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Acesse e consulte
Você está tomando conhecimento da mais completa ferramenta de trabalho e fonte de consulta permanente para o
seu dia-a-dia, nas áreas de arquitetura, engenharia e facility.

Mobiliário

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.

www.flexeventos.com.br
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Como encontrar o que você procura

A técnica da Informação a seu dispor

As seções deste anuário estão distribuídas da forma mais simples e prática possível, para facilitar
sua busca na hora de localizar profissionais, produtos ou serviços de seu interesse. São elas: Sumário,
Arquishow, Profissionais Arquitetos e Mobiliário.
O diferencial para cada um destes setores, está representado por cores distintas, um ícone para cada
área de atuação e numeração.

Dentro de cada seção, você encontrará catálogos
compostos por duas ou mais páginas, com informações sobre o profissional/empresa, produtos
e serviços disponibilizados pelos próprios participantes. As páginas de publicidade foram elaboradas de forma a apresentar também informações
técncias.
Setor
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Nome do
Escritório

Nome da Obra
Localização

Endereço
Equipe Técnica

Dados, fotos e plantas refletem as informações dos participantes, sobre os quais os mesmos assumem
integral responsabilidade, e não expressam necessariamente a concordância ou anuência dos editores
que automaticamente se isentam sobre os assuntos abordados por terceiros.
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Publisher · Ricardo Aronovich
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Jornalista Responsável · Ricardo Heinen · MTB 11.743
Projeto Gráfico · Gisele Souza
Não deixe de usar todas as ferramentas
que colocamos à usa disposição, acessando

www.flexeventos.com.br

Editoração Eletrônica · Gisele Souza
Imagem Capa · Radoma | Dreamstime.com
Publicidade

Anuário Brasileiro de Arquitetura e Engenharia
é uma publicação da Flex Editora
Telefone 11 3663 2505

Telefone 11 3663 2505 ramal 214
Email comercial@flexeventos.com.br

17 0 anuário corporativo

Profissionais com grande experiência no atendimento de
pequenas e médias empresas, prestando trabalhos
com focos em consultoria e assessoria.
Consultoria
e
Assessoria
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Tributária

Financeira

Telefone (11) 3645.2161 | (11) 3645.2156
contato@seniordg.com.br
www.seniordg.com.br

Projetos corporativos mais charmosos
resistentes e sustentáveis
Projeto para a rede de concessionárias Jeep, do escritório Vasques & Cavinato

EcoClick - EcoCorp - EcoContract
Ideais para espaços de tráfego moderado (EcoClick e EcoCorp) e
alto (EcoContract), estão disponíveis em diversos padrões de madeira,
com superfície texturizada. Práticos para manter e instalar!
. Resistentes à riscos, manchas e produtos químicos.
. Não são inﬂamáveis e podem ser reciclados.
. Antialergênicos e antibacteriológicos.
. Manutenção fácil e rápida: com um pano úmido.
. Instalação prática, basta um contrapiso nivelado.
. Encontre a revenda mais próxima, no canal “Onde Encontrar”!

www.episo.com.br - Tel. (21) 2225-6277
Peça nossos catálogos! Mande seu endereço completo pelo e-mail: ﬂoorsys@unisys.com.br

Buscar o bem estar dos seus
colaboradores é o estar bem
da sua empresa!
Programas de Qualidade para o Trabalhador e
Desenvolvimento Humano.
Ginástica Laboral / Grupo de Corrida / Quickmassage / Fisioterapia
Meditação / Nutrição / Psicoterapia / Palestras / Coaching

www.spacoquality.com.br // informacoes@spacoquality.com.br
+ 55 (11) 5506-0191 // 5506-9891
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A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica acessórios de alto padrão para
banheiros, sejam eles residenciais, de hotelaria
ou hospitais.

A Dr. Resolve é a Solução completa para você
que está precisando de um reparo ou reforma
em seu imóvel comercial. Serviços completos do
piso ao teto.
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A Eliane Revestimentos oferece, para os mais diversos projetos, soluções completas e inovadoras.
A experiência de cinco décadas e o pioneirismo fi
zeram a empresa se tornar líder no mercado nacional e internacional.

A Formica® é a maior produtora de laminados
decorativos de alta pressão e tem a maior participação no mercado da América do Sul.
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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.

Com foco em acústica a OWA Sonex atua no mercado desde 1988 oferecendo produtos inovadores de alta performance e design diferenciado
apresentando 3 linhas de Forros e Revestimentos
proporcionando conforto acústico com requinte.

31
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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 segmentos residenciais e comerciais e possui
mais de 130 anos de experiência. O Grupo está presente em mais de 100 países. Seus produtos são fabricados nos mais elevados padrões ambientais.
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Arquishow

Crismoe
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Rua São Vicente, 1.152
06705-435 · Cotia · SP
Telefone 11 4615 8800
falecom@crismoe.com.br
www.crismoe.com.br
A Crismoe é uma empresa 100% brasileira e desde 1987 fabrica
acessórios de alto padrão para banheiros, sejam eles residenciais, de
hotelaria ou hospitais. Além disso, produz a exclusiva linha “Oneself”,
para pessoas com mobilidade reduzida. Entre seus clientes estão
hospitais como Albert Einstein, H. Cor, Oswaldo Cruz, Sírio Libanês.
No ramo de hotelaria, destacamos os clientes Accor, Atlântica, Blue
Tree, Golden Tulip, Intercity, Meliá e inúmeros outros.
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Elétrica
Entrada padrão de Energia, cabeamento (elétrica e
informática) quadros de disjuntores, interfones e videos porteiro, alarmes de segurança e incêndio, tubulações, eletro-calhas, dutos e toda infraestrutura,
iluminação interna e externa, vistoria termográfica,
geradores de energia elétrica.

Hidráulica
Projetos de água e reuso, rede de sprinklers, torneiras, caixas acopladas, duchas higiênicas, válvulas e
descargas, tanques, sifões, registros, ralos, flexíveis,
boias, vasos, sanitários, instalações e limpeza de caixas d’água.

Pintura
Pinturas prediais, condomínios, comercial, residencial
e industrial e em geral, limpeza de fachadas, restauração e recuperação externas, pinturas internas, aplicação de textura interna e externa, tratamento de áreas
em concreto aparente, tratamento de áreas com tijolo a vista, calafetação de caixilhos.

Ar condicionado
Reparos, instalação e serviços de predial interna e externa, preventiva e corretiva.

Doutor Resolve Itaim Bibi · Jardim Paulista

Tecnologia
Wi-Fi, Redes de computadores, Roteadores, Rack´s
Infraestrutura, Supraestrutura, CFTV-Câmeras, Controles de acesso, Vídeos Porteiros e Alarmes.

Rua Clodomiro Amazonas, 1.158 · Lj. 55
04537-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 3842 9938
spjardimpaulista@doutorresolve.com.br
spitaimbibi@doutorresolve.com.br

Todos os profissionais da Doutor Resolve passam por um
rigoroso processo de seleção, com entrevista pessoal, treinamento, aplicação de prova técnica, possuem referências
e antecedentes checados, além de anos de experiência na
área, tudo isso para fazer um ótimo trabalho em seu imóvel.
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HYDROTECT
Agora produzido no Brasil pela
Eliane Revestimentos
A Eliane, em parceria com a fabricante
japonesa Toto, traz para o Brasil a tecnologia
inovadora comprometida com a praticidade,
bem-estar e construção sustentável.
Hydrotect é um composto aplicado na superfície dos revestimentos que em contato
com a umidade do ar, luz natural ou artificial
resulta em benefícios como:
· Purificação do ar
· Combate a bactérias
· Autolimpante
· Antiodor
Saiba mais em
eliane.com/engenharia/hydrotect

Eliane Revestimentos

23
Rua Maximiliano Gaidzinski, 245
Telefone 0300 789 7771
88845-000 · Cocal do Sul · SC
eliane.tecnica@eliane.com
www.eliane.com

Na Eliane qualidade e estilo de vida andam lado a lado. Os produtos aliam beleza, inovação e alta tecnologia. O pioneirismo
sempre esteve presente na história da empresa que trouxe
novidades como a fabricação do porcelanato no Brasil e se
destaca com o desenvolvimento de pisos e azulejos com certificação ecológica. Toda a experiência oferece, através de uma
linha de produtos completa, o melhor desempenho entre durabilidade, praticidade e design.

Arquishow

Formica

Consulte os padrões disponíveis em
www.formica.com.br ou
0800-019-3230
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Olimpíadas 2008 Pequim · Projeto e Produtos NVC

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

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 suporte a revendas, projetos corporativos e governamentais (Iluminação Pública).
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Nuvens acústicas

Forros e revestimentos acústicos de madeira

Forros e revestimentos acústicos de madeira

Nuvens acústicas

Baffles acústicos

Owa Sonex

29

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

Nexacustic: produzido em MDF incombustível, oferece diferentes modelos de frisos e perfurações. Sonex Illtec: produzida com illtec, material leve e incombustível, oferece Placas,
Baffles e Nuvens acústicas com variedade de formatos e cores.
Forros Minerais OWA: produzidos na Alemanha, são referência
do mais alto padrão de qualidade em conforto acústico, segurança ao fogo e sustentabilidade.
Nuvens acústicas

Forro mineral
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Simonetti Decor
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Rua Pedro Sernagiotti, 17
05124-050 · São Paulo · SP
Telefone 11 3596 5202
contato@simonettidecor.com.br
www.simonettidecor.com.br

A Simonetti Decor esta no mercado desde 2004, comercializando
persianas, cortinas, toldos e acessórios, para área corporativa e residencial. Os produtos estão aliados a soluções integradas e tecnologia, qualidade, proteção e decoração, atendendo a necessidade
com diversos tipos de configurações. Produtos comercializados
para: escritórios, hospitais, aeroportos, hotéis, indústria e laboratórios.
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Tarkett
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Av. Getúlio Vargas, 2.185
12305-010 · Jacareí · SP
Telefone 0800 011 91 22
atendimento@tarkett.com
www.tarkett.com.br

O Grupo Tarkett produz anualmente mais de 470 milhões de m² de
pisos e revestimentos, e é o líder mundial em produção de vinílicos.
Do vinílico ao carpete, a Tarkett oferece a mais ampla gama de soluções e acessórios para pisos, revestimentos e superfícies desportivas. As soluções de alto desempenho da Tarkett incluem uma grande variedade de materiais e cores que podem ser personalizados
para combinar perfeitamente com qualquer ambiente.

