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Matsumoto Performing Arts Centre
Nagano  [  Japão
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Londres  [  Inglaterra

Sendai Mediatheque
Miyagi  [  Japão

Meiso no Mori Municipal Funeral Hall
Gifu  [  Japão

Nascido no Japão em 1949, Toyo Ito é um dos arquitetos mais inovadores e infl uentes da 
atualidade. Depois de ter estudado arquitetura na Universidade de Tóquio, terminando o 
curso em 1969, trabalhou com Kiyonori Kikutake, um dos mais importantes arquitetos 
japoneses, antes de estabelecer o seu próprio atelier em Tóquio em 1971. Através de pro-
jectos como a moradia “White U” de 1976 e a “Silver Hut” de 1984, ambas em Tóquio, Ito 
criou novos conceitos para a vida nas cidades modernas. A “Torre dos Ventos” em Yokoha-
ma de 1986 e o “Ovo dos Ventos” em Tóquio de 1991 são marcos interativos do domínio 
público, cujo desenho resulta do seu desejo de representar um mundo eletrônico invisível 
paralelo ao ambiente físico. Toyo Ito é um dos arquitetos atuais que mais tem refl etido 
sobre a situação da cidade contemporânea e dos seus habitantes e sobre a arquitetura 
que faz sentido projetar para esta situação. No que diz respeito ao espaço urbano, ele 
considera que na nossa época há um espaço fi ctício e imaginário, que está formado como 
uma colagem de fragmentos e que coexiste com o espaço real; que Tóquio é uma cidade 
simulada, na qual se desenvolve uma vida simulada; que numa sociedade como a atual, em que a informação invade 
tudo, temos um corpo virtual, criado pela ação da informação, além do nosso corpo real. Toyo Ito refere a propósito 
da orientação conceitual dos seus projetos ao longo da sua carreira: “O sentido e o signifi cado da tecnologia nos meus 
trabalhos está mudando. No passado a tecnologia era altamente visível, era apresentada de um modo visível, agora é 
diferente. A tecnologia agora algo é escondida, as pessoas têm que procurar, não é visível, é um elemento que exploro 
de forma indireta. Antigamente, eu via uma arquitetura intocável, impossível de agarrar, agora é diferente. Eu preconizo 
uma arquitetura que se possa tocar e sentir. Agora estou atrabalhando sobre uma realidade física, sobre o objeto, sobre 
o real.” Além do Prêmio Pritzker, Ito tem recebido muitos outros prêmios, dentre os quais o Architecture Institute of 
Japan Award pelo projeto do Silver Hut em 1986, o Mainrich Art Award pelo Yatsushiro Municipal Museum em 1992, a 
Medalha de Ouro no Prêmio Japonês de Design em 2001, a Medalha de Ouro do RIBA em 2006, a Medalha de Ouro de 
Belas Artes, dada pelo Círculo de Belas Artes em 2009 e o Preamium Imperiale em 2010.

TOYO ITO & ASSOCIATES
www.toyo-ito.co.jp

TOD’S Omotesando Building
Tokyo  [  Japão

mais informações

Tama Art University Library
Tokyo  [  Japão

Toyo Ito
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[ LIVRO ] FRIDA KAHLO - SUAS FOTOS
Autor  Pablo Ortz Monasterio   ][   Editora  Cosac Naify

Lançamento mundial o livro revela um acervo inédito que retrata o universo da artista me-

xicana Frida Kahlo, uma das maiores personalidades latinoamericanas de todos os tempos. 

Quando Frida morreu, em 1954, todos os seus objetos fi caram trancados no banheiro da 

Casa Azul, onde ela morou muitos anos com o pintor Diego Rivera. Depois de 50 anos, esse 

tesouro foi aberto, mas somente agora, mais de 400 fotos deste acervo são fi nalmente 

reunidas numa publicação. As imagens mostram uma série de autorretratos de seu pai 

fotógrafo, a Frida menina, seu estúdio, o encontro com Rivera, seu círculo cosmopolita de 

amigos e a intimidade da artista com personagens notáveis. A infl uência da fotografi a em 

sua obra, suas referências políticas e estéticas, o sofrimento do corpo, as inúmeras cirur-

gias, e, sobretudo a construção de sua impactante fi gura pública são analisadas em textos 

de grandes estudiosos de todas as partes do mundo. A edição terá tiragem única no Brasil. 

[ LIVRO ] PEQUENA BIBLIOTECA DO VINHO
Tradução  Clara Colotto   ][   Editora  Lafonte

Apreciar um bom vinho é uma arte. Muitos são os sabores, os aromas e as características 

que conferem à bebida personalidade e qualidade única. Mas conhecer todas as suas pe-

culiaridades exige estudo e dedicação. Para ajudar a esclarecer as dúvidas desse universo, 

a Editora Lafonte lança o luxuoso box Pequena Biblioteca do Vinho, que traz mapas de-

talhados das principais regiões produtoras, dicionários dos termos utilizados pelos espe-

cialistas, além de explicações valiosas de como conservar, escolher, servir e harmonizar 

a bebida com os mais diferentes tipos de pratos. Ao todo são oito volumes, divididos nos 

seguintes títulos: Comprar seu vinho; Escolher e servir o vinho; Degustar o vinho; Cepas 

e vinifi cação, Regiões e vinhos, O livro de adega; Vinhos e outros lugares e Pequeno di-

cionário do vinho. Todos os livros estão dentro de uma caixa de efeito amadeirado, que 

também contém uma exclusiva caderneta de degustação. Pequena Biblioteca do Vinho 

é um guia para ser apreciado por especialistas e iniciantes na arte de conhecer a bebida.

[ LIVRO ] FORMA: ARQUITETURA EM DETALHE
Autor  The Plan   ][   Editora  Queen Books

Primeiro volume de uma coletânea de oito livros com monografi as temáticas que 

abrangem mais de 120 projetos realizados no curso dos últimos 10 anos, em toda 

parte do mundo. Grandes celebridades (Norman Fosters, Toyo Ito... etc) ao lado 

de jovens talentos; pequenos edifícios e grandes conjuntos, todos voltados para a 

mesma busca de qualidade, inovação, originalidade em projetar e construir.

Uma coletânea ricamente ilustrada que ajudará na inspiração do projetista e o 

acompanhará nos passos seguintes, durante o aprofundamento e o desenvolvi-

mento dos aspectos construtivos e tecnológicos no estado da arte.
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[ BLUE RAY ] OS MISERÁVEIS: O FENÔMENO MUSICAL  
Diretor  Tom Hooper   ][   Gravadora  Universal

O fi lme Os Miseráveis é a adaptação de um musical da Broadway, há anos em cartaz 

e o terceiro espetáculo mais visto do mundo, perdendo apenas para O Fantasma da 

Ópera e para Cats. A fonte primária de tudo isso é o gigantesco livro de Victor Hugo, 

com o título homônimo. Para enriquecer essa história a Universal preparou uma co-

leção exclusiva para que você mergulhe neste enredo, com 6 Cards dos personagens, 

um livreto com incríveis imagens, um CD com a trilha sonora do fi lme e toda a alta 

defi nição de som e imagem do Blu-ray. Dirigido por Tom Hooper, vencedor do Oscar 

pelo fi lme “O Discurso do Rei”, “Os Miseráveis” é estrelado por Hugh Jackman, Anne 

Hathaway, Russell Crowe, Amanda Seyfried, entre outros grandes atores hollywoo-

dianos. A superprodução Os Miseráveis, do diretor Tom Hooper, rendeu três estatue-

tas na 70ª edição do evento Globo de Ouro 2013. 

[ DVD ] COLEÇÃO WOODY ALLEN 
Diretor  Woody Allen   ][   Gravadora  Flashstar

Como marca, Woody Allen tem um olhar sedutor e irônico sobre 
a América. Dirige, escreve e atua na maioria de seus fi lmes, além 
disso, o norte-americano tem uma ligação muito forte com a mú-
sica, principalmente com o Jazz. Essa proximidade pode ser confe-
rida em todos os seus fi lmes, dos quais é responsável também pela 
escolha da trilha sonora. Em 2002, ganhou a Palma de Ouro pelo 
conjunto de sua obra no Festival de Cannes. Neste Box, oito gran-
des produções de um dos cineastas mais cultuados da atualidade. 
Tiros Na Broadway - Bullets Over Broadway · Celebridades - Cele-
brity) · Desconstruindo Harry - Deconstruting Harry · Todos Dizem 
Eu Te Amo - Everybody Says I Love You · Poderosa Afrodite - Mighty 
Aphrodite · Trapaceiros - Small Time Crooks · Poucas e Boas - Sweet 

And Lowdown · Um Retrato de Woody Allen  - Wild Man Blue

[ BLUE RAY ] O RITUAL 
Diretor   Mikael   ][   Gravadora  Häfström

Inspirado em fatos reais, este thriller sobrenatural narra a história de um estu-

dante seminarista (O’Donoghue Colin), enviado ao Vaticano para estudar exor-

cismo, apesar de sua relutância sobre o assunto e sobre sua própria fé. 

Tudo muda quando ele é enviado como aprendiz ao Padre Lucas (Anthony Ho-

pkins), que já realizou milhares de exorcismos e seu ceticismo começa a cair. 

Atraidos para um novo caso que transcende até as habilidades do Padre Lucas, 

o jovem seminarista descobre uma ciência que não pode explicar um fenômeno 

violento e aterrorizante que o obriga a questionar tudo que em acredita. 
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[ SITE ] RAFAEL VIÑOLY
Endereço  www.rvapc.com

Arquiteto uruguaio Rafael Viñoly, nascido em 1944 em Montevi-

deo, Uruguai. Muda-se para a Argentina, onde frequenta a Univer-

sidade de Buenos Aires, graduando-se em Arquitetura em 1968 e 

Mestre em Arquitetura em 1969. Em 1978 muda-se para os Esta-

dos Unidos. Atua por um breve período como professor convidado 

na Harvard Graduate School of Design, estabelecendo-se defi ni-

tivamente em Nova Iorque em 1979. Em 1983 funda a empresa 

Rafael Viñoly Architects PC. Seu primeiro grande projeto: John 

Jay College of Criminal Justice, concluído em 1988. É membro do 

American Institute of Architects, do Internacional Instituto Real 

de Arquitetos Britânicos, e membro do Instituto de Arquitetos do 

Japão, bem como da Sociedad Central de Arquitectos.

[ SITE ] CHAPMAN TAYLOR
Endereço  www.chapmantaylor.com

Chapman Taylor, fundada em 1959, segue criando e inovando 

ambientes para uma variedade de setores. É considerado o maior 

grupo de arquitetos internacionais da Europa. Conta com 17 es-

critórios regionais e tem trabalhos realizados em mais de 80 pa-

íses. É a partir de 1990 que a Chapman Taylor começa a investir 

em escritórios fora Europa, alcançando um crescimento muito 

signifi cativo. O escritório do Brasil foi inaugurado em Fevereiro 

de 2009, em São Paulo e trabalha em colaboração com o escri-

tório de Madrid. Ambas equipes são especializadas em projetos e 

empreendimentos residenciais, de escritórios e comerciais.

[ SITE ] SNØHETTA
Endereço  www.snoarc.no

O escritório Snøhetta nasceu em Oslo, na Noruega, em 1989. 

Após vencer o concurso para o Museu e Memorial 11 de Setem-

bro abriu escritórios em Nova Iorque no ano de 2004. Conta 

com 115 funcionários, em grande parte, arquitetos, urbanistas e 

designers de nacionalidades distintas, com currículos de traba-

lho baseado nos Estados Unidos e no Oriente Médio, em busca 

de formar uma equipe contemporânea. Recebeu o Prêmio Aga 

Khan de Arquitetura 2004 e o Prêmio Mundial de Arquitetura 

de Cultura 2008. Recentemente escolhida para desenhar uma 

nova ala do Museu de Arte Moderna de São Francisco, que de-

verá abrir em 2016.
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[ HORIZON ]  IKEPOD

Após uma colaboração com Jeff Koons a fabricante 
de relógios suiça Ikepod acaba de lançar uma par-
ceria com Kaws. Modelo vintage com design que 
une luxo e cultura urbana custa por volta de 14 
mil dólares. Como todo produto que leva a mar-
ca de Kaws, este relógio já se coloca como peça 
altamente colecionável e está à venda na Colette 
de Paris e em sua loja online. Edição limitada está 
disponível em quatro cores. Automático, a prova 
d’água, sua pulseira é de borracha, a caixa é de ti-
tanium e mede 44mm. 

www.ikepod.com

[ RUWA ]  BEVERAGE COMPANY

Os Isqueiros de luxo Dunhill são fabricados com material de alta qualidade e design atemporal. O seu sis-
tema de funcionamento é com mecanismo exclusivo Turbo Gas, soltando ao usuário chamas uniformes em 
tom azul. O acabamento em madeira Teka e um banho de 
ródio para deixar o item com mais brilho por muitos anos. 
Se bem conservado, será sempre igual ao comprado por-
que seu brilho permanecerá intenso. Na decoração há ain-
da gravado um monograma pequeno escrito ‘AD’ de Alfred 
Dunhill em uma de suas faces. Revestindo ainda há  fi bra 
de carbono com detalhes em borracha com desenho de um 
mosaico de madrepérola.

Os isqueiros de luxo são fabricados na Suíça e lançados 
com o nome Dunhill Turbo Collection. O usuário pode ter 
chamas amarelas normais ou apenas azul, pois há um bo-
tão para mudar isso. O produto pode ser comprado online 
com entrega em casa pelo site da Alfred Dunhill ou através 
dos representantes da grife em todo o mundo. Não há op-
ções de cores e é um item com edição limitada. Avaliado 
em US$795.00                             www.dunhill.com

A britânica Beverage Company lançou em Du-
bai Ruwa, a bebida mais cara do mundo. De olho 
nos Emirados Árabes, onde não falta dinheiro, 
luxo e ostentação, porém não se pode consumir 
bebida alcólica, a empresa desenvolveu uma 

bebida - Halal (permitida pelas leis islâmicas) - com um sabor 
suave de rosas e fl or de sabugueiro. Talvez o maior atrativo nem 
seja o conteúdo mas, a garrafa. Em cristal inglês é coberta por 
2 barras de ouro branco, onde são incrustados 8.000 diaman-
tes e 200 rubis, ao valor de U$ 5,5 milhões. A versão simples é 
coberta por ouro branco e o nome da bebida incrustada em dia-
mantes, U$ 817 mil. Para quem comprar uma garrafa da Ruwa a 
empresa oferece a recarga sem custo algum. Está sendo vendida 
em hotéis e outros estabelecimentos como restaurantes e bares 
para a alta sociedade dos Emirados Árabes. A garrafa é uma ver-
dadeira obra de arte, com desenho sofi sticado, confeccionada 
de forma artesanal a partir da lapidação do cristal, o que faz de 
cada peça, uma peça única e exclusiva. 

[ TURBO CARBON FIBRE LIGHTER ]  ALFRED DUNHILL
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[ IOS 7 ]  APPLE

Nossa meta foi criar uma experiência mais simples, mais prática e mais divertida, sem 
deixar de lado as coisas que as pessoas adoram no iOS. Na verdade, redesenhar a forma 
como ele funciona nos levou a redesenhar a sua aparência. Porque o bom design é aquele 
a serviço da praticidade. O iOS 7 traz novos recursos incríveis como a Central de Controle, 
AirDrop para iOS e multitarefa mais inteligente. Também deixa as coisas que você faz 
todos os dias ainda mais fáceis, rápidas e divertidas. Embora vários apps tenham mudado 
a aparência, mexer neles continua muito fácil. Desde o início você já vai saber como usar 
o sistema operacional para dispositivos móveis mais avançado do mundo. Na sua forma 
mais avançada.

www.apple.com/br

[ DIA ]  AMOUAGE

Dia Pour Homme por Amouage é uma fra-
grância sofi sticada e vibrante. Amadeirada 
fl oral lusk para os homens. Top notas são 
incenso, cardamomo, labdanum e laran-
ja amarga. Notas de coração são peônia, 
ameixa, ylang-ylang e raiz de lírio. Notas 
de fundo são de couro, âmbar, patchouli, 
vetiver e Jacarandá brasileiro.

www.amouage.com
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O Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse WRC recupera a 
coroa de automóvel mais rápido do mundo. Tinha per-
dido o posto para o americano Venom GT. Entretanto, 
a perda não durou muito, o Bugatti Veyron continua 
com o recorde mundial. A prova, que defi niu o recor-
de, foi realizada no centro de prova da Volkswagen em 
Ehra-Lessien na Alemanha. O modelo poderoso será 
revelado ao mundo pela primeira vez durante o Sa-
lão de Automóveis de Xangai no fi nal do mês. Serão 
disponibilizadas apenas oito unidades do veículo e o 
preço é a partir de 1.99 milhões de euros, ainda sem 
contabilizar os impostos. 

www.bugatti.com

[ BUGATTI VEYRON GRAND SPORT VITESSE WRC ] BUGATTI
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[ FINGER SWIPE HEADPHONES ]
 
Os fones de ouvido Bluetooth têm um problema comum, 
a difi culdade em encontrar e acertar os botões desejados 
sem olhar, só com a mão. Os erros são comuns e em vez 
de diminuir, você aumenta o som ou desliga, quando quer 
pular a música. O Finger Swipe Headphones acaba com o 
problema da maneira mais óbvia possível, elimina os bo-
tões e usa toda a superfície do fone sensível ao toque. O 
fone esquerdo funciona como um touchpad para contro-
lar a música arrastando o dedo na superfície: ao deslizar 
o dedo para cima e para baixo é possível aumentar ou di-
minuir o som e arrastando o dedo horizontalmente faz a 
música avançar ou retroceder. O Finger Swipe Headphones 
vem com microfone, desliga a música automaticamente 
ao receber uma ligação e é equipado com dois drivers 
40mm com frequência de resposta de 20Hz a 2KHz. O 
fone é dobrável e tem 10 horas de autonomia com a carga 
completa. Preço US$149,95 na Hammacher Schlemmer

www.hammacher.com

mais informações

[ TIBALDI BENTLEY  ]  TIBALDI

A Tibaldi criou uma nova caneta exclusiva, como parte de sua colaboração com a Bentley e 
inspirada no modelo Bentley Supersports. O corpo da caneta é feito em fi bra de carbono, tal 
como o interior do automóvel, com uma extremidade serrilhada em prata. A tampa apresenta a 
icônica letra “B” da Bentley esmaltada na parte superior.  Apenas 630 unidades serão fabricadas, 
e estarão disponíveis exclusivamente nas lojas da Tibaldi e nas concessionárias Bentley, tanto na 
confi guração caneta-tinteiro quanto na rollerball.

www.tibaldi.it
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novas sedes especial

Novas sedes corporativas:
o futuro é agora

Os investimentos feitos pelas empresas em suas novas sedes estão
focados no aumento de produtividade, além de visar o controle de gastos,

por meio da gestão inteligente do espaço



H
oje é consenso que o ambiente empresa-
rial precisa ter o ‘algo a mais’ para atrair 
talentos e retê-los para poder crescer. 
Certamente este diferencial está também 

relacionado com a ampliação da rede de relaciona-
mentos dentro da empresa. A diminuição da hierar-
quia e a desburocratização são imperativas nas corpo-
rações contemporâneas com o intuito de proporcionar 
maior interatividade no dia a dia. Estamos falando de 
agilidade nos processos de decisão, de cooperação no 
trabalho e, portanto, de ambientes corporativos mais 
inteligentes e acolhedores. 

Depois da crise de 2008, as empresas passaram a 
adotar posturas mais estratégicas em relação à ocu-
pação de espaços. Flexibilidade e customização são 
palavras-chave para estratégias de workplaces bem 
sucedidas. Cada empresa tem sua missão e valores, 
sua cultura, suas políticas, e o escritório precisa re-
fletir tudo isso, apoiado pelas ferramentas de tecno-
logia da informação necessárias.
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Sede Nextel

Texto  [ Maria Luiza Castelo Branco



Na América do Norte e na Europa, a preocupação 
com o ambiente de trabalho é perceptível, as cor-
porações perceberam que é chegada a hora de re-
pensar o espaço para aumentar a produtividade, au-
mentar o índice de satisfação e fortalecer as marcas. 
Gigantes como o Facebook, Google e Apple anun-
ciaram recentemente a construção de suas novas 
sedes, com projetos arrojados de aspecto futurista. 
Serão gastos bilhões de dólares para demonstrar ao 
mercado, aos consumidores e aos concorrentes que 
estão no ápice. 

No Brasil cresce o número de empresas especializadas 
em gerenciamento de projetos de escritórios. Só no 
ano passado, a Jones Lang LaSalle gerenciou projetos 
nesta área, movimentando R$ 1 bilhão, com volume 
de 107 mil m² para os escritórios da Philips, Facebook, 
Shell, entre outras. 

Alguns dos pontos importantes observados na hora de 
planejar a nova sede são preço por metro quadrado, 
taxa de vacância, demanda e, principalmente conhe-
cer os melhores locais para investir, sempre de olho no 
maior benefício com menor custo. 

Para os especialistas da área de workplace strategy, as se-
des corporativas no Brasil começam a migrar do mode-
lo one-size-fits-all (tamanho único) para ambientes que 
privilegiem a agilidade e a customização dos ambientes.  
Segundo Christina Coutinho, gerente da área de Gestão 
de Projetos e Desenvolvimento da Jones Lang LaSalle, a 
sede corporativa é o cartão de visita da empresa. “Não 
estamos falando de luxo, de algo caro, estamos falando 
de um espaço organizado, limpo, com sistemas opera-
cionais atualizados e novas tecnologias. A impressão que 
você tiver ao entrar na empresa é a mensagem que de-
sejam passar sobre o seu produto”, afirma a executiva. 
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CMA CGM Headquarters

Apple Headquarters



A mudança para uma nova sede corporativa é uma 
oportunidade de reforçar a marca perante o mercado, 
divulgar a cultura da empresa e promover mudanças 
internas. Sob o ponto de vista dos colaboradores, a 
saúde dos funcionários está diretamente ligada à di-
minuição do tempo improdutivo. Em suma, espaços 
inteligentes, sintonizados com a alta tecnologia ala-
vancam os negócios e contribuem para o crescimento 
de todos. 

Informação de qualidade embasa decisão acertada

Uma pesquisa imobiliária realizada no primeiro tri-
mentre de 2013 aponta indicadores importantes a 
serem observados na hora de planejar a mudança 
para a nova sede. Seja para investimento em lajes em 
construção, ou mudança para imóveis prontos para 
locação, informações confiáveis e atualizazas do setor 
ajudam na hora da decisão. Os dados apresentados 
são relativos a escritórios tipo AA e A. 

Oferta - taxa de vacância  
(porcentagem de escritórios vagos, calculada em rela-
ção ao estoque total)

· A entrega de novos empreendimentos e a len-
ta absorção de empreendimentos entregues no 
ano passado, resultaram no aumento da taxa de 
vacância, que fechou o trimestre em 17,7%. 

· Apesar desse aumento, se consideradas as pré-
-locações existentes em todas as regiões, a taxa 
de vacância ajustada é de 14,74%. 

· Foram absorvidos alguns espaços em Alphavil-
le no primeiro trimestre, porém a região segue 
com maior taxa de vacância, em 44,25%. 

· As regiões Berrini e Itaim registraram aumentos 
na vacância em 6,4 e 8,8 pontos, respectivamen-
te, devidotanto à entrega de novos empreendi-
mentos quanto à devolução de alguns espaços. 

· Na região Faria Lima 18,95% dos espaços corpo-
rativos estão vagos, porém essa vacância deverá 
diminuir nos próximos trimestres devido às pré-
-locações. 

Demanda - absorção líquida 
(aumento ou diminuição real de espaços ocupados en-
tre períodos)

· A absorção líquida do trimestre foi de 23 mil m², 
o que representa uma queda em relação ao total 
registrado no trimestre anterior, de 50,7 mil m². 

· Nas regiões Alphaville e Marginal, espaços re-
manescentes resultantes de empreendimentos 
entregues no ano passado, foram absorvidos, 
somando uma absorção líquida de 14,6 e 12,3 
mil m², respectivamente. 

· Na região Berrini, uma única empresa ocupou 
um edifício inteiro. Devido à essa e outras tran-
sações, a absorção líquida foi de 4,3 mil m², re-
presentando um aumento em relação ao regis-
trado no trimestre anterior. 

· A devolução de alguns espaços fizeram com que 
as regiões Paulista, Itaim, Centro e Moema fe-
chassem o trimestre com absorção negativa. 

Association of American Medical Colleges

Engel & Völkers
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Espaço Ocupado

Espaço Vago

Crescimento Ano base 1996

Taxa de Vacância

Taxa de Vacância Ajustada

Taxa de Vacância Média - 17,7%
Taxa de Vacância Ajustada Média - 14,7%

Fonte · Jones Lang LaSalle

3M Headquarters Agros Headquarters
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Preços - faixa de preços pedidos de locação 
· O preço pedido médio de locação se manteve 

estável no primeiro trimestre e ficou em R$ 115/ 
m²/ mês, sendo que os espaços classe AA regis-
traram média de R$ 122/ m²/ mês e os classe A 
R$ 103/ m²/ mês. 

· Nas regiões nobres, a faixa de preços pedidos no 
segmento AA variou entre R$ 90/ m²/ mês e R$ 
220/ m²/ mês, e no segmento A entre R$ 85/ 
m²/ mês e R$ 186/ m²/ mês. 

· Nas regiões alternativas, os preços pedidos de 
locação das classes AA & A está entre R$ 48/ 
m²/ mês e R$ 100/ m²/ mês. 

Novo Estoque - evolução do estoque
(espaço em m² entregue ou previsto para ser entregue 
no período analisado)
· No primeiro trimestre de 2013 foram entregues 

98,9 mil m² de espaços corporativos na cidade de 
São Paulo. Desse total, 73% estão em edifícios 
com classificação AA e 27% com classificação A. 

· Todos esses novos edifícios estão localizados na 
Zona Sul, nas regiões Berrini, Itaim e Vila Olímpia. 

· Devido a alguns empreendimentos que tiveram 
suas datas de entrega revistas e adiadas, o volu-
me de entrega previsto para o próximo trimestre 
aumentou, e é de aproximadamente 114,5 mil m². 
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AOL Headquarters

New Balance Headquarters
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Nextel integra
colaboradores em nova sede

Nova sede foi projetada com criatividade, fluidez e conectividade
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E
m 2011, a Athié Wohnrath (A|W) venceu a 
concorrência feita pela Nextel para unificar 
as unidades da operadora em apenas um lo-
cal que, antes, eram divididas em sete edifí-

cios. Eles precisavam realizar um projeto que pudes-
se concentrar todos os diferentes endereços, sendo 
cinco escritórios corporativos e dois com estrutura 
de callcenter. 

A Nextel conquistou o leilão para uso da tecnologia 
3G nas telecomunicações, em 2010, e esse foi um dos 
principais motivadores para unificar as áreas estraté-
gicas da empresa. A nova sede também deveria dar 
suporte à expectativa de expansão da Nextel, prevista 
para os dois anos seguintes.

A adequação do novo espaço para o crescimento do 
número de funcionários foi o primeiro trabalho a ser 
feito. Para isso, a A|W se apoiou em um extenso tra-
balho de pesquisa, analisando os escritórios ocupados 
pela empresa e também outros disponíveis no merca-
do, com o objetivo de encontrar um espaço que pu-
desse atender às necessidades exigidas com a expan-
são da empresa.  O condomínio Rochaverá Corporate 
Tower surgiu como a melhor opção e foi escolhido 
para ser a nova casa da Nextel, que ocupa nove dos 32 
andares da torre Crystal.
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No subsolo ficam as áreas relacionadas à segurança e 
ao depósito. No 28º andar, foi criado o Espaço Você 
em Equilíbrio, que conta com café, espaço gourmet, 
ambulatório, sala de aleitamento materno, galeria, 
espaço zen e refeitório, além de ampla área de inte-
gração e bem-estar. Já no 27º andar encontra-se um 
auditório para 160 pessoas e salas de reunião. Nos três 
primeiros andares, estão as áreas técnicas: empresas 
de consultoria, novos negócios, Engenharia, TI e Pro-
jeto 3G. Nos outros quatro andares foram distribuídas 
as áreas corporativas da empresa, somando um total 
de 14.800 m² de área ocupada pela Nextel.

Durante os seis meses de desenvolvimento e im-
plantação do projeto, a A|W criou soluções para os 
layouts e as novas estruturas corporativas para o 

escritório. “Fizemos estudos aprofundados sobre as 
necessidades reais da empresa, aplicando os mais 
atuais conceitos de ocupação corporativa, no intui-
to de otimizar as operações e modernizar as insta-
lações, adequando os ambientes de trabalho a esta 
nova fase de crescimento”, afirmou o responsável 
pelo projeto Sérgio Athié.

Um dos aspectos que norteou a equipe da A|W foi a 
conectividade entre as pessoas. “Este é um dos pontos 
fortes da Nextel e deveria estar refletido claramente 
em todo o conceito da construção, transformando as-
sim o ambiente em um lugar em que as pessoas pu-
dessem se sentir bem, integradas e mais produtivas”, 
concluiu a engenheira Alexandra Koslovsky, responsá-
vel pela área de Facilities da Nextel.
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Para responder a esse desejo, a inspiração para os ma-
teriais e revestimentos veio de um dos bairros mais 
tradicionais e acolhedores de São Paulo: a Vila Mada-
lena, famosa por seus bares e restaurantes cheios de 
charme e personalidade.

No Espaço Você em Equilíbrio, o conceito foi traduzido 
no uso de cores e materiais quentes, como forro e piso 
de madeira, ladrilhos hidráulicos em volta dos balcões 
e iluminação direcionada, resultando em um ambien-
te relaxante e atraente.

A marca aparece forte nos ambientes. O símbolo cha-
mado de conectores – o famoso “><” – foi utilizado 
em toda a comunicação visual e em diversos detalhes, 
como divisórias e elementos decorativos nas paredes. 
A cor laranja, da logomarca da operadora, foi usada de 
maneira intercalada com o branco e o cinza, cores que 
também fazem parte da comunicação visual da Nex-
tel, em carpetes e em outros detalhes. 

Na recepção, destaque para o tom madeirado e 
grandes espelhos dispostos em toda a extensão, 
conferindo amplitude ao espaço. As salas de reuni-
ões possuem tecnologia multimídia para voz, inter-
net e telefonia, além de equipamentos de vídeo para 
apresentações. Os tons claros são mais evidentes e o 
aproveitamento da luz natural é controlado por per-
sianas automáticas, iluminação indireta e divisórias 
piso teto com transparência. 
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Texto  [  Alexandre Negrini Turina
mais informações

ficha técnica

Cliente · Nextel

Ano Projeto · 2011

Metragem · 14.800 m2

Local · São Paulo · SP

arquitetura

A Athié I Wohnrath é uma empresa especializada em 
gestão de processos. Atua nas áreas de arquitetura, ge-
renciamento, engenharia, consultoria e construção e 
conta com uma gama completa de serviços integrados 
que planejam e efetivam todas as fases de um projeto, 
da concepção à entrega. Com mais de 20 anos de ex-
periência de mercado, possui uma equipe constituída 
por mais de 550 profissionais e escritórios nas duas prin-
cipais cidades brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Estratégicas dentro do cenário empresarial nacional, 
essas cidades proporcionam o suporte humano e tec-
nológico necessário para o desempenho da empresa em 
todo o Brasil e também no exterior. Nesse cenário, im-
plantou projetos no México, Argentina, Chile, Portugal 
além de outros países.

www.athiewohnrath.com.br

Ivo Wohnrath e Sérgio Athié
Athié | Wohnrath
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Nas áreas dos escritórios, espaços de trabalho inte-
grados e sem divisões marcantes foram projetados 
para promover maior integração. Nestes ambientes 
existem também pequenas mesas redondas para 
reuniões rápidas e salas fechadas para atividades 
com maior sigilo. 

Em todo o espaço, produtos e serviços Nextel ilus-
tram as laterais das bancadas de trabalho, reforçando 
a identidade da marca e seus atributos. Os andares 
possuem ainda um conjunto de sofás para pequenas 
pausas e reuniões informais, pool de impressão, con-
junto de armários compartilhados, além de armários 
individuais junto às bancadas. As áreas para gerentes e 
diretores mantém a mesma identidade, tudo com le-
veza, funcionalidade, integração e fluidez que se des-
tacam em instalações modernas e confortáveis.



Caramelo Arquitetos
Primeiro edifício sustentável a abrigar

um escritório de arquitetura
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V
encedor do Americas Property Awards na 
categoria Melhor Arquitetura de Escritório 
do Brasil e das Américas (Central e Sul), o 
edifício de escritórios que abriga a nova 

sede da Caramelo Arquitetos Associados, foi desen-
volvido com base na escolha de materiais e conceitos 
construtivos ecológicos, de modo a especificação de 
cada item alinhar conforto, praticidade, sustentabili-
dade e humanização de ambientes.

O prédio implantado em um terreno estreito, de 
507m², possui três pavimentos, tendo cada um deles 
pé-direito duplo, contabilizando uma área total de 
1.267 m². Devido às dimensões do lote e ausência de 
recuos laterais, apenas a fachada frontal tem abertura 
em pele de vidro autolimpante, sendo as faces late-
rais e posterior empenas cegas. Essa situação exigiu 
habilidade dos projetistas para que a iluminação na-
tural chegasse às áreas mais distantes do vão-luz em 
cada andar. A solução encontrada foi a utilização de 
claraboias “teto-piso”, distribuídas nas laterais dos pa-
vimentos, indo de frente à fundo (1,10 x 30 metros).  
Nestas foram utilizados vidros especiais, triplos, lami-
nados, e de controle solar, com capacidade para reter 
92% dos raios UV e 68% dos infravermelhos.



ficha técnica

Cliente · Caramelo

Ano Projeto · 2012

Metragem ·1.267m2

Local · Salvador · BA

arquitetura

Antonio Caramelo, arquiteto baiano, formado pela 
UFBA, atuou ao longo dos seus 40 anos de profissão 
nas áreas de construção civil, planejamento urbano e 
projetos arquitetônicos, com predominância em Sal-
vador, mas participação em outras cidades.
Durante o decorrer de sua atuação profissional, 
Caramelo vem se caracterizando pela forma como 
tem respondido a desafios do mercado, inovando 
sempre. De sua prancheta saíram mais de 1.200 
projetos, dentre eles projetos pioneiros e relevan-
tes para a arquitetura brasileira, principalmente 
para o desenvolvimento das regiões do Norte/
Nordeste, onde contribuiu com obras como: 1º 
Loteamento infraestruturado do Norte/Nordeste, 
1º Centro distribuidor industrial não poluente do 
Nordeste, 1º Cemitério Park, incluindo 1º Ossuário 
e 1º Crematório do Norte/Nordeste, 1º Empreendi-
mento comercial da região Norte/Nordeste a rece-
ber o selo AQUA, 1º Empreendimento residencial a 
receber o selo GRAUTEC – Nível 3  de automação 
residencial no Nordeste, 1º Escritório de Arquitetu-
ra desenvolvido sob os critérios da sustentabilidade 
no Brasil, entre outros.
Para cada tema dos projetos desenvolvidos, realizou 
estudos, pesquisas, viagens com participações em 
feiras, cursos e convenções, além de visitas especí-
ficas a instalações do ramo, utilizando metodologia 
projectual administrando a criatividade compulsiva 
e embasamento científico, técnico-funcional, com 
viabilização econômica.
Como mérito pela excelência nos projetos desenvol-
vidos e respeitabilidade conquistada no segmento 
que atua, Caramelo guarda inúmeras referências e 
premiações, entre elas cinco prêmios ADEMI, ca-
tegoria Arquiteto do Ano, onze prêmios Americas 
Property Awards, um Grande prêmio de Arquitetura 
Corporativa, entre outros.

www.caramelo.com.br

Antônio Caramelo
Caramelo Arquitetos Associados

Ao elaborarmos o projeto da nossa 

nova sede somamos experiência à 

inovações tecnológicas, privilegiando a 

automação e a sustentabilidade de modo 

a produzir de forma eficaz, economia 

com inteligência, funcionalidade e 

conforto. Este modelo assim concebido 

nos proporcionou a certeza de afirmações 

sobre vantagens e prazos de retorno

com experiência própria,

comenta Antônio Caramelo
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A fachada frontal, composta de pele de vidro, possui 
um ângulo de inclinação de onze graus, que além de 
embelezar a construção, contribui para redução da 
carga térmica, já que reduz a incidência dos raios sola-
res, além de corrigir a reflexão por espelhamento evi-
tando à incidência de ofuscamento dos motoristas de 
veículos que trafegam em vias adjacentes. 

Na entrada da edificação, jardins dão charme ao esta-
cionamento, coadunado-se com uma fonte movida por 
energia solar proveniente de placas fotovoltaicas, sen-
do as paredes laterais revestidas em pastilhas de vidro 
Glimmer mosaic, que dão efeito furta-cor ao cenário. 

No pavimento térreo, encontram-se áreas reserva-
das a estacionamento, recepção, mini copa, sanitá-
rio adaptado à portadores de necessidades especiais, 
além de uma estação compacta de armazenamento e 
tratamento de águas cinzas para reuso. 

O pavimento superior dispõe das salas de diretoria, 
uma grande sala de produção, várias salas de reuniões, 
uma sala de conferências, e um mezanino, que abriga 
uma sala multiuso, destinada a apresentações de pro-
jetos, brainstorm para grandes grupos, durante ela-
boração de briefings e insights arquitetônicos, como 
à convivência dos colaboradores. O segundo pavi-
mento, ficou reservado à formação e capacitação 
de novos profissionais, através de cursos, oficinas 

e treinamentos práticos em varias disciplinas. Sua 
estrutura física é composta por um auditório com 
capacidade para 50 pessoas, dotado de tratamento 
acústico e modernos equipamentos para gravação 
em áudio e vídeo, além de sala de projeção para 
concursos, biblioteca, coordenação e administra-
ção, sala para digitadores e grande salão de forma-
ção técnica multidisciplinar, mais área de serviços, 
apoio gastronômico, e conforto sanitário.  

Para criar um ambiente de trabalho que inspirasse a 
coletividade e a integração da equipe, a arquitetura 
definiu transparência e fluidez, o projeto dispõe de 
amplos vãos e paredes de vidro. A paleta de cores cla-
ras utilizada nas paredes e pisos também exerce a fun-
ção de espelhar a claridade aos ambientes, enquanto 
elementos como mobília apresentam cores vibrantes, 
com predomínio do laranja, que está associada à cria-
tividade, vitalidade e sucesso, que além de energizar a 
equipe, auxilia no processo de fixação da lembrança da 
marca nos visitantes.

A estrutura da construção é metálica, em sistema Ste-
el Deck, tendo sido empregues  cem toneladas de aço 
especial SAC 300 e laminados ASTM A-572. 
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Os ambientes internos e externos possuem luminárias 
em LED, a mais nova geração de lâmpadas econômi-
cas, com vida útil média de 60.000 horas, dimerizáveis 
e complementares à iluminação natural, captada por 
meio de claraboias e medida através de sistema de 
sensores fotométricos.

Para o conforto ambiental do empreendimento, as 
faces laterais e posteriores do edifício são compostas 
por paredes duplas, tendo ao meio uma manta reci-
clada de garrafas PET, além das telhas de alumínio que 
são duplas com poliuretano injetado ambas com pro-
priedades de redução térmicas e acústicas. 

Outras ações dão conta de garantir a sustentabilida-
de do escritório são: aplicação de pisos em porcela-
nato reciclado e nas áreas molhadas o revestimento 
em pastilhas de vidro reciclado com características 
antibacterianas, piso elevado de plástico reciclado 
de alta resistência nas salas, por onde passa o cabe-
amento de fibra ótica blindada, estação de armaze-
namento e tratamento de águas cinzas e de chuva 
para reuso, instalação de torneiras equipadas com 
pastilhas de cerâmica para vedação e registro de flu-
xo regulável; válvulas de descarga com o registro do 
fluxo integrado, operado para reduzir o nível de ruído 
com baixo consumo.
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DifErEnCiAl Do ProjEto 

Vários aspectos compõem a lista de exigências para 
fazer um grande projeto. Na nova sede de Arquite-
tos Caramelo, tudo foi pensado, pesado e medido à 
exaustão desde a escolha do terreno, o processo de 
construção, materiais a serem utilizados, o tratamen-
to e uso dos recursos naturais e do meio ambiente, 
implantaçãona vizinhança, condições estruturais, ges-
tão e eliminação de resíduos, economicidade, acima 
de tudo, compromisso com a sustentabilidade.

Entre muitos diferenciais, este projeto é ousado e origi-
nal, surpreendendo com as suas especificidades o pro-
grama, através da utilização de inovações tecnológicas 
e aplicação de conceitos sustentáveis. Todas as indica-
ções são de que ele será o primeiro entre seus pares 
para obter Selo Verde PROCEL – EDIFICA INMETRO.

Ao elaborarmos o projeto da nossa nova sede soma-
mos experiência à inovações tecnológicas, privile-
giando a automação e a sustentabilidade de modo a 
produzir de forma eficaz, economia com inteligência, 
funcionalidade e conforto. Este modelo assim conce-
bido nos proporcionou a certeza de afirmações sobre 
vantagens e prazos de retorno com experiência própria. 



Booking.com
Nova sede em São Paulo tem 

projeto moderno e contemporâneo
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A 
Booking.com B.V., parte da Priceline.com 
(Nasdaq: PCLN), é proprietária e opera a 
Booking.com™, líder mundial em reservas 
online de acomodações. Todos os dias, mais 

de 475.000 diárias são reservadas pela Booking.com. 
O site e os aplicativos da Booking.com atraem visi-
tantes, tanto do mercado de turismo de lazer, como 
de negócios no mundo todo. A Booking.com B.V. foi 
fundada em 1996, com sede em Amsterdã, nos Países 
Baixos, e tem o apoio internacional de escritórios em 
mais de 50 países no mundo todo.  

O novo escritório da Booking.com em São Paulo foi 
desenvolvido pela empresa de design Arealis com 
sede em São Paulo e Paris, especializada em projetos 
e realizações de espaços corporativos. Com 960 m² de 
área, a Booking.com ocupa um andar inteiro, de um 
dos mais modernos edifícios da Avenida Paulista, en-
dereço nobre da cidade. Os prazos exigidos pelo clien-
te foram cumpridos rigorosamente. 

O primeiro desafio foi de resolver as exigências de 
densidade do espaço através da flexibilidade dos luga-
res de trabalho, do crescimento da empresa, da gestão 
das vagas itinerantes implementando também espa-
ços dedicados ao trabalho de grupo.



ficha técnica

Cliente · Booking.com

Ano Projeto · 2013

Metragem · 926,5m2

Local · São Paulo · SP

arquitetura

É um conceito de empresa moderna multidisciplinar 
especializada no design e execução de escritórios 
corporativos. Nossa especialidade é desenvolver es-
paços que respondam as necessidades do trabalho 
contemporâneo e que interpretam a imagem corpo-
rativa dos nossos clientes. Realizamos todos os seus 
espaços corporativos, de varejo e comerciais. Espa-
ços para empresas: de pequenas e médias superfícies 
a grandes conjuntos corporativos. Varejo / lojas: im-
plementação de comércios, lojas, na cidade ou nos 
centros comerciais, até a instalação completa, inclu-
sive em locais que possuem restrições muito especí-
ficas. Espaço industriais e de logistica: de pequenos 
galpões a espaços indústriais e técnicos incluindo ou 
não os escritórios.                          www.arealis.com.br

Enrico Benedetti
Jean-François Imparato

Oriane Wedd
Simon Dominici

Arealis
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Uma das características comuns aos projetos de Are-
alis é de criar espaços personalizados ao tipo de tra-
balho de cada empresa, o que varia muito em função 
do tipo de atividade. No caso de Booking.com, uma 
empresa internet moderna, sem uma organização 
hierárquica piramidal, com um trabalho inteiramente 
desenvolvido sobre uma plataforma digital, foi imagi-
nado um espaço fluido favorecendo a qualidade acús-
tica e de iluminação das grandes áreas de trabalho e a 
facilidade das circulações.

Uma segunda característica dos projetos de Arealis é 
de usar o design, a arquitetura, os conceitos espaciais 
e as cores para representar a identidade da marca.

A tradução da identidade corporativa através da ar-
quitetura, é entendida pela Arealis como um meio de 
dupla eficácia: de um lado valoriza a marca, do outro 
para atrair talentos e colaboradores motivados a tra-
balhar e permanecer na empresa.

O projeto Booking.com foi concebido com uma sim-
ples operação de offset do perímetro da fachada en-
vidraçada existente. Isto criou um núcleo central fun-
cional que abriga a recepção, as salas de reuniões e o 
paintry. Tal núcleo é definido por paredes também de 
vidro e apresenta, como a fachada, os cantos arredon-
dados pelo uso de vidros curvos. Para preservar as exi-
gências da empresa quanto a privacidade das salas de 
reuniões foram aplicadas películas adesivas; uma co-
lage de mais de 90 metros de imagens dos principais 
lugares turísticos do mundo e do próprio Brasil nas 
cores corporativas e com um tratamento de um filtro 
pixelado que relembra o mundo digital e foi a solução 
encontrada do Designer Gráfico Joachim Jacques. Im-
presso  sob um suporte de adesivo fosco e aplicado em 
uma faixa de 120cm nas divisórias de vidro, cria um 
ambiente divertido sem poluir. A escolha e colocação 
das cores e imagens é integrada com muita sintonia 
no projeto arquitetônico e o resultado é um ambiente 
que não confina, mas que abre uma janela ao mundo.

Entre o núcleo central e a fachada externa se situam 
as estações de trabalho, todas caracterizadas pelo uso 
de mesas de 160cm (a maior da serie) de produção 
nacional e de cadeiras de alta qualidade, de importa-
ção americana e com uma serie de regulagens para se 
adaptar a ergonomia especifica de cada funcionário. 
Elas foram escolhidas após serem testadas em uma 
pequena concorrência a três, durante 15 dias pelos 
funcionários da Booking.com. Carpetes em tons dife-
rentes caracterizam as áreas, criando um diferencial 
muito interessante de tonalidades para o ambiente.

Em volta dos grandes pilares quadrados de dois me-
tros de lado que sustentam o prédio, foram imagina-
das “colunas services”  de forma elíptica, executadas 
em marcenaria sob medida e abrigando as máquinas 
copiadoras e armários multiuso.

Um terceiro ponto característico do operar de Arealis 
é a gestão especifica dos projetos e da obra com as 
empresas internacionais. O processo de gerenciamen-
to prevê neste caso uma serie de ações como atas se-
manais bilíngue, com fotos e descrição dos problemas 
a serem resolvidos, conference call.
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A obra para Booking.com foi executada usando a me-
todologia de obra desenvolvida no tempo pela Area-
lis, baseada em um projeto executivo detalhado e em 
uma sistemática organizativa focando dois eixos:
· Eixo tecnológico T.I. diretamente em contato com o 

responsável T.I. da Booking.com na Holanda
·  Eixo organizacional diretamente com o Office ma-

nager da Booking.com em São Paulo.

Procurar a qualidade da iluminação, natural e arti-
ficial, solucionar de forma coerente a sempre maior 
densidade exigidas pelas empresas na tendência de 
economizar frente a inflação dos alugueis, os cuida-
dos com tratamento acústico dos espaços de traba-
lho, a particular atenção aos aspectos cromáticos 
como fator incidente no desempenho e no bem es-
tar dos funcionários são prerrogativas de um projeto 
moderno ao qual a Arealis sempre se refere de forma 
determinada e irrevogável.



CSL Behring
Nova sede administrativa da indústria farmacêutica 

instalado na Vila Olímpia em São Paulo
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C
om experiência anterior no atendimento à 
CSL Behring, A FR Arquitetura, que em 2010 
já havia desenvolvido e implantado a unida-
de de distribuição da CSL Behring em Itapevi, 

foi o escritório responsável pela escolha e implantação 
da nova sede administrativa da indústria farmacêutica 
no polo corporativo da Vila Olímpia, em São Paulo.

Por se tratar de uma multinacional estrangeira, o pro-
cesso de estudo para a instalação da nova sede foi 
iniciado muito antes da definição de projetos arquite-
tônicos. A FR Arquitetura esteve junto nesse percurso, 
desde 2012. 

Primeiramente, foram realizados estudos de neces-
sidades de ocupação e crescimento, avaliando-se o 
perfil de imóveis corporativos disponíveis, seus custos 
mensais e necessidade de investimentos para implan-
tação. A partir de então, definiram-se perfis de imóveis 
possíveis e valores para composição de um budget de 
investimento. De posse das informações em mãos, os 
gestores da CSL Behring traçaram junto à matriz um 
plano de execução e aprovações.



ficha técnica

Cliente · CSL Behring

Ano Projeto · 2013

Local · São Paulo · SP

arquitetura
Profissionais com mais de 10 anos de experiência, 
com foco definido, know how e competitividade. 
Atuação exclusiva no mercado corporativo, condição 
que permite especialização, qualidade de projeto, 
velocidade e dinamismo na instalação, montagem e 
reforma de escritórios. Focada em projetos, geren-
ciamento e implantação de obras corporativas, o que 
garante competitividade e melhor relação investi-
mento-resultado para o cliente. Corpo técnico com 
experiência em arquitetura e engenharia (execução 
completa); know-how em empreitadas globais; pro-
cessos de trabalho formatados e experiente equipe 
de colaboradores.

www.feliperusso.com.br

Felipe Russo e Robson Oliveira 
Felipe Russo Arquitetura
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Depois das aprovações, o imóvel escolhido foi um edi-
fício novo, na Vila Olímpia, onde a equipe de arquite-
tura participou da negociação do contrato de locação, 
definindo juntamente com o cliente a necessidade de 
infraestrutura que deveria ser instalada pelo proprietá-
rio e o que seria assumido pelo locatário. O resultado 
foi a entrega do imóvel com ar condicionado tipo VRV 
(ecológico), forro modular acústico, iluminação e piso 
elevado no lugar do original core in shell (totalmen-
te sem instalações e acabamentos). “As pessoas não 
costumam usar os profissionais de arquitetura para 
assessorá-las no momento da escolha do local, mas 
nós podemos ajudar muito além da definição de cores 
e design, pois conhecemos os valores de implantação e 
podemos prestar uma ampla assessoria para determi-
nar custos ocultos de uma locação e perfil de investi-
mento necessário para adequar os imóveis às necessi-
dades dos clientes. E essa informação é crucial para a 
escolha de um imóvel corporativo.”, revela o arquiteto. 

Vencidas as etapas de viabilidade e locação do imóvel, 
o projeto foi desenvolvido a partir de premissas como 
eficiência energética, conforto, fluxos e aproveita-
mento dos espaços. Nesse sentido, a maior parte das 
salas fechadas foi disposta no centro do andar, longe 
das janelas e fora do alcance da incidência direta de 
sol. Desse modo, o ar condicionado, responsável por 
até 43% do consumo de energia, passou a funcionar 
com mais eficiência, uma vez que não se concentra o 
grande calor gerado pela insolação direta dentro de 
uma pequena sala. Essa característica também me-
lhora o conforto para os usuários, além de promover 
uma melhor distribuição da luz natural, que permeia 
os colaboradores e chega às salas fechadas através das 
paredes de vidro.

O layout foi disposto de maneira que os colaboradores 
de staff ficassem entre as salas de diretores e as mesas 
de gerentes, em estações lineares com divisórias baixas. 

O que proporcionou uma integração visual entre to-
dos os colaboradores, melhorando também a sinergia 
entre as equipes. As mesas de gerentes foram implan-
tadas próximas às janelas, acompanhando a curva 
da fachada do imóvel, com armários de altura média 
entre cada posição, de modo a potencializar o movi-
mento plástico que o andar proporciona, permitindo a 
penetração da luz natural.

A recepção, junto ao core central, foi planejada de 
modo a abrigar uma recepcionista, área de espera e 
nichos para exposição de produtos e/ou elementos 
de decoração, criando um espaço convidativo, onde a 
marca da empresa pode ser visualizada por todos que 
chegam na empresa. A recepção leva a três espaços 
distintos, sendo o primeiro para visitantes com aces-
so a um café e salas de reuniões (independente e sem 
contato com a área operacional), um segundo, exclu-
sivo para funcionários, e um terceiro, com acesso res-
trito ao departamento de recursos humanos.



Fotos | Gal Oppido
mais informações
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O maior desafio foi dispor de maneira coerente todos 
os colaboradores, uma vez que grande parte era com-
posta de nível gerencial, com uma relação bastante in-
comum entre gestores e staff. “Como cada posição de 
gerente consome aproximadamente uma área equiva-
lente a quatro colaboradores em posição de staff, foi 
um grande desafio estabelecer um padrão de ocupa-
ção onde todos estivessem em condições equivalen-
tes, sem perder a sinergia entre as equipes”.

Característica marcante e ao mesmo tempo grande 
diferencial desse projeto foi a escolha do desenho do 
carpete. Para contrapor a curva da fachada, e justa-
mente para valorizá-la, o arquiteto sugeriu um dese-
nho linear. No entanto, para permitir o acesso ao piso 

elevado, era necessário que o carpete fosse em placas, 
o que dificulta a instalação do produto em linha, por 
conta dos desencontros que acabam, necessariamen-
te, ocorrendo. 

Frente ao desafio, foram realizados alguns testes de 
instalação, que mostraram que os pequenos desencon-
tros não comprometiam o resultado final. “Partimos do 
conceito de semiótica, em que o cérebro corrige peque-
nas imperfeições vistas pelos olhos, o que acabou crian-
do um efeito maior do que a limitação do material. Ba-
seados nessa teoria, fizemos os ensaios e ficamos muito 
satisfeitos com o resultado. Nem precisamos escolher 
as placas, mas devemos muito a competência do insta-
lador”, completa o Arquiteto Felipe Russo.



Desde sua fundação, em 1955, compromete-se com 
o uso do design visando o enriquecimento das vidas 
dos usuários de seus projetos e com o sucesso das or-
ganizações para as quais prestou serviço. Seus 1.600 
funcionários colaboram através de uma rede de 24 
escritórios, distribuídos em três continentes: Atlan-
ta, Beijing, Calgary, Chicago, Dallas, Denver, Dubai, 
Hong Kong, Houston, London, Los Angeles, Miami, 
Mumbai, New York, Ottawa, San Francisco, Seattle, 
Shanghai, Singapore, St. Louis, Tampa, Toronto, Van-
couver, Washington, DC. 

Segundo a própria companhia, sua missão é a de entre-
gar notáveis ideias de design e soluções para seus clien-
tes através da composição criativa que leva em conta 
as necessidades humanas, a administração preocupada 
com o ambiente, o valor dado à criação, à ciência e à 
arte. Suas soluções resultam de um esforço colabora-

tivo que motiva equipes multidisciplinares a buscarem 
soluções alternativas, dividirem conhecimento e ima-
ginarem novas formas de resolução para os confl itos e 
desafi os apresentados pelo ambiente construído.

A companhia elegeu quatro palavras chave para defi -
nir suas diretrizes e fi losofi a. Elas são a criação, a ins-
piração, a conexão e o cuidado. Criação de ambientes 
excepcionais que atinjam as expectativas dos clientes, 
resolvendo seus mais complexos desafi os de projeto; 
inspiração de pessoas através do trabalho que busca 
expressar valores culturais, organizacionais e pesso-
ais perenes; conexão que ligue pessoas e lugares com 
ideias que vem de uma profusão de muitas mentes e 
imaginações; cuidado com o serviço aos clientes, de 
modo que ele seja capaz de enriquecer suas vidas, me-
lhorando comunidades e resguardando o meio am-
biente através do design. 

Hellmuth, Obata + Kassabaum
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A HOK é uma fi rma global que se dedica ao design, 
arquitetura, engenharia e planejamento.

NASA BUILDING 20 · Houston · Texas · USA



OFFICE STYLE  [ 81 ][ 80 ]  OFFICE STYLE

hok internacional

ACCIDENT FUND NATIONAL HEADQUARTERS · Lansing · Michigan · USA CANON HEADQUARTERS · Melville · New York · USA



LG ELECTRONICS NORTH AMERICAN HEADQUARTERS · Englewood Cliffs · New Jersey · USA SONY ERICSSON AMERICAS HEADQUARTERS · Atlanta · Georgia · USA

OFFICE STYLE  [ 83 ][ 82 ]  OFFICE STYLE

hok internacional



Texto [ Igor Câmara mais informações

WELLMARK CORPORATE HEADQUARTERS · Des Moines · Iowa · USA
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A
tentos ao crescimento do uso de bicicleta 
na cidade, agências de turismo começam a 
desenvolver opções de passeios que unem 
cultura e lazer através de uma prática sau-

dável. Além de um passeio ciclístico, os turistas rece-
bem informações sobre os atrativos culturais e histó-
ricos da cidade de acordo com os roteiros oferecidos.

Apesar de ter cada vez mais adeptos, o cicloturismo, 
ou ciclismo de turismo, começou há mais de um sé-
culo. Em 1896 John Foster Fraser, Edward Lunn e F. H. 
Lowe fizeram 30.958 km, através de 17 países, em dois 
anos em bicicletas Penny Farthing, com a roda diantei-
ra maior que a traseira, pedais fixos nas rodas, pneus 
de borracha maciça e cerca de 45 kg de peso. Hoje em 
dia tudo é mais confortável. Ainda assim a bicicleta de 
turismo deve corresponder a certas características:

· Ser confortável;
· Ter pedais de encaixe;
· Ter um suporte de carga equilibrado;
· Ter uma grande variedade de marchas;
· Ser um equipamento robusto;
· Permitir o posicionamento vertical do ciclista;
· Ter um guidão que permita que as mãos pousem de 

maneiras diferentes, de forma a partilha a tensão 
por vários grupos musculares em percursos longos.

Além de ser uma forma ecológica de viajar é também 
das mais baratas e das que permite uma maior intera-
ção com as populações por onde se passa. Possibilita e 
incentiva um contato próximo com tudo o que os ro-
deia: pessoas, animais, paisagens, cheiros, topografias 
de terreno, etc. A passagem por um local não é só uma 
passagem: é uma vivência e um convívio.

No entanto, para que a viagem possa ser desfrutada 
ao máximo, alguns procedimentos precisam de ser se-
guidos antes de iniciá-la:

· Averiguar quais os locais onde possa passar a noite;
· Averiguar onde se pode arranjar o que comer e beber;
· Fazer uma revisão à bicicleta;
· Treino de orientação com mapa e bússola;
· Averiguar contatos para reparações necessárias du-

rante a viagem ou para encomenda de peças;
· Experimentar a bicicleta e calçado apropriado an-

tes de dar início à viagem.

A dimensão das coisas é outra. Não quer dizer que 
seja a real, mas é uma dimensão mais humana, na 
medida em que o Homem é um ser vivo como os 
outros, capaz de depender unicamente de si próprio 
para comer, arranjar um local abrigado para dormir e 
para se deslocar.
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Sobre duas rodas
Econômica e ecológica, a bicicleta permite viajar em todos os terrenos

e conhecer em detalhes locais e pessoas
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Aqui neste Patrimônio da Humanidade, assim declarado 
pela UNESCO, você poderá vivenciar uma cidade verda-
deiramente cosmopolita e viva, cercada de história. Graz 
tem um sistema amplo de ciclovias e ciclismo é de fato o 
melhor jeito de explorar a cidade. As ciclovias acabam nas 
planícies férteis do sul de Estíria, chamadas de Toscana da 
Áustria, cujos vinhedos realmente competem com os da 
Itália. A paisagem e geografi a conduzem especialmente à 
fabricação de vinho, com colinas de fl oresta densa e bas-
tante íngreme, oferecendo proteção dos ventos e friagem 
em suas sombras. O sol brilha aqui mais do que qualquer 
outro lugar na Áustria. Você também desfrutará os SPAS 
termais em Bad Radkersburg. Esta área é rica em histó-
ria, tanto antiga como mais recente, a qual você poderá 
explorar nos muitos museus pelo caminho. Há algo aqui 
para cada pessoa. Bem-vindo a Mura, bem-vindo à Estíria, 
O Coração Verde da Áustria.

  ÁUSTRIA [ CICLOVIA MUR

O vinho só pode ser cultivado apenas em lugares real-
mente bonitos. Ele precisa de um clima ameno, muito 
sol, e um terreno levemente acidentado, com pouco 
vento. Adicione um pouco de cultura antiga, cidades 
encantadoras e aldeias pitorescas e você começa esse 
passeio através de algumas das regiões mais bonitas da 
Europa: Rhein-Hessen, Renânia-Palatinado, Baden Ba-
den e a Alsácia.
Durante séculos, excelente vinho vem sendo cultivado 
na região e também uma cozinha deliciosa e variada, que 
varia de “Saumagen” a Alsácia. É mais do que se pode es-
perar.
Mainz, Worms, Baden Baden e Estrasburgo são apenas 
alguns dos muitos destaques culturais.
Este é um passeio para relaxar, se divertir e conhecer o 
país da Alemanha e seu povo!

  ALEMANHA [ ROTA DO VINHO

Situada entre o mar e as montanhas, Dublin tem uma atmosfera inigualável, mas 
poucos visitantes vão além do centro da cidade para experimentar o que ela tem 
a oferecer. Neste passeio, você vai explorar a costa sul e o sopé das Montanhas de 
Dublin. Você também vai experimentar a beleza das Montanhas de Wicklow, onde 
a agitação da capital será vista como a milhões de quilômetros de distância.

  IRLANDA [ DUBLIN E WICKLOW

A Dalmácia é uma região localizada na 
costa leste do Mar Adriático na Croácia. 
A Croácia se tornou um destino de tu-
rismo bastante popular, também não é 
para menos, com suas praias espetacu-
lares de águas convidativas, enseadas, 
ilhas e canais, assim como seus parques 
nacionais e seu clima favorável. O ma-
ravilhoso passeio de bicicleta pelo o sul 
da Dalmácia, a menor e menos povoada 
região da Croácia, lhe levará por peque-
nas vilas e pelo belo interior de suas ilhas. 
Nesse passeio você conhecerá a bela ilha 
de Korcula com seus pitorescos povoa-
dos, a península produtora de vinhas de 
Peljesac e, ao sul da península, a ilha de 
Mljet, com seu impressionante parque 
nacional. O guia turístico lhe guiará pelas 
cidades de Trogir, Hvar, Stari Grad e Kor-
cula, quase todas protegidas pelas UNES-
CO como patrimônio da humanidade.

CROÁCIA [ DALMÁCIA
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Navegando e pedalando você embarcará em uma viagem no tempo. Os sepul-
cros e covas megalíticas pré-históricos contam a respeito da vida das pessoas 
que aqui viveram a 6.000 anos atrás. Em todo canto, você as marcas dos Vikings 
deixadas na região. No começo da Idade Média, eles controlavam grande parte 
da Dinamarca e do Mar Báltico.

  ALEMANHA E DINAMARCA [ MAR BÁLTICO ALEMÃO

O passeio começa em Mântua. Não se pode deixar de ver o seu 
centro histórico com dezenas de praças, igrejas, monumentos e 
pátios fascinantes. Castelgugliermo é uma pequena cidade de 
aproximadamente 1.800 habitantes na região de Vêneto. Por 
pequenas vilas e vilarejos, você chegará em Ferrara. Ferrara é 
conhecida como a Cidade do Renascimento, e é tombada pela 
UNESCO como um Patrimônio da Humanidade. Ferrara possui 
muitos palácios do início do Renascimento e uma das mais bem 
preservadas muralhas da Renascença na Itália. Adria fi ca entre a 
foz dos Rios Po e Adige e já foi uma cidade Etrusca. Porto Levan-
te é uma maravilhosa cidade portuária com excelentes frutos do 
mar e fantásticas vistas, e que também conta com a maravilhosa 
fauna e fl ora do Parque Nacional de Delta do Po. A cidade cos-
teira de Chioggia é uma miniatura de Veneza. Tem uma maravi-
lhosa arquitetura medieval e um famoso mercado de peixes. Por 
último, mas não menos importante, está a grande cidade n’água, 
Veneza. Veneza é um deleite de edifícios exuberantes, pontes 
elaboradas, praças pitorescas e magnífi cas igrejas, tudo junto em 
um incrível labirinto de ruas e canais estreitos.

ITÁLIA [ MÂNTUA A VENEZA

A Bélgica tem orgulho de sua tradição de artes fi nas e obras de arte de artistas famosos, de 
mestres medievais tais como, Eyck, a surrealistas, como Magritte. Para os amantes do ar livre, 
o belo interior belga oferece um variedade de coisas para se fazer. Acima de tudo, os belgas 
sabem como desfrutar a vida em sua plenitude – sua mundialmente conhecida, cerveja, cho-
colate, waffl es, mexilhões, batatas fritas e fi na cozinha são testemunhos disso. Nunca é difícil 
encontrar um lugar maravilhoso para comer ou beber em qualquer vila ou cidade belga.

  BÉLGICA [ BRUXELAS A BRUGES

Do oeste de Praga para Františkovy Lázne começará o primeiro 
dia de ciclismo. Františkovy Lázne é uma pequena cidade termal 
que manteve sua atmosfera da virada do século e o ambiente 
relaxante, continua sendo um dos spas checos mais pitorescos. 
A próxima cidade, Cheb, foi fundada no século 11 no local de um 
assentamento eslavo. Friedrich Barbarossa construiu um caste-
lo românico aqui em 1180. Ao sul de Cheb está a famosa torre 
cilíndrica Starý Hrozňatov, preservada a partir das ruínas de um 
castelo gótico. Depois segue-se na cidade termal de Kynzvart, 
originalmente um assentamento barroco construído em 1821-
36. O castelo Kynzvart foi construído pelo Príncipe Chanceler 
Austríaco van Metternich. Um museu foi criado aqui, onde é 
possível ver uma valiosa coleção de moedas, antigas lembran-
ças egípcias, e muito mais. A pouco notada cidade de Chodova 
Plana é imcomparável em todo o mundo, devido ao seu spa de 
cerveja! Banhos são feitos com a mistura de extratos de cerveja 
junto com a própria cerveja – experimentar esses procedimen-
tos locais de tratamento, irá convencê-lo de que a cerveja pode 
tratar não só do interior, mas também do exterior. A grande 
Floresta Slavkovsky tem a aparência de uma ilha de vegetação 
verde e de tranquilidade, pouco infl uenciada pelo homem. Este 
é um complexo de paisagem impressionante, com pântanos e 
uma enorme reserva de água natural.

REPÚBLICA TCHECA [ TRIÂNGULO SPA E PRAGA
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O Parque Natural do Sudoeste de Alentejo e Costa Vicentina estende-se ao longo da costa sul 
portuguesa e é banhado pelo Oceano Atlântico. Esta paisagem do sudoeste tem 300 milhões de 
anos e é uma das paisagens mais bem preservadas da Europa; a intervenção humana é muito pou-
co visível ao longo da longa história da região. Outrora submersa (há cerca de 2 milhões de anos), 
esta é uma vasta área com muitos habitats costeiros diferentes e inúmeras praias e falésias. Os 
passeios diários incluem a ida às belas praias deste Parque Natural onde se pode refrescar se nas 
águas límpidas do mar. As falésias são muito altas e íngrimes, com quase 100m de altura e em cima 
do mar. Muitas rochas e ilhotas isoladas completam este belo e singular cenário. Esta área contém 
uma diversidade de espécies botânicas raras, com uma fl ora muito interessante e uma variedade 
de aves marinhas que aqui nidifi cam. Pedalar ao longo das trilhas nas falésias deste Parque Natural, 
admirando as vistas e sentindo o vento fresco no rosto é uma sensação espectacular.

  PORTUGAL [ ALENTEJO

A tulipa se tornou um respeitado e precioso sím-
bolo da Holanda, e este passeio de 7 dias permite 
que você vivencie as tulipas em sua maior glória! 
A exibição de fl ores em Keukenhof lhe trará para a 
intimidade dessas fl ores majestosas. Em Baskoop 
você pedalará por centenas de viveiros de horti-
culturas. As tulipas são apenas uma fração do que 
você pode ver nesse passeio. Os moinhos de vento 
de Kinderdijk, a maior concentração de antigos moi-
nhos na Holanda, serão visitados juntamente com 
Gouda – cidade de queijos e velas. Os ciclistas tam-
bém conhecerão o Haarlem, a mais antiga cidade 
da Holanda, lar da famosa Catedral de São Bavo e a 
animada cidade universitária de Leiden.

HOLANDA [ TOUR DAS TULIPAS

Todos os roteiros apresentados e muitos outros, o esperam no site www.tripsite.com/br/bike
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HENOCK DE ALMEIDA - 30 ANOS

Conhecido por seus projetos urbanos, cria de Oscar Niemeyer e Sérgio Bernardes, o arqui-

teto Henock de Almeida completa 30 anos de carreira estabelecido no mercado corpora-

tivo, com ênfase no segmento naval

Motivos para comemorar ele tem. Afi nal, 30 anos depois de estagiar com Sérgio Ber-

nardes, participar da revitalização do Paço Imperial e vencer concurso em homenagem 

ao cinquentenário de Getúlio Vargas – tendo o mestre Niemeyer com júri -, Henock de 

Almeida foi selecionado entre os quatro profi ssionais selecionados na concorrência inter-

nacional aberta pela Prefeitura de São Paulo para instalar novos elementos de mobiliário urbano. Na disputa, nomes como o 

do designer Guto Índio da Costa, além dos paulistas Carlos Bratke e Rui Otake. Este ano, acaba de projetar o novo prédio que 

vai abrigar parte do jornalismo da TV Globo, além de ter fechado novos contratos na área corporativa (Odebrecht, Manuchar 

e Personal Service), totalizando investimentos de R$ 3.600.000. No segmento naval, concluiu o quinto projeto do segmento 

naval/offshore, totalizando um investimento médio de 40 milhões de reais. O primeiro deles foi para a BRASCO, empresa 

com porto privado para apoio de navios que atuam no ramo offshore, onde Henock fez um projeto para construção de um 

prédio de escritórios com quatro andares (2400.00m²) e um galpão industrial de estocagem (1.900m²) na Ilha da Conceição, 

Niterói. Depois veio a NORSUL, transportadora marítima, proprietária de navios, que contratou a empresa para instalação a 

de escritório sede com 1.400m², no Centro do Rio. O terceiro projeto foi para a indústria de motores para navios norueguesa 

chamada WÄRTSILÄ, um retrofi t de prédio com dez pavimentos para instalação da sede da empresa no Brasil, com 2.300m², 

também no Centro do Rio. O ESTALEIRO SÃO MIGUEL, em São Gonçalo, de apoio para plataformas offshore, contratou o 

escritório do arquiteto para construir um prédio de escritórios com quatro andares (2.000m²) e outro de apoio para a equipe, 

com seis andares e 2.800m². Recentemente, foi contratado pela FARSTAD NAVEGAÇÃO, empresa proprietária de navios da 

área offshore, para projetar o escritório-sede, no Centro do Rio. 

WORKSHOP DO ARQUITETO SÉRGIO TEPERMAN EM CURITIBA

Através da AsBEA/PR, a Alberfl ex concedeu o espaço 

do seu showroom no bairro Água Verde para receber 

a palestra do renomado arquiteto Sérgio Teperman  

com o workshop Arquitetura por Arquiteto e para 

Noite de Autógrafos do livro: As cidades vivas, viva 

as cidades! - Crônicas sobre Arquitetura e Urbanismo 

pela editora Senac São Paulo. O livro de Teperman, 

um dos mais renomados nomes da arquitetura bra-

sileira, traz uma coletânea de artigos publicados em 

revistas e jornais e traça uma breve história da arqui-

tetura e do urbanismo no Brasil, através de comen-

tários bem-humorados e até sarcásticos sobre cole-

gas de profi ssão, projetos, urbanismo e metrópoles. 

Estiveram presentes o Sr. José Alberto Chiuratto, 

diretor-presidente da fábrica de móveis de escritório Alberfl ex e arquitetos importantes como Gustavo Pinto e Dória Lopes 

Fiuza. Formado pela FAU-USP, Sérgio Teperman trabalhou no Departamento de Novas Cidades da Prefeitura de Londres e fez 

vários cursos e estágios na Europa, onde foi titular de bolsas como a Olivetti na Itália, Fundação Casa do Brasil na Grã-Breta-

nha, Astef na França, Unesco na Finlândia e Fundação Gulbenkian em Portugal. Um de seus gurus é o fi nlandês Alvar Alto, um 

dos pioneiros da arquitetura moderna, em cujo escritório começou a carreira como estagiário. Além disso, Teperman, que é 

membro do Comitê Internacional de Críticos da Arquitetura (Cica) tem passagens por associações da categoria, foi diretor do 

Sindicato dos Arquitetos de São Paulo e presidente da Asbea, e participou de diversas publicações da área, como a revista A&C, 

o jornal Arquiteto, e revistas de Arquitetura e Urbanismo.

Luