado no Brooklin Paulista, um bairro da Zona Sul de São Paulo 
e que está situado em uma das áreas mais nobres da cidade. Por ser 
uma região nobre, de arquitetura requintada e com muitos centros 
empresariais, há uma série de serviços de qualidade dispostos no 
Brooklin Paulista. Os imóveis Veranda Gran Estan possuem área útil 
de 40 à 235m² e podem ter 3 dormitórios. Cada apartamento tem 
direito à 1 ou 2 vagas. 

Av. República do Líbano, 611
04501-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 388 4077
contato@concivil.com.br
www.concivil.com.br
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Contrato Engenharia

Empresarial Granmonti
Um moderno complexo empresarial e residencial com a credibilida-
de da Contrato Engenharia. Torre empresarial de 20 andares com 
salas de até 83m² para sua empresa ter mais destaque no mercado. 
Toda a comodidade e modernidade de ter restaurante, agência ban-
cária, espaço para academia e coffee point ao lado do seu trabalho. 
O estacionamento 695 vagas rotativas para que você tenha mais 
facilidade na hora de ir trabalhar.

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



Construtoras e InCorporadoras

[ 2014 ] X6 ANUÁRIO CORPORATIVO [ 323 ] 

Cosil

Cennario Atalaia
O empreendimento localiza-se na Av. Desembargador João Bosco 
de Andrade e Lima, 1.276, Bairro Atalaia, Aracaju-SE. A poucos pas-
sos da praia, cercado por diversas opções de lazer e serviços e com 
todo o charme da Atalaia. Diferenciais do projeto: fachada 100% 
revestida, áreas de lazer equipadas e mobiliadas, acesso por rua re-
servada, vestiário para funcionários e sala de segurança nas áreas 
comuns, paisagismo com vegetação nativa. Torre Única.

Av. Ivo do Prado, 352 
49010-050 · Aracaju · SE
Telefone 79 3234 5300
cosil@cosil.com.br
www.cosil.com.br
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Cyrela Brazil Realty

K by Cyrela, ambientes inovadores e sofisticados na medida certa, 
pensados em cada detalhe. São 3.600m² de área total, que abrigam 
36 apartamentos com apenas 2 unidades por andar. Um projeto 
pensado em cada detalhe, para você ter por perto tudo o que precisa, 
além de todas as áreas de lazer para descansar, receber os amigos e 
se divertir com a família.  Coberturas de 455m², sendo 5m² de depó-
sito privativo na garagem e 5 vagas de garagem. Apartamentos de 
271m², sendo 5m² de depósito privativo na garagem e 4 suítes.

Av. Juscelino Kubitschek, 1.455 · 3º and 
04543-011 · São Paulo · SP
Telefone 11 4502 3000
contato@cyrela.com.br
www.cyrela.com.br
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Eztec

Gran Quadra San Felipe é um projeto grandioso que abrange o 
quarteirão mais desejado da região, repleto de acessos, infraestru-
tura e valorizado por residenciais de alto padrão. Seu novo endere-
ço cercado dos principais metrôs, comércios e shoppings. O projeto 
reúne algumas vantagens e diferenciais que valorizam ainda mais 
o produto. São quatro apartamentos por andar, com uma planta 
flexível. Amplo e confortável terraço integrado ao living, que garante 
iluminação e ventilação para as áreas de convívio familiar.

Av. República do Líbano, 1.921 
04501-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 5056 8300
eztec@eztec.com.br
www.eztec.com.br
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GR Properties

Com o conceito living design, o GR Vila Madalena oferece ser-
viços importantes no seu dia-a-dia dentro de seu próprio empre-
endimento. Assim você pode utilizar seu tempo para encontrar 
pessoas, aproveitar tudo que a Vila Madalena oferece e ainda 
passar mais tempo nas áreas comuns do empreendimento. O es-
paço de lazer é ideal para seu estilo de vida, permitindo que você 
e seus amigos aproveitem esses ambientes unindo, mais uma vez, 
o morar e o viver.

Av. José Rocha Bonfim, 214 
13080-650 · Campinas · SP
Telefone 19 3709 1149
contato@grproperties.com.br
www.grproperties.com.br
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Laguna Construtora e Incorporadora

Mai Home,  a complexidade da natureza traduzida em formas 
simples e elegantes. Formas que fluem naturalmente, perfeitamen-
te integradas, em ritmo natural. Espaços sem divisas, criando uma 
relação ininterrupta entre ambientes e natureza. MAI traz o concei-
to de transparência, de formas orgânicas que interagem com o seu 
entorno. Como a água, que busca os caminhos mais naturais para 
fluir. Uma das primeiras incorporadoras do Brasil a adotar práticas 
de sustentabilidade no planejamento dos seus empreendimentos.

Av. Iguaçu, 2.820 · 21º and 
80240-031 · Curitiba · PR
Telefone 41 3259 1800
contato@construtoralaguna.com.br
www.construtoralaguna.com.br
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Lorenge

The Place Offices, será erguido em frente ao hospital Vila Velha e ao 
lado do terminal rodoviário da região. A localização é um dos desta-
ques do edifício. Com um perfil moderno, o empreendimento aposta 
em praticidade no dia a dia dos usuários. Terá uma torre com 21 an-
dares, totalizando 326 salas com área privativa a partir de 27 m² e 36 
lojas no térreo com área a partir de 20m². O empreendimento abriga-
rá, ao todo, 399 vagas de garagem para automóveis de passeio e 22 
vagas para motos. No térreo terá uma praça de alimentação.

Rua Izidro Benezath, 48 
29050-300 · Vitória · ES
Telefone 27 2121 5151
contato@lorenge.com.br
www.lorenge.com.br
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Melnick Even

Anita Garibaldi Corporate & Office foi cuidadosamente pensa-
do para ser um empreendimento único e deixar o seu negócio em 
evidência. Design e sofisticação na medida certa para o seu negó-
cio. Salas comerciais de 33 à 43m²; 1 ou 2 vagas escrituradas; Infra-
estrutura completa; salas de reunião; auditório; serviços; segurança 
monitorada 24h; estacionamento rotativo para clientes; acesso 
para futuro Bourbon da Furriel; região nobre da cidade a menos de 
100m da Carlos Gomes.

Rua Carlos Trein Filho, 551 
90450-120 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3016 9000
contato@melnickeven.com.br
www.melnickeven.com.br
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MFP Construtora

Viver bem é morar com qualidade de vida, segurança e praticidade 
ao mesmo tempo. Localizado a poucos metros da estação do Ferry-
-Boat, o Viver Bem Itaparica vai trazer uma vantagem sem igual 
para sua vida: morar a beira da praia com a tranqüilidade da ilha, a 
poucos minutos do centro de Salvador. Tudo isso com a segurança 
de morar num condomínio fechado, o lazer para você e sua família, 
a praticidade de ter todos os serviços a menos de 10 minutos de sua 
casa. Unidades com vista para o mar com imensa área verde.

Rua Dr. José Peroba, 325 · Sl 404 
41770-235 · Salvador · BA
Telefone 71 3505 7100
contato@mfpconstrutora.com.br
www.mfpconstrutora.com.br
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PDG

Office Life Ecoville é o primeiro lançamento comercial em Eco-
ville, com novo conceito de salas comerciais, ambientes arejados e 
plantas inteligentes em Curitiba. Perfeito para profissionais liberais 
que desejam ter o seu espaço comercial num ambiente que une 
modernidade, qualidade de vida, facilidade e praticidade. É perfeito 
também para investidores que buscam rentabilidade num produto 
inovador. O Office Life tem modernas salas comerciais dotadas com 
a tecnologia e infraestrutura que você precisa.

Rua Grã Nicco, 113 · Bl. 4 ·  6º and 
81200-200 · Curitiba · PR
Telefone  41  3241 2050
contato@pdg.com.br
www.pdg.com.br
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Syene Empreendimentos

Salvador Prime · Residencial, comercial, flat e mall no mesmo lu-
gar. Vencedor do Americas Property Awards (Bloomberg Television, 
Inglaterra). Considerado o melhor empreendimento multiuso da 
Américas. Apartamentos de 51m² a 83m² com 1 ou 2 suítes e mais 
de 50 itens de lazer. Mall com variado mix de 27 lojas e 04 quiosques 
com área 1.000 m2; acesso interno à torre empresarial e residencial. 
Um seleto grupo de lojas que facilita a vida de quem trabalha, mora 
e circula pelo empreendimento.

Av. Tancredo Neves, 1.543 · Sl. 1001
41820-021 · Salvador · BA
Telefone 71 3480 9000
contato@syene.com.br
www.syene.com.br
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Tecnisa

Mall Time · Jardim das Perdizes
Time é a nova fase do Jardim das Perdizes. É um empreendimento 
multiuso que traz cinco estruturas complementares em um único 
espaço: mall, residential, office, corporate e hotel. Tudo está inseri-
do em um terreno de mais de 20 mil metros quadrados com várias 
facilidades. Time é trabalhar, morar, comprar e investir. Time está no 
ritmo dos novos tempos. De 49 a 1363 m² de área privativa.

Av. Brig. Faria Lima, 3.477· 2º andar
04538-133 · São Paulo · SP
Telefone 11 3702 7200
relacionamento@tecnisa.com.br
www.tecnisa.com.br
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Teixeira Duarte

Quartier Campo Belo para você viver com elegância e cercado 
de facilidades. Completo, tranquilo, com ruas amplas e arborizadas 
está localizado em um quadrilátero que proporciona fácil acesso 
aos principais centros empresariais da cidade. Mais do que espaço, 
uma nova forma de pensar em arquitetura. Mais do que uma sim-
ples forma de  morar, o conforto e a praticidade predominam em 
cada detalhe. Apartamentos de 108m2 com 2 ou 3 dormitórios ou 
151m2 com 3 ou 4 dormitórios.

Rua Iguatemi, 448 · 10º and.
 01451-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 2144 5700
contato@teixeiraduarte.com.br
www.teixeiraduarte.com.br
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Thá

7th avenue Live & Work
Um dos maiores atrativos é a sua multifuncionalidade. O empre-
endimento apresenta 3 torres, com apartamento residenciais, 
studios, duplex, com 1 e 2 dormitórios, além de conjuntos office e 
de uma galeria comercial. É possível morar e trabalhar no mesmo 
lugar, e ainda desfrutar da estrutura de lazer e dos serviços pay per 
use. Espaço para Coworking, sala de jogos, Espaço Gourmet, pisci-
na, SPA, Espaço Fitness e um observatório e muito mais.

Av. Marechal Deodoro, 630 · 20º andar
80010-010 · Curitiba · PR
Telefone 41 3320 8894
contato@tha.com.br
www.tha.com.br
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Via Engenharia

Câmara Legislativa Brasília
Em 1980, a Via Engenharia foi criada, em Brasília, para investir no 
mercado em ascensão da capital do País. Concentrou suas primei-
ras atividades no mercado local dedicando-se à construção de pe-
quenos imóveis residenciais. Sua constante expansão, consolidada 
com a abertura de filiais em São Paulo e Rio de Janeiro, transfor-
mou a Via Engenharia em uma das mais importantes construtoras 
do País.

SIA Trecho 03 Lote 1705/15 
 71200-030 · Brasília · DF
Telefone 61 3403 4000
via@grupovia.com.br
www.viaengenharia.com.br
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WTorre Engenharia

O Allianz Parque está em uma localização privilegiada: a cidade 
de São Paulo, o coração econômico da América Latina. Situada en-
tre os bairros de Perdizes e da Água Branca. Projetado para ser uma 
das melhores arenas multiuso do mundo, capaz de oferecer uma 
experiência única a seus usuários em jogos de futebol, mega shows, 
eventos corporativos, lojas, restaurantes e muito mais, e transfor-
mará o antigo estádio Palestra Itália em uma Arena Multiuso 100% 
construída nos padrões FIFA 2014.

Rua Funchal, 418 · 7º andar 
04551-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 375903300
contato@.wtorre.com.br
www.wtorre.com.br