ACR Arquitetura e Planejamento

Amanda Guimarães

www.acr.arq.br

CDC Arquitetura

www.carlosbratke.com.br

www.cdca.com.br
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Andrade Azevedo Arquitetura

André Sá e Francisco Mota

Conceito Nova Arquitetura

Daniel Gusmão Arquitetos

www.andradeazevedo.com.br

www.afa.arq.br

www.conceito.arq.br

www.dg-arq.com
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Arealis

Arqdesign Arquitetura

Dávila Arquitetura

Dória Lopes Fiuza Arquitetos

www.davila.arq.br

www.dorialopesfiuza.com.br

www.arealis.com.br
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Carlos Bratke
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Athié | Wohnrath

Atiwa

EIF Arquitetura

Farkasvölgyi Arquitetura

www.athiewohnrath.com.br

www.atiwa.com.br

www.eifarquitetura.com.br

www.fkvg.com.br
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Axelrud

Banco do Brasil

Felipe Russo Arquitetura

FGMF Arquitetos

www.axelrud.com.br

www.bb.com.br

www.feliperusso.com.br

www.fgmf.com.br

59

61

87

89

Botti Rubin

Calmon Arquitetura e Urbanismo

Gensler

Ghafari do Brasil

www.bottirubin.combr

www.mca.eng.br

www.gensler.com

www.ghafari.com
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Candusso Arquitetos

Caramelo Arquitetos Associados

Guilherme Moki Arquitetura

Hamam Development

www.candusso.com

www.caramelo.com.br

www.guimoki.com.br

www.hamam.com.br
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Indio da Costa A.U.D.T.

Ivan Smarcevscki Arquitetos

www.indiodacosta.com

www.ivansmarcevscki.com.br

99
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PSA Arquitetura

Queiroz & Queiroz Arquitetos
www.queirozequeiroz.site.com.br

135

137
Rogerio Araujo

KN Associados

L+M

Raf Arquitetura

www.knassociados.com.br

www.lmgets.com.br

www.rafarquitetura.com.br
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139

143

L&M Engenharia

Marcelo Estevão Arquitetura

RRA

Scocate Arquitetura Corporativa

www.lzaengenharia.com.br

www.arquitecto.com.br

www.rra.com.br

www.scocate.com.br
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145

151

Moema Wertheimer Arquitetura

Myssior (a+u+g)

ST Arquitetos Associados

Torres & Bello

www.mw.arq.br

www.myssior.com.br

www.st.arq.br

www.torresebello.com.br

111

115

153
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Olivo Gomes Arquitetos Associados

Paulo Lisboa Arquitetura

TUA Arquitetura + KSM Associados

Vanessa Bomfim Andrade

www.olivogomes.com.br

www.paulolisboa.com.br

www.tuaarquitetura.com.br
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123

157

Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura

Perkins + Will

www.pgba.com.br

www.perkinswill.com

125
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Pontual Arquitetura

Provecto

www.pontual.arq.br

www.provecto.arq.br

129
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Inaugurado em 1978, a instituição de ensino hispano-brasileira,
Miguel de Cervantes, visa ampliar sua oferta educativa. O projeto propõe um novo edifício para o ensino médio, bacharelado
internacional, refeitório, oficinas, infraestrutura técnica do complexo e espaços de conforto para os funcionários. Será composto de subsolo semienterrado, térreo e mais 3 pavimentos.
Um vão livre gerará um pátio coberto, interligando os equipamentos esportivos e de lazer e criando a sensação de um edifício que “flutua”, sem interromper a área térrea de circulação.
As salas de aula serão integradas à escada interna e à janela,
com pé direito triplo e panorâmica. Painéis dedicados a artistas
espanhóis darão nomes aos pavimentos. O revestimento será
de pele de vidro serigrafado e brises em suas faces ensolaradas,
garantindo desempenho térmico e acústico, com baixa manutenção e longevidade. A cobertura terá painéis fotovoltaicos
para captação de energia solar e espaço para aulas práticas.

ACR Arquitetura e Planejamento

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Colégio Miguel de Cervantes
Cidade | Estado
Equipe Técnica
Antônio Carlos Rodrigues
Rafael Tozo
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XII Grande Prêmio

Amanda Guimarães

DESTAQUE

Telefone 21 2201 3953
amandagpcampos@gmail.com

Obra
Centro Infantil de Reabilitação
Rio de Janeiro · RJ
Equipe Técnica
Amanda Guimarães
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Planejando e projetando soluções para ambientes de trabalho desde 1991, a Andrade Azevedo Arquitetura está sempre
atenta aos desafios enfrentados pelas empresas e na relação
dinâmica entre pessoas, espaços e tecnologia, o que nos possibilita alcançar os melhores resultados com excelência.
Como é o caso do projeto da Kimberly-Clark, cujo objetivo
inicial era a ampla reforma do antigo escritório, mas com o
surgimento de uma ótima oportunidade em outro edifício a
estratégia para a concepção do novo espaço mudou.
Menor em 1.000m², o novo escritório possui 420 estações
compartilhadas, com potencial para atender um crescimento
de até 600 usuários.
O novo layout contempla mais salas de reuniões, mix de espaços informais distribuídos pelos dois andares e espaços multiuso com café e áreas de atendimento. Além dos espaços abertos, a transparência das salas de reuniões permite um ambiente
amplo e promove maior integração entre os usuários.

Andrade Azevedo Arquitetura

Fotos · Julio Menezes

Avenida Angélica, 2118 · 7º Andar
01228200 · São Paulo · SP
Telefone 11 32581234
mkt@andradeazevedo.com.br
www.andradeazevedo.com.br

Obra
Kimberly-Clark
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Claudia Andrade e
Marcos Azevedo
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André Sá e Francisco Mota

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Av. Lucaia, 295
41640-660 · Salvador · Bahia
Telefone 71 3334 5166
afa@afa.arq.br
www.afa.arq.br

Obra
Villa Campus de Educação
Salvador | BA
Equipe Técnica
André Sá e
Francisco Mota
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Rua interior

A Cetelem é uma empresa do setor bancário e a ideia deste
projeto é de materializar a modernização e contemporaneidade, rompendo com a organização tradicional de espaços
compartimentados e hierarquizados. O projeto se propõe a
trazer a rua para o interior do escritório, criando um percurso
cheio de surpresas que combina alegria, cores e texturas.
A Tarkett-Desso nos premiou com carpetes vibrantes e paginação provocativa, acompanhando a linha das divisórias
com “fachadas internas”, trazendo o exterior para o interior
contemporâneo, combinando elementos geométricos aleatórios aos assimétricos. O percurso ao longo desta “Calçada” é desprovido de forro e faz alusão ao céu que abre em
perspectiva avistando as salas de reuniões e os espaços de
trabalho colaborativo informal em clima intimista e descontraído, unificando as áreas de encontro e descanso ao pool
de impressão e depósitos.
Recepção

Arealis
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Rua Augusta, 1104 · Sl. 02
01304-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3257 3622
enrico@arealis.com.br
www.arealis.com.br

Obra
Cetelem · Alphaville · SP
Equipe Técnica
Enrico Benedetti, Jean Imparato, Mariana Guedes,
Freddy Alanoca, Natasha Muszkat, Lucia Imperial, Simon
Dominici, Igor Nogueira, Jenne Soares, Ana Paula Tornesi
3d do projeto

Area de staff
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O processo de reforma e ampliação do novo aeroporto internacional do Rio de Janeiro, RIOgaleão, consta com o retrofit do TPS2 existente e a construção do novo Pier Sul e
seu conector. Além de incorporar melhorias estéticas e a
unificação das interfaces envolvidas no projeto (comunicação visual, wayfinding, midia e operacional), visa oferecer
uma nova experiência ao usuário. 1º ato: unifica a relação da
arquitetura existente e seus elementos morfológicos com a
nova proposta de interiores. 2º ato: simplifica a geometria e
formas transformando-as em desenhos mais puros e exequíveis. 3º ato: é a relação visual resultante da palheta de cores
existente e escolhidas para a proposta de interiores. 4º ato:
é uma decorrência do 3º ato, onde a palheta de cores torna-se viva através das escolhas dos materiais e acabamentos
propostos. 5º Ato: é a série de programas funcionais, de bem
estar e coinvívio que estarão presentes na proposta.

XII Grande Prêmio

Athié | Wohnrath

DESTAQUE

Praça João Duran Alonso, 34 · 13º andar
04571-070 · São Paulo · SP
Telefone 11 5501 7589
marketing@awnet.com.br
www.athiewohnrath.com.br

Obra
Aeroporto Internacional Rio Galeão
Rio de Janeiro | RJ
Equipe Técnica
Ivo Wohnrath
Sérgio Athié
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Uma das premissas do projeto foi trabalhar com o modelo de
uso compartilhado de mesas do entre os diferentes cargos, de
gerência ao staff. A quantidade de mesas em andares operacionais levou em conta um crescimento de 5% ao ano projetado
até 2018, mas o esforço da Athié Wohnrath foi no sentido de
prever crescimento o máximo desejável, sempre assegurando a
qualidade do ambiente openplan, levando em conta a acústica, os corredores, sistema de refrigeração e banheiros. Pela própria natureza do negócio de consultoria, a adoção do conceito
mobile aplicado ao open space resultou em menos custos de
ocupação por m², uma que vez que as atividades desempenhadas são mais externas. Vale ressaltar que esta nova forma de trabalhar estimula a sinergia e interação entre as áreas ao contar
com postos de trabalho rotativos, o que diminui a ociosidade de
mesas em função de férias ou ausência temporária de colaboradores para reuniões internas ou externas.

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

Obra
KPMG
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Athié Wonhrath

Arquitetos

Carpetes em placa Desso, uma empresa do grupo Tarkett

Open mind, open space: um dos conceitos utilizados neste
projeto é o open space; ambientes amplos e integrados que
privilegiam o contato entre os colaboradores, favorecendo a
integração, convivência e trocas de ideias, refletindo em melhoria de qualidade de vida e produtividade interna.

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

Obra
Alelo
Barueri · SP
Equipe Técnica
Sérgio Athié e
Ivo Wonhrath
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O Centro de Convenções, para o conjunto de três torres
comerciais do Centro Empresarial Parque da Cidade, foi
projetado com salas de múltiplo uso e um auditório para
quatrocentas pessoas.
A área retangular, disponível para receber o auditório, levou à
solução em uma distribuição em curva das poltronas para o
melhor aproveitamento do espaço.
Buscamos valorizar a recepção do visitante, no momento do
impacto da entrada no auditório, criando uma solução de
forro que além de atender às questões técnicas que o espaço
exige, valorizasse a convergência do foco de toda a atenção
para o palco.
A aplicação de placas curvas, em painéis de eco resina, atendendo à demanda do projeto acústico, cria movimento, valorizado pela aplicação de luz sob o forro em painéis acústicos
aplicados na laje.

XII Grande Prêmio

Atiwa

DESTAQUE

SHIS QL 6 Conj. 11 Lote 17
71620-115 · Brasília · DF
Telefone 61 3051 9050
sergio@atiwa.com.br
www.atiwa.com.br

Obra
Centro de Convenções Parque da Cidade
Brasília | DF
Equipe Técnica
Atiwa · Sergio Borges
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Mais que um projeto especializado na área médica, o Medplex é arquitetura e desenho urbano: 53 mil m2 de construção em uma leitura única, formando uma praça de acesso
aberta para a cidade e rigorosamente delineada por uma
grande marquise matélica. Localizado no coração do eixo
hospitalar de Porto Alegre, o Medplex é um programa desafiador. Atendendo à legislação da Anvisa, possui no térreo um
hospital de curta permanência (CP), clínicas de diagnóstico,
restaurante e banco; nos pavimentos tipo, 437 consultórios e
154 conjuntos comerciais; no 14º andar localizam-se as áreas
de lazer, convenções e terraços com vista para o lago Guaíba, fazendo a transição para as clínicas de grande porte nos
últimos 3 pavimentos. Criteriosamente especificados, destacam-se esquadrias de alumínio em pele de vidro laminado
refletivo prata, alumínio branco, estruturas de concreto, lajes
planas com acabamento em branco e telhados verdes.

Axelrud

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Avenida Taquara, 438 · Cj. 207
90460-210 · Porto Alegre · RS
Telefone 51 3330 8445
sandra@axelrud.com.br
www.axelrud.com.br

Obra
Medplex
Porto Alegre | RS
Equipe Técnica
Axelrud

17 0 anuário corporativo
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XII Grande Prêmio

Banco do Brasil

DESTAQUE

Setor Bancário Norte · Qd. 02 · Bl. E, 12° And.
70040-020 · Brasília · DF
Telefone 61 3108 1440
raulhof@bb.com.br
www.bb.com.br

Obra
Edifício Banco do Brasil
Brasília | DF
Equipe Técnica
Raul Hofliger, Adriana Suzano, Luiz Carlos
Luciana Ladeira e Alayksa Pimenta

17 0 anuário corporativo
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Um novo complexo de escritórios aparecerá no horizonte
do bairro Lagoinha. O edifício simétrico e de formas puras
localiza-se no entroncamento entre as avenidas Bernardo
Vasconcelos e Antonio Carlos. Foi preciso enfrentar três condicionantes no desenvolvimento do projeto, próprias do programa de necessidades do cliente e limitações do terreno. Na
primeira instância, o edifício deveria suportar o crescimento
da empresa para os próximos vinte anos. Na segunda instância, as dificuldades de desníveis no terreno que ultrapassam
trinta metros e, por último, a contrapartida ambiental de preservação de cerca de 40% da área para uso de um grande
parque verde. Baseado nos parâmetros anteriores, surge um
edifício de 26 andares de escritórios e 5 subsolos de estacionamentos, composto por um grande hall com pé direito
duplo que integra 2 auditórios com capacidade para 300 lugares e a torre de escritórios.

Botti Rubin + Myssior (a+u+g)

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Localiza Rent Car
Belo Horizonte | MG
Equipe Técnica
Botti Rubin Arquitetos
Myssior (a+u+g)
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O projeto para o novo edifício sede do SEBRAE - Espirito Santo
foi desenvolvido com base em conceitos de sustentabilidade
com o intuito de se obter uma certificação internacional. Os
quesitos trabalhados desde a conceituação do projeto foram:
materiais recicláveis, tecnologias de aproveitamento de energia solar, estudo luminotécnico para uso de luz natural e posicionamento biofavorável , reutilização de recursos hídricos
e conforto ambiental e visual.
O projeto possui 15 itens de sustentabilidade, estes vão desde
o reaproveitamento de água, reaproveitamento de luz solar,
especificação dos materiais, e todo o posicionamento bioclimatico da edificação também foi pensado de acordo com as
condições do Espirito Santo. A Fachada principal foi concebida tirando partido do entorno visual, porém prevendo proteção suficiente com o uso de brises-soleil amenizando os
períodos de maior incidência solar pela manhã.

Calmon Arquitetura e Urbanismo

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 955 · Sl 803
29050-335 · Vitória · ES
Telefone 27 3324 5372
carloseduardo.calmon@gmail.com
www.mca.eng.br

Obra
SEBRAE
Vitória · ES
Equipe Técnica
Carlos Eduardo Calmon

17 0 anuário corporativo
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Candusso Arquitetos

XII Grande Prêmio

MASTER

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

Obra
Eco Panamá
Panamá
Equipe Técnica
Roberto Candusso
Renato Candusso
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Caramelo Arquitetos Associados

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Salvador Prime
Salvador | BA
Equipe Técnica
Antonio Caramelo

17 0 anuário corporativo

67

Arquitetos

XII Grande Prêmio

Carlos Bratke

DESTAQUE

Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1.091 · 1º and.
04571-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 5505 2344
cbratke@uol.com.br
www.carlosbratke.com.br

Obra
Centro Administrativo rpbc
Cubatão | SP
Equipe Técnica
Carlos Bratke

17 0 anuário corporativo
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XII Grande Prêmio

CDC Arquitetura

DESTAQUE

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

Obra
Shopping Pátio Batel
Curitiba · PR
Equipe Técnica
Aníbal Coutinho, Antonio Paulo Cordeiro
Lourenço Diegues Filho
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CONCEITO · Desenvolver um escritório criativo e funcional
para uma empresa de softwares de uma multinacional dentro do conceito de sustentabilidade, uma vez que o mesmo
se encontra num prédio corporativo em Curitiba com certificação LEED SILVER.
SOLUÇÃO · Foram utilizadas estações de trabalho dispostas em “colmeia”, criando um ambiente mais dinâmico e
harmonioso. Áreas de descontração e reuniões informais
foram projetadas visando o bem-estar do funcionário, e estimulando a criatividade e colaboração dos mesmos com a
empresa. Os materiais de acabamentos especificados foram
escolhidos de acordo com os padrões de sustentabilidade
do edifício, como por exemplo materiais menos agressivos
ao meio ambiente e fornecedores com a preocupação na
“sustentabilidade social”.

Conceito Nova Arquitetura

Rua Jacinto Antunes da Silva, 690 A
80620-420 · Curitiba · PR
Telefone 41 3077 1579
conceito@conceito.arq.br
www.conceito.arq.br

Obra
Software Development Brasil (GLT) · Ed. Curitiba Office Park
Curitiba · PR
Equipe Técnica
Ana Luiza Rodrigues Lomba, Cleverson Luis Forlin
e Débora Montecchi S. R. Barreto
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Nossa proposta arquitetônica nasce principalmente a
partir dos anseios de duas entidades detentoras do terreno: O BNDES com sua necessidade de modernização e
reorganização espacial em um prédio funcional conectado ao EDSERJ; e a Irmandade Franciscana, visando atrair
o grande público de visitantes da região para atividades
internas no mosteiro de Santo Antônio, através do chamado “Caminho de São Francisco”.
Surge assim, uma volumetria que tenta traduzir de maneira harmônica esta conjunção única de interesses e programas, promovendo a continuidade do tecido urbano e
a integração da edificação em seu importante contexto
histórico e cultural.

XII Grande Prêmio

Daniel Gusmão Arquitetos Associados DESTAQUE

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

Obra
Anexo BNDES
Rio de Janeiro · RJ
Equipe Técnica
Daniel Gusmão
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O empreendimento é de grande frente para esta rua com
presença de uma edificação protegida por tombamento específico ocupando um quarto desta testada próxima a divisa
lateral esquerda. Por se tratar de um lote de testada pequena
impossibilita a sua verticalização em função dos afastamentos. Aliado aos limites estabelecidos pelas legislações, principalmente o coeficiente de aproveitamento, os afastamentos
e altimetrias, nossa intervenção optou por concentrar os volumes construídos, à direita frontal e posteriormente à casa.
Na transição entre estas duas áreas, implantamos uma praça
de convivência e acesso às edificações, um espaço vazio oferecido para garantir a articulação e a transição entre o bem
protegido e o conjunto de equipamentos localizado no embasamento. Buscamos escalonar o embasamento visando
melhorar a relação e visibilidade do bem e do imóvel para
quem circula no quarteirão.

Dávila Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Unimed
Belo Horizonte · MG
Equipe Técnica
Dávila Arquitetura
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Dória Lopes Fiuza Arquitetos

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Estado de Israel, 131
80240-480 · Curitiba · PR
Telefone 41 3014 8681
doria@dorialopesfiuza.com.br
www.dorialopesfiuza.com.br

Obra
Jockey Plaza
Curitiba | PR
Equipe Técnica
Manoel Dória, José Vicente Lopes, Waldeny Fiuza,
Carlos Gaboardi, Heloisa Mandim, Márcia Yamamoto
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EIF Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Av. Engo. Luiz Carlos Berrini, 1.500 · Cj. 45
04571-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3345 1027
eif@eifarquitetura.com.br
www.eifarquitetura.com.br

Obra
Unicharm do Brasil
Jaguariuna · SP
Equipe Técnica
Eliza Emi Ishizaka
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Farkasvölgyi Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Hotel Holiday Inn Savassi
Belo Horizonte · MG
Equipe Técnica
Bernardo Farkasvölgyi
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Felipe Russo Arquitetura e Planejamento

Av. Nove de Julho, 282 · 3º Andar
01312-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 32145778
corporativo@feliperusso.net
www.feliperusso.com.br

Obra
Leão Alimentos e Bebidas · Coca Cola Brasil
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Felipe Russo, Robson Oliveira, Fausto Reche, Luciane Rossi,
Renan Maia, Glauber Cavassani e Evandro Araujo
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FGMF Arquitetos + Projeto de Perto

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Loja de Carnes Feed
São Paulo | SP
Equipe Técnica
Fernando Forte, Lourenço Gimenes
e Rodrigo Marcondes Ferraz
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Conceito
O Cliente, a fábrica de água de coco Obrigado, uma empresa
internacional instalada no município do Conde, litoral norte
da Bahia, solicitou um projeto que valorizasse as belezas naturais e os materiais da região, a cultura e a gente do local,
refletindo assim sua preocupação com a sustentabilidade e
com a responsabilidade social.
Solução
Elaboramos um projeto para os ambientes da diretoria utilizando madeira de demolição, mobiliário com design e
madeiras brasileiras, cores e texturas especiais, complementados com fotografias de Andrea Fiamenghi, de paisagens e
pessoas da região. O resultado foi um escritório sofisticado e
despojado ao mesmo tempo, confortável e agradável, que
surpreende os visitantes.

Francisco Britto Ribeiro

Av. Sete de Setembro, 1.578 · Subsolo
40080-001 · Salvador · BA
Telefone 71 3328 7255
fbr@superig.com.br

Obra
Escritório da Fábrica de Água de Coco Obrigado
Conde · BA
Equipe Técnica
Arq. Francisco Britto Ribeiro
Arqta. Júlia Mazzoni
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XL Group · São Paulo

A Gensler é uma empresa global de arquitetura, design,
planejamento e consultoria estratégica. Com a sua metodologia diferenciada de entrega de projeto, ajudamos o
cliente a fazer a sua diferença através do design. Fundada
em 1965, há 50 anos a Gensler é pioneira em criar espaços
formidáveis que melhoram a qualidade de trabalho e de
vida dos seus clientes. A Gensler é liderada de forma colaborativa através dos seus 46 escritórios, com 31 áreas de
atuação e um conjunto excepcional de designers e arquitetos. Cada cliente é beneficiado pela vasta experiência desta
equipe, do seu entendimento do mercado e da profundidade e diversidade do seu conhecimento 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 o mercado pela primeira vez, através da transparência de nossos
serviços diferenciados no mercado.
Fidessa · São Paulo

Gensler

91

Av. 9 de Julho, 4939 · 94B
01407-200 · São Paulo · SP
Telefone 11 3073 8800
luiz_campos@gensler.com
www.gensler.com

Obra
Fidessa · São Paulo
XL Group · São Paulo
Equipe Técnica
Gensler
XL Group · São Paulo
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XII Grande Prêmio

Ghafari do Brasil

DESTAQUE

Rua Bandeira Paulista, 726 · Cj. 284
04532-002 · São Paulo · SP
Telefone 11 4208 5721
daugusto@ghafari.com
www.ghafari.com

Obra
Hangar MRO Azul Linhas Aéreas
Campinas | SP
Equipe Técnica
Daniel Ferreira Augusto
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Guilherme Moki Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Laurindo Januário da Silveira, 647 · S 5
88062-200 · Florianópolis · SC
Telefone 48 3304 6126
contato@guimoki.com.br
www.guimoki.com.br

Obra
Centro de Inovação Acate Primavera
Florianópolis · SC
Equipe Técnica
Guilherme Moki
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Na Hotelaria sempre existe a necessidade de se pensar
em produtos de alta duração e que sejam perfeitamente
operacionais na montagem e criação dos novos Hotéis.
A Hamam sempre prioriza fornecedores capacitados que
possuam produtos altamente recomendáveis em todas as
nossas implantações Hoteleiras.
Por isso utilizamos os produtos da Tarkett em nossas
especificações, que conseguem unir a qualificação técnica
e o design.

Hamam Development
Av. Nações Unidas, 12.399 · Sala 92b
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3019 4877
www.hamam.com.br
Hotel
AC By Marriott Porto Maravilha · Rio de Janeiro · RJ
Construtora e Incorporadora
Kallas
Interior Design Project
Perkins + Will
Implantação Hoteleira
Hamam Development
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Em agosto de 2010 fomos escolhidos, através de concurso
internacional, para desenvolver o projeto de revitalização
da Marina da Glória. Aprovado em caráter preliminar pelo
IPHAN, o projeto expressa algumas premissas que o fazem se
adequar ao contexto urbano e paisagístico no qual está inserido. Destacam-se o reforço do caráter público da Marina, e o
incremento das atividades náuticas, permitindo o livre acesso
do público em todas as áreas do projeto. Adota uma solução
formal orgânica e coerente com a sinuosidade do parque e
mimetiza a edificação com o entorno, respeitando e preservando o projeto original do parque. O projeto paisagístico, de
autoria de Haru Ono, cria diversas novas ambiências paisagísticas, em um total de 50.000m² de áreas livres.

Indio da Costa A.U.D.T.

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Pinheiro Guimarães, 101
22281-080 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2537 9790
marketing@indiodacosta.com
www.indiodacosta.com

Obra
Marina da Glória
Rio de Janeiro | RJ
Equipe Técnica
Luiz Eduardo Indio da Costa
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Projeto de Residência unifamiliar, localizada numa ilha com
22.000m² de área total, no município Santa Cruz de Cabrália
ao sul da Bahia. As construções principais em 2 pavimentos,
térreo e mezzanino, possuem cobertura em piaçava com
estrutura em eucalipto. Esquadrias e domus em vidro laminado permitem a integração total com o exterior cercado
de muito verde. As demais edificações são térreas e seguem
o mesmo estilo. As circulações entre os quiosques são feitas
em piso intertravado.
Composição do conjunto: quiosque principal que abriga
área de lazer, social, refeições e apoio, piscina com bar, hidromassagem e amplo deck; 6 chalés com área de 64m²;
quiosque com academia; quiosque de serviços; quadra de
tênis; pier de atracação; deck de apoio à beira mar; pista de
cooper em toda a extensão da ilha e subestação.
A área total construída é de 1.740m².

Ivan Smarcevscki Arquitetos

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
Residência Unifamiliar
Santa Cruz de Cabrália · BA
Equipe Técnica
Ivan Smarcevscki
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Os restaurantes The Fifities estão passando por uma reformulação da marca, onde os valores, cultura, serviço e arquitetura
de suas lojas ganharam uma nova atmosfera.
A KN Associados participou desta transformação, na execução da escala 1:1, transformando os espaços em uma nova
experiência de saborear um cardápio.

XII Grande Prêmio

KN Associados

DESTAQUE

Rua Conde Silvio Álvares Penteado, 35
05428-040 · São Paulo · SP
Telefone 11 3814 3877
info@knassociados.com.br
www.knassociados.com.br

Obra
The Fifities · Shopping Eldorado
São Paulo · SP
Equipe Técnica
KN Associados
Equipe The Fifities
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Posto de Enfermagem

Centro Cirúrgico

Esse projeto é o que se pode chamar de um cardápio completo de serviços da L+M. Começou no estudo de viabilidade,
plano diretor, projetos executivos, obra, incorporação e gestão de start-up. “É o que nós chamamos de entregar o ambiente de saúde pronto para funcionar”, dizem os arquitetos e
gerentes de contratos Manoel G. Fernandes e Andreia Rossi. O
hospital tem potencial para atender 12 municípios da região
e conta com 6.700m² distribuídos em 3 andares. Na inauguração da fase 1, o 1º andar será o que no jargão técnico é conhecido como “casca”, um andar entregue vazio e reservado para
a ampliação da Internação e UTI. Nessa fase contará com 41
leitos de Internação, Centro Cirúrgico, Maternidade/Berçário,
Hospital Dia, CME, SND, Farmácia e áreas de apoio e estacionamento. Serão acrescidos, na Fase 2, 10 leitos de UTI e mais 08
leitos de Internação, totalizando 59 leitos em sua capacidade
máxima instalada, podendo chegar até 63 leitos.
Fachada

Circulação

L+M Gestão, Espaços e Tecnologias em Saúde

Fotos · Gerson Bilezikjian

Rua Fidêncio Ramos, 302 · 4º and. Cj. 41/43
04551-010 · São Paulo · SP
Telefone 11 3215 8200
comercial@lmgets.com.br
www.lmgets.com.br

Obra
Hospital Unimed Rio Verde
Rio Verde · GO
Equipe Técnica
Equipe L+M
Recepção

Hall de Entrada/Espera

Quarto de Internação
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L&M Engenharia

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Guararapes, 2064 · 10º Pav.
04578-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3263 0099
nathalie.ferro@lzaengenharia.com.br
www.lzaengenharia.com.br

Obra
Sky Jaguariúna
Jaguariúna | SP
Equipe Técnica
Nathalie Ferro
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A ME Arquitetura trabalha para conceber soluções com qualidade, comprometimento e responsabilidade, atendendo
todas as expectativas de nossos clientes, colaboradores e
fornecedores. O principal objetivo da ME Arquitetura é identificar e conceituar as necessidades de cada cliente, elaborar
projetos personalizados com critérios de funcionalidade, tecnologia e sustentabilidade. Nossa missão é oferecer produtos
diferenciados e de alto valor agregado através de equipes
capacitadas e treinadas, direcionado na satisfação do cliente,
com os valores como ética, criatividade e competitividade.

Marcelo Estevão Arquitetura

Fotos · Alexandre Patressi

Avenida Angélica, 2.447
01227-200 · São Paulo · SP
Telefone 11 94739 3752
marcelo@arquitecto.com.br
www.arquitecto.com.br

Obra
Diversos
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Marcelo Estevão
Débora Colombo
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Na sala da diretoria cadeiras Kusch fornecidas pela Escinter

A característica mais marcante do projeto é o uso de cores
que correspondem às respectivas áreas da empresa. Foram
utilizados desde drywall e divisórias de vidro duplo até materiais fonoabsorventes como forro mineral e carpetes em
placa. Os pontos que chamam atenção nesse projeto são
os phone booths, as informal meetings e os touchdowns
espalhados pelos pavimentos. O uso de painéis translúcidos
como divisórias entre departamentos e corredores, e a comunicação visual com ícones, placas e adesivos acentuando
a localização das salas e departamentos também se destacam no projeto. A Moema Wertheimer Arquitetura procurou
trabalhar o conceito de open space concentrando as áreas
comuns em locais centrais para fácil acesso aos colaboradores e as salas de reunião e de diretores nas bordas do perímetro. Procurou-se manter a flexibilidade separando por zonas,
isto é, zonas de concentração e áreas de socialização.
Divisão de ambientes com o painel 3form da Hunter Douglas

Transição de cores no carpete em placas da Interface

Moema Wertheimer Arquitetura

Av. Ibirapuera, 2.033 · Cj.174
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 4801
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br
Fotos · Evelyn Müller

Obra
Bayer
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Arq. Moema Wertheimer
Arq. Flávia Suemi
Aplicação de adesivos para identificação das salas de reuniões

Área para exposição de produtos comercializados pelo cliente

Utilização de cores para identificação das áreas da empresa

17 0 anuário corporativo
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Moema Wertheimer Arquitetura

Av. Ibirapuera, 2.033 · Cj.174
04029-100 · São Paulo · SP
Telefone 11 5054 4801
mw@mw.arq.br
www.mw.arq.br

Obra
Blue Tree Paulista
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Arq. Moema Wertheimer
Piso Tarkett Ambienta Jataí

17 0 anuário corporativo
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XII Grande Prêmio

Myssior (a+u+g)

DESTAQUE

Rua Centauro, 231 · 5º Andar
30360-310 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3057 4344
contato@myssior.com.br
www.myssior.com.br

Obra
Fiemg Expo Center
Belo Horizonte | MG
Equipe Técnica
Leon Cláudio Myssior, Gisele Borges
e Luciana Lana

17 0 anuário corporativo
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Academia de Ginástica

O cenário do condomínio unifamiliar é a Serra da Moeda,
com aproximadamente 1.500m de altitude e de grande valor
histórico. A arquitetura minimalista da Sede Social permite
aos usuários vista para as áreas externas. A fachada oeste foi
protegida da insolação com brises madeirados permitindo
visadas para o exterior. A Portaria tem um volume simples de
forma pura que se integra a natureza local.

Sede Social · Condomínio Costa Laguna

Portaria

Myssior (a+u+g)

117

Rua Centauro, 231 · 5º Andar
30360-310 · Belo Horizonte · MG
Telefone 31 3057 4344
contato@myssior.com.br
www.myssior.com.br

Imagens · Tearte

Obra
Condomínio Costa Laguna
Nova Lima · MG
Equipe Técnica
Arquitetura · Gisele Borges
Arquitetura de Interiores · Flávio Braga
Salão de Festas

17 0 anuário corporativo
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Olivo Gomes Arquitetos Associados

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Av. São Gabriel, 333 · Cj. 142
01435-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2626 0379
olivo@olivogomes.com.br
www.olivogomes.com.br

Obra
Arv
São Paulo | SP
Equipe Técnica
Olivo Gomes

17 0 anuário corporativo
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Escritório desenvolvido para receber as novas instalações da empresa Millward Brown, empresa do grupo wpp, maior grupo de publicidade do mundo. Esta empresa que ficava no mesmo edifício
que esta sediado o ibope, outra empresa do mesmo conglomerado,
buscou durante mais de 1 ano um novo endereço para o seu novo
projeto, encontrando o espaço ideal em um edifício na avenida
paulista. O projeto está dividido em 2 andares: no 9ºandar ficam as
salas de reuniões e área financeira e no 10ª andar áreas de trabalho
e cafeteria e lounge, espaço também usado para apresentações. O
ambiente bastante descontraído e com conceito contemporâneo
de ambientes de trabalho tem apenas 5 salas para executivos, todos
os demais ficam em estações de trabalho abertas. O desenho do
carpete e o forro, onde foram utilizadas apenas placas soltas com
luminárias pendentes, dão um toque especial para o projeto. Outro
ponto interessante foi a utilização de cores e um projeto de comunicação visual específico para as paredes, o que coroou a solução
espacial utilizada.

Olivo Gomes Arquitetos Associados

Av. São Gabriel, 333 · Cj. 142
01435-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2626 0379
olivo@olivogomes.com.br
www.olivogomes.com.br

Obra
Millward Brown
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Olivo Gomes, Alessandro Sciulli
Felipe Reis e Marcus Rodrigues
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O projeto de arquitetura de interiores prevê a ocupação quase integral dos últimos cinco pavimentos do edifício Martinelli, além do 8º andar. São em torno de 500 funcionários que
foram distribuídos por mais de 6.000m² conforme o novo organograma funcional da SEL.
Após uma análise dos processos de trabalho e das necessidades funcionais e espaciais de grande parte destes departamentos, desenvolveu-se layouts que atendam as exigências
atuais mas que tenham flexibilidade para incorporar as mudanças propostas e a serem implementadas.
Procurou-se estruturar espaços abertos e transparentes que
conciliem diferentes atividades, como as necessárias à analise de projetos complexos com áreas de atendimento ao
público e interferências resultantes dos ambientes típicos de
repartições públicas.

Paulo Lisboa Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 1.790
05458-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3816 0150
paulo@paulolisboa.com.br
www.paulolisboa.com.br

Obra
Edifício Martinelli
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Paulo Lisboa Arquitetura

17 0 anuário corporativo
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Pedro Gabriel e Bonini Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
FWD Central Parque
Porto Alegre · RS
Equipe Técnica
Pedro Gabriel
Marcelo Correa Bonini

17 0 anuário corporativo
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A Academia Pulse Health & Fitness está localizada em um
bairro da Lagoa Nova, região central da cidade de Natal- Rio
Grande do Norte, em um lote em declive no cruzamento das
ruas Aloisio Bezerra e Dr. José Gonçalvez.
São mais de 3.000 m² de área construída, projetados com a
finalidade de ser uma referência no setor e de criar o melhor
espaço de convivência que celebre a saúde e a qualidade de
vida. A academia não tem como objetivo o culto ao corpo ou
a determinadas faixas etárias; a proposta era consolidar um
ambiente qualificado voltado à família.
Para cumprir com este objetivo, o programa foi exaustivamente discutido entre o cliente, a arquitetura e a consultoria especializada, trazendo estes benefícios aos usuários
através de uma grande diversidade de aulas, modalidades
e espaços.

XII Grande Prêmio

Perkins + Will

DESTAQUE

Rua Eugênio de Medeiros, 639
05425-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3817 6996
contato@roccovidalpw.com
www.perkinswill.com

Obra
Pulse Health & Fitness
Natal | RN
Equipe Técnica
Perkins + Will

17 0 anuário corporativo
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Localizado no coração econômico e urbano do Brasil – distrito do Morumbi, em São Paulo – este empreendimento de uso
misto satisfaz a necessidade crescente de escritórios Triplo A
para a maior cidade da América do Sul. O empreendimento
oferece lojas de luxo, restaurantes, praça de alimentação ao
ar livre, espaçoso estacionamento, e acesso imediato à estação de metrô do Morumbi. A Torre Z é composta por uma
torre de 21 pavimentos de escritório sobre um embasamento de 9 pavimentos destinado a um centro comercial com
lojas e restaurantes, bem como estacionamento privativo e
rotativo. O terraço jardim fornece um espaço de lazer privado para os ocupantes do edifício. Abaixo, no nível da rua, o
prédio se desenvolve ao redor de um jardim com praça de
alimentação ao ar livre e espelhos d’água. O design da torre
apresenta uma graciosa fachada curva de vidros levemente
reflexivos que contrastam com o dourado granito brasileiro.

Pontual Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Foto · Marcelo Aniello

Rua Santa Alexandrina, 366
20261-232 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2502 8744
pontual@pontual.arq.br
www.pontual.arq.br

Obra
Torre Z
São Paulo | SP
Equipe Técnica
Pontual Arquitetura
Pickard Chilton
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Estamos na era da integração. O ambiente em que vivemos
e produzimos requer, a cada dia, estímulos relacionados à
nossa essência humana. Simplicidade, leveza, objetividade e harmonia. Nesse contexto, a Provecto Smart Offices
atua de forma ampla, voltada para a descoberta de novas
maneiras de usar a arquitetura corporativa. É transitar além
do alinhamento de estruturas convencionais. Para viver integralmente essa nova era, traduzimos conforto, sofisticação e proficiência em convivência, interação e, sobretudo,
inspiração. Em cada detalhe, cada objeto e cada escolha, a
decisão de revelar a criatividade e estimular as potencialidades da sua equipe, trazendo mais qualidade, economia e
visibilidade para sua empresa.

Provecto

131
Rua do Livramento, 109
04008-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3050 2060
contato@provecto.arq.br
www.provecto.arq.br

Obra
CP+B, Discovery
São Paulo · SP
Equipe Técnica

Maria Elisa Baião, Marcelo Pucciariello,
Lucas Pohl e Bruno Serrachioli

17 0 anuário corporativo
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Estamos na era da integração. O ambiente em que vivemos
e produzimos requer, a cada dia, estímulos relacionados à
nossa essência humana. Simplicidade, leveza, objetividade e harmonia. Nesse contexto, a Provecto Smart Offices
atua de forma ampla, voltada para a descoberta de novas
maneiras de usar a arquitetura corporativa. É transitar além
do alinhamento de estruturas convencionais. Para viver integralmente essa nova era, traduzimos conforto, sofisticação e proficiência em convivência, interação e, sobretudo,
inspiração. Em cada detalhe, cada objeto e cada escolha, a
decisão de revelar a criatividade e estimular as potencialidades da sua equipe, trazendo mais qualidade, economia e
visibilidade para sua empresa.

Provecto

133
Rua do Livramento, 109
04008-030 · São Paulo · SP
Telefone 11 3050 2060
contato@provecto.arq.br
www.provecto.arq.br

Obra
Worldpay e EY
São Paulo · SP
Equipe Técnica

Maria Elisa Baião, Marcelo Pucciariello,
Lucas Pohl e Bruno Serrachioli
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O Praça Vila Nova, empreendimento residencial de alto padrão na Vila Nova Conceição, um dos bairros mais elegantes
e valorizados de São Paulo, possui dois edifícios interligados
por uma praça de jabuticabeiras.
A apenas 500 metros do Parque Ibirapuera, o Praça Vila Nova
conta com arquitetura contemporânea e abriga os edifícios
Tipuana e Plátanos, com apartamentos que variam de 421 a
1224 metros quadrados.
O Praça Vila Nova ainda possui um completo SPA.

PSA Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Iaiá, 68 · Cj.14
04542-060 · São Paulo · SP
Telefone 11 3078 3233

Obra
Praça Vila Nova
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Pablo Slemenson

17 0 anuário corporativo
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Queiroz & Queiroz Arquitetos

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Rua Fialho de Vargas, 323 · Sl. 702
95900-000 · Lajeado · RS
Telefone 51 3748
jeferson@queirozequeiroz.com
www.queirozequeiroz.site.com.br

Obra
Hotel Executivo
Lajeado · RS
Equipe Técnica
Jeferson Pertile Queiroz
Carolina Feldens Queiroz

17 0 anuário corporativo
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Raf Arquitetura

XII Grande Prêmio

DESTAQUE
Rua São Clemente, 452
22260-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2539 2879
Rua Gomes Carvalho, 892 cj 47
04547-003 · São Paulo · SP
Telefone 11 3045-1677
mkt@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br

Obra
Hospital Parelheiros
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Raf Arquitetura

17 0 anuário corporativo
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Desenvolver um tempo religioso de tamanha importância e
simbolismo foi o desafio que assumimos com esmero, respeito e dedicação. A Sinagoga é o local de culto da religião
judaica e os rituais religiosos exigem especificidades a serem
resolvidas pela Arquitetura. Buscamos um espaço amplo, arejado, iluminado e que fosse capaz de proporcionar conforto,
silêncio e bem estar a todos os usuários.

Raf Arquitetura

141

Fotos · LMartins Fotografia

Rua São Clemente, 452
22260-000 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 2539 2879
Rua Gomes Carvalho, 892 cj 47
04547-003 · São Paulo · SP
Telefone 11 3045-1677
mkt@rafarquitetura.com.br
www.rafarquitetura.com.br

Obra
Sinagoga Edmond J. Safra
Rio de Janeiro · RJ
Equipe Técnica
Rodrigo Sambaquy, Anibal Sabrosa, Flávio Kelner, Daniela
Grave, Fabio Dayube, Leonardo Martins e Yuri Goldgaber

17 0 anuário corporativo
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Rogerio Araujo

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

R. Fabio Lopes dos Santos Luz, 100 Bl. C 112
05717-230 · São Paulo · SP
Telefone 11 2597 8798
araujorogerio@zipmail.com.br

Obra
Templo de Salomão
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Rogerio Araujo

17 0 anuário corporativo
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A nova sede da Infoglobo foi projetada para refletir o dinamismo do jornal O Globo e Extra e a imagem atual da empresa: interativa, integrada, on-line, on time, full time.
O grande destaque do projeto da nova sede é a fachada. Assim como o jornal chega à casa dos leitores cada dia com
uma notícia nova, a fachada terá brises motorizadas que se
movimentam de acordo com a incidência solar e darão ao
prédio uma “cara” nova todo dia.
A Infoglobo queria que o prédio refletisse a velocidade das
notícias, que hoje são renovadas a cada segundo. Por este
motivo, a comunicação e rápida interação entre todas as
equipes da empresa são pontos fundamentais - conseguidas
através da criação de um átrio central que integra todos os
ambientes da empresa.

rra

XII Grande Prêmio

MASTER

Rua Senador Dantas, 75 · Sala 2.508
20031-204 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3035 8952
dem@rra.com.br
www.rra.com.br

Obra
Sede Infoglobo
Rio de Janeiro · RJ
Equipe Técnica
Ruy Rezende, Gilberto Gabriel, Filipe Jacopucci,
Edmundo Costa, Irma Lins, Vinicius Rezende

17 0 anuário corporativo
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O processo de trabalho da rra inclue atividade de gestão,
provisão de recursos, realização do produto, monitoramento, controle, medição e análise, buscando sempre a melhoria do processo e seus resultados, mapeados e descritos nos
diversos documentos que compõem o sistema de gestão
da qualidade.
Prestamos nossos serviços em alinhamento com as boas
práticas de gerenciamento divulgadas pela PMI, e com os
requisitos da ISO 9001. Através de um relacionamento de
participação e colaboração com clientes e consultores, desenvolvemos projetos pioneiros desde 1987.
Nosso principal conceito para o exercício projetual é centrado na liberdade da criação, sustentada pela pesquisa de
novas soluções e materiais, visando a qualidade do design
e da obra - observando sempre os aspectos sociais, de meio
ambiente e de custos.

rra

147

Rua Senador Dantas, 75 · Sala 2.508
20031-204 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3035 8952
dem@rra.com.br
www.rra.com.br

Obra
Destaques
Equipe Técnica
Ruy Rezende, Gilberto Gabriel, Filipe Jacopucci,
Edmundo Costa, Irma Lins, Vinicius Rezende
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Itanhangá Hills

Itanhangá Hills

IBC

IBC

Vcorp

Vcorp

UO-BS Petrobras · Santos

UO-BS Petrobras · Santos

rra
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Rua Senador Dantas, 75 · Sala 2.508
20031-204 · Rio de Janeiro · RJ
Telefone 21 3035 8952
dem@rra.com.br
www.rra.com.br

Obra
Destaques
Equipe Técnica
Ruy Rezende, Gilberto Gabriel, Filipe Jacopucci,
Edmundo Costa, Irma Lins, Vinicius Rezende
Infoglobo

Infoglobo

UO-BS Petrobras · Santos

17 0 anuário corporativo
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O projeto estabeleceu um novo padrão a ser adotado nos
escritórios do Brasil e América Latina ,atendendo às diretrizes
corportivas definidas pelo cliente.
O uso de divisórias de vidro e ambientes abertos traduz a
mensagem de transparência e integração que orientam a
filosofia da empresa.
Funcionalidade, flexibilidade e agilidade na adaptação dos
espaços embasaram o conceito do projeto.

Scocate Arquitetura Corporativa

Rua Maestro Cardim, 1191 · Cj. 133
01323-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 2501 9340
administracao@scocate.com.br
www.scocate.com.br

Obra
Merck
São Paulo · SP
Equipe Técnica
Scocate Escritórios e Contruções
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Cliente desde 2009, inciamos o primeiro restaurante no bairro do Itaim, em São Paulo. A necessidade primordial foi construir uma identidade arquitetônica única tendo inspiração
nas brasseries parisienses, desde o piso até o detalhamento
da marcenaria e serralheira do bar.
Tudo foi realizado com grande pesquisa e vários elementos
foram desenvolvidos com exclusividade para o sucesso do
projeto. O segundo desafio foi o plano de expansão e replicação do projeto inicial e adaptações para as várias configurações de espaços dos novos imóveis. Projeto de arquitetura de nosso escritório para todas as unidades franqueadas
no Brasil.

ST Arquitetos Associados

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
L’Entrecote de Paris · Ipanema
Rio de Janeiro | RJ
Equipe Técnica
Arquiteto Sthepan Steyer
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Torres & Bello

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

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

Obra
ID Residences
Porto Alegre · RS
Equipe Técnica
Alberto Torres
Audrey Bello Ramos
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TUA Arquitetura + KSM Associados

XII Grande Prêmio

DESTAQUE

Alameda Lorena, 427 · Cj. 34
01424-000 · São Paulo · SP
Telefone 11 3889 9149
tua@tuaarquitetura.com.br
www.tuaarquitetura.com.br

Obra
Espaço Portal
Bertioga | SP
Equipe Técnica
Thiago Giannini, Jinny Yim, Mauro Martins, Simoni Saidon
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O estudo de requalificação urbana da Orla da Península de
Itapagipe se deu sobre o trecho que compreende a Rua Estaleiro do Bonfim, localizada em Salvador,BA. O projeto objetivou atender as demandas locais, harmonizando usos tradicionalizados e articulando práticas de preservação e meio
ambiente de forma a obter o resgate de uma área com valor
histórico, levando-a ao encontro do seu usuário de forma a
potencializar os usos locais e oferecer novas possibilidades
pelas ofertas de acessibilidade, conforto e funcionalidade.
O estudo de intervenção foi desenvolvido em escala micro
através da elaboração de mobiliários e equipamentos urbanos que atendessem às demandas e não se configurassem
como obstáculos visuais à paisagem; e em escala macro por
meio da intervenção viária de ordenamento do tráfego, implementação de ciclofaixa, reconfiguração de calçadas e pistas e projeto do espaço público.

Vanessa Bomfim Andrade

Av. Porto dos Mastros, 1.325
40421520 · Salvador · Ba
Telefone 71 9217 6763
andradebvanessa@gmail.com

Obra
Estudo de Requalificação Urbana
Orla Península de Itapagipe
Salvador · Ba
Equipe Técnica
Vanessa Bomfim Andrade
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Alberflex

Arkflex

Marcetex

Marelli

www.alberflex.com.br

www.arkflex.com.br

www.marcetex.com.br

www.marelli.com.br

167

169

193

195

Arvy

Audacieuxx

Miroo

Móveis Sular

www.arvy.ind.br

www.audacieuxx.com.br

www.miroo.com.br

www.sular.com.br

171

173

197

199

Bortolini

Breton

www.bortolini.com.br

164

Novara

Operis Group

www.novara.ind.br

www.operis.com.br

175

177

201

203

Caderode

Cavaletti

Telelok

Tok & Stok

www.caderode.com.br

www.cavaletti.com.br

www.telelok.com.br

www.tokstok.com.br

179

181

205

207

Div Design

Flexform

Unicasa

Wall System

www.divdesign.com.br

www.flexform.com.br

www.unicasamoveis.com.br

www.wallsystem.com.br

183

2a Capa

209

211

Interact

Konik

www.interactdivisorias.com.br

www.konik.com.br

185

187

Mackey

Maq Id

www.mackey.com.br

www.maqid.com.br

189

191
17 0 anuário corporativo
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Cadeiras X-Code

Uma das maiores fábricas de móveis para escritório do país.

Cadeiras Perillo

Alberflex

167
Av. Rudolf Dafferner, 867
18085-005 · Sorocaba · SP
Telefone 0800 770 3979
www.alberflex.com.br
@alberflex_oficial
AlberflexOficial

Somos apaixonados não apenas pelo resultado final, mas também
pelo processo. Damos atenção aos mínimos detalhes dos produtos.
Estamos preocupados com a segurança, a durabilidade e principalmente, com a confiança dos nossos clientes. São cadeiras nacionais
e importadas, mesas executivas, de reunião, estações de trabalho,
sofás, armários, divisórias e acessórios ergonômicos. Representantes
de vendas em todo o Brasil.
Móveis Alberflex no projeto da arquiteta Suelen Parizotto.

17 0 anuário corporativo
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Holiday Inn Natal · Natal/RN

Associação Paranaense · Curitiba/PR

Auditório Instituto de Radiologia · São Paulo/SP

Arkflex

169
Rua Jose Dias, 272
07177-100 · Guarulhos · SP
Telefone 11 2303 0705
comercial@arkflex.com.br
www.arkflex.com.br

Desde sua abertura, a Arkflex se preocupa e não ser apenas
“mais uma empresa no mercado”. Profissionais altamente qualificados, tecnologia própria e uma excelente cadeia de fornecedores são pontos fundamentais para conquistarmos cada vez
mais espaço no segmento corporativo e hoteleiro. Em pouco
mais de 07 anos, são mais de 800 clientes atendidos mais de
29.000m² de divisórias instaladas.
Hospital Dorio Silva · Serra/ES

Faculdade de Economia · São Paulo/SP

Instituto do Coração · São Paulo/SP

17 0 anuário corporativo

Mobiliário

Obra Hotel Meliá · Ibirapuera · SP

Coleção Axio

Sicoob · São Miguel do Oeste · SC

Arvy

171
Rua Félix Roman, 190
95780000 · Bento Gonçalves · RS
Telefone 54 3458 3200
marcos@arvy.ind.br
www.arvy.ind.br

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

Coleção Axio

Unimed · Erechim · RS
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Mobiliário

Audacieuxx

173
Rua das Margaridas, 1114
06817020 · Embu · SP
Telefone 11 4241 7784
www.audacieuxx.com.br

A Audacieuxx Divisórias é uma empresa jovem, moderna, dinâmica e agora com um braço também nos Estados Unidos.
Com soluções de qualidade e atendimento diferenciado, diversifica a sua linha com divisórias arquitetônicas, divisórias
em vidro, divisórias em drywall e divisórias sanitárias.
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Mobiliário

Bortolini

175
RSC 453, Rota do Sol, KM 90, s/n
95720-000 · Garibaldi · RS
Telefone 54 3433 2500
bortolini@bortolini.com.br
www.bortolini.com.br

As empresas mudaram, o trabalho mudou. E já estava na hora
dos escritórios acompanharem. Legale Plano é muito mais
do que uma plataforma multifuncional: é uma ideia que se
adapta às novas dinâmicas do local de trabalho. Saiba mais
em www.bortolini.com.br/legaleplano
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Mobiliário

Breton

Breton leva design contemporâneo para o mercado corporativo.
Referência em móveis de alto padrão investe no segmento com a
mesma qualidade da marca. Unindo ergonomia, funcionalidade e
design inovador, a Breton estende suas ações e foca no mercado
corporativo para atender projetos de hotéis, shoppings, escritórios,
lojas e consultórios. Com o serviço personalizado, a marca oferece
sua produção de móveis de alto padrão para criar a identidade visual de espaços corporativos, convivência e atendimento a clientes.

177

Mobiliário

Caderode

179
Rodovia VRS 314 Km 0,3, 300
95270-000 · Flores da Cunha · RS
Telefone 54 3292 8700
contato@caderode.com.br
www.caderode.com.br

Os mobiliários Caderode são projetados para profissionais inquietos
que buscam algo prático e acessível, transformando seus ambientes
de trabalho em espaços tão inspiradores como suas vidas. São mesas de diretoria, ambientes operacionais, plataformas de trabalho,
salas de reunião, arquivamento, balcões de atendimento, divisórias
piso teto e uma completa linha de cadeiras para seu conforto.
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Mobiliário

Cavaletti S/A · Cadeiras Profissionais
Rua Dr. Hiram Sampaio, 550
99706-530 · Erechim · RS
Telefone 54 3520 4100 ou 54 2107 4100
atendimento@cavaletti.com.br
www.cavaletti.com.br
A Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais atua desde 1974 no desenvolvimento de assentos corporativos. Com distribuição em todo o Brasil,
seus produtos são reconhecidos entre os mais confiáveis do mercado,
resultado do investimento constante em capacidade produtiva, pesquisa e design. Além do portfólio de produtos originais, a empresa
desenvolve projetos especiais através do Cavaletti Service.

17 0 anuário corporativo
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Mobiliário

Div Design

183
Rua Forte do Rio Branco, 300
08340-140 · São Paulo · SP
Telefone 11 2962 6868
divdesign@divdesign.com.br
www.divdesign.com.br

A Div Design, especialista em soluções inteligentes para divisão de espaços
corporativos, oferece o que há de mais moderno, eficiente e sustentável na
fabricação de divisórias piso-teto. São mais de 20 anos de grandes projetos e
reconhecimento do mercado. LINHA ABSOLUTE 100MM · Em total harmonia
com os conceitos de conforto ambiental e sustentabilidade. Essa linha traz
a mais alta tecnologia, resultando num produto de alto padrão e requinte.
LINHA ABSOLUTE VISION · Tem seu sistema desenvolvido para atender itens
importantes em um ambiente de escritório, como acústica, versatilidade de
instalação e remanejamento num sistema construtivo limpo e eficaz.
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Mobiliário

Interact

185
Rua Dom Bosco, 624
03105-020 · São Paulo · SP
Telefone 11 3274 2020
interactdivisorias@interactdivisorias.com.br

www.interactdivisorias.com.br

Alumínio, madeira e vidro: de sua combinação e processamento produzimos divisórias com alto desempenho técnico.
Atuante no mercado há 15 anos, recentemente a Interact foi
adquirida pelo grupo italiano Mangini International. A união
do design italiano com tecnologias industriais permite a realização de soluções de alto desempenho, com uma linguagem
contemporânea e funcional.
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Mobiliário

Konik

187
Av. José André de Moraes, 126
06755-260 · Taboão da Serra · SP
Telefone 11 4771 6697
konik@uol.com.br
www.konik.com.br

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

Mackey

189
Avenida Magalhães de Castro, 1.230
05502-001 · São Paulo · SP
Telefone 11 3034 2198
projetos3d@mackey.com.br
www.mackey.com.br

Mackey Móveis apresenta ao mercado corporativo de alto
padrão, suas novas linhas de produtos em mobiliário.
Design inovador. Com peças flexíveis; funcionais; de fácil expansão; conectividade e remanejamento, totalmente adaptáveis para atender as mais diversas necessidades em ambientes de trabalho.
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Mobiliário

Maq Id por Rosenbaum

Maq Id

191
Rua Estados Unidos , 737
01427000 · São Paulo · SP
Telefone 11 5083 6691
contato@maqid.com.br
www.maqid.com.br

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

Maq Id por Rosenbaum
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Mobiliário

Com mais de 30 anos na fabricação de divisórias e
marcenaria especial, a Marcetex é uma das líderes
no setor, graças a sua estrutura completa, eficiência
e rapidez. Com parque industrial de alta tecnologia,
sistema de transporte próprio e mão de obra especializada, garante cuidado ambiental, reconhecido
pela ABNT. A Marcetex presta serviço completo,
com todo suporte necessário para seus clientes.

Marcetex

193

Estr. Ernestina Vieira, 345 · Galp. 3 Superior
06380260 · Carapicuiba · SP
Telefone 11 4189 8282
marcetex@marcetex.com.br
www.marcetex.com.br
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Mobiliário

Marelli

195

Fotos · Guilherme Jordani

BR 116 · KM 142, 11.760
95059-520 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 2108 9999
marelli@marelli.com.br
www.marelli.com.br

A Marelli inspira-se na dinâmica dos espaços de trabalho
para conectar pessoas e despertar talentos. São mobiliários
e assentos que oferecem conforto e funcionalidade, gerando
mais produtividade no ambiente de trabalho.
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Mobiliário

Miroo

197
RSC 453, Rota do Sol, KM 90, s/n
95720-000 · Garibaldi · RS
Telefone 54 3433 2591
contato@miroo.com.br
www.miroo.com.br

A Miroo é uma nova marca no mercado de mobiliário contract e hotelaria. Propondo soluções inovadoras, design arrojado e engenharia avançada. Produção em escala industrial,
otimizando a padronização dos acabamentos e a redução do
tempo de produção e montagem.
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Mobiliário

Móveis Sular

199
Rua Nestor Moreira, 631
90052-500 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3213 7900
vendas@sular.com.br
www.sular.com.br

A Móveis Sular atua na fabricação de mobiliários e divisórias como soluções para diversos segmentos. Conta com um dos maiores portfólios
do mercado e oferece linhas para os mais diversos layouts de escritórios,
hotéis, hospitais, aeroportos, instituições financeiras e divisão de ambientes, com prática no processo produtivo de projetos sob medida.
A Sulmar, fruto da parceria com a empresa italiana Mar Mobili, produz
e comercializa as Divisórias “SULMAR”, que possuem design italiano e
garantem perfeito resultado estético para qualquer tipo de ambiente.
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Mobiliário

Novara

201
Rua Evaristo de Antoni, 3.013
95041-000 · Caxias do Sul · RS
Telefone 54 3027 1818
vendas@novara.ind.br
www.novara.ind.br

Novara espaços convidativos, versáteis e comprometidos
com ergonomia e sustentabilidade. Elegância e leveza inspiram o relacionamento e o bem-estar entre as pessoas. Escritórios modernos, com ambientes mais livres, motivando
equipes e favorecendo a criação de projetos.
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Mobiliário

CNC

Neuron

Nexus

Nyem

Operis Group

203
Rua Enxovias, 472 · 2701/2702
04571936 · São Paulo · SP
Telefone 11 2769 9444
operis@operis.com.br
www.operis.com.br

A Operis Group é uma divisão da Fortline: empresa responsável
pelo desenvolvimento, gestão e produção de mobiliários para
o mercado corporativo. Atuando há 20 anos, a empresa agrega
design, criatividade e tecnologia para cada linha de produto.
São mais de 30 mil m² de área fabril, com uma estrutura focada
em desenvolver soluções inteligentes e inovadoras.
Nexus

Axon

Nyem

17 0 anuário corporativo

Mobiliário

Telelok

205
Av. Aruana, 280 · Prédio 5
06460-010 · Barueri · SP
Telefone 11 5077 7000
comercial@telelok.com.br
www.telelok.com.br

A Telelok é referência em oferecer soluções de locação para
mobiliário corporativo de forma rápida e eficiente. Com atuação para prover soluções customizadas na estruturação de
ambientes, possui produtos de alta qualidade que atendem
às mais rigorosas normas de ergonomia e sustentabilidade.
São mais de 200.000 itens para atender todo o território nacional, com equipe e assistência técnica.
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Mobiliário

Tok&Stok

207
Tel. 11 2666 2333 Vendas Institucionais
0800 7010 161
www.tokstok.com.br

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

Wall System Hufcor Série 600 · Centro de Eventos do Ceará · Fortaleza, Brasil

Wall System Hufcor Série 600 · Centro de Eventos do Ceará · Fortaleza, Brasil

Wall System

211
Rua Karl W. Schinke, 137
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone 51 3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br

Fabricamos a Série 600, melhor e mais avançada parede móvel
do mundo, única instalável em pés-direitos superiores a 12m e
com acústica 50% superior à da concorrência. As Divisórias Piso-Teto Space oferecem design europeu e alta qualidade. Paredes
Elétricas verticais Skyfold e Hufcor Summit são diferenciais exclusivos. Móveis e revestimentos sob medida para hotéis e corporações são nosso lançamento.
Instalação em Tel-Aviv - Israel

Wall System Hufcor Série 600 · Fortaleza, Brasil

Instalação em Tel-Aviv · Israel
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Mobiliário

Wall System Hufcor Glasswal Acoustic

Divisória Piso-Teto Space Acoustique

Glasswall Acoustic

Space Transparence

Wall System

213
Rua Karl W. Schinke, 137
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone 51 3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br

Fabricamos a Série 600, melhor e mais avançada parede móvel
do mundo, única instalável em pés-direitos superiores a 12m e
com acústica 50% superior à da concorrência. As Divisórias Piso-Teto Space oferecem design europeu e alta qualidade. Paredes
Elétricas verticais Skyfold e Hufcor Summit são diferenciais exclusivos. Móveis e revestimentos sob medida para hotéis e corporações são nosso lançamento.
Wall System Hufcor Glasswall Frameless

Space Transparence
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Mobiliário

Divisória Elétrica Wall System Skyfold

Revestimentos em madeira sob medida para rede hoteleira

Wall System

215
Rua Karl W. Schinke, 137
93415-240 · Novo Hamburgo · RS
Telefone 51 3303 2000
info@wallsystem.com.br
www.wallsystem.com.br

Fabricamos a Série 600, melhor e mais avançada parede móvel
do mundo, única instalável em pés-direitos superiores a 12m e
com acústica 50% superior à da concorrência. As Divisórias Piso-Teto Space oferecem design europeu e alta qualidade. Paredes
Elétricas verticais Skyfold e Hufcor Summit são diferenciais exclusivos. Móveis e revestimentos sob medida para hotéis e corporações são nosso lançamento.
Wall System Skyfold

Wall System Hufcor Summit

Móveis sob medida para hotéis
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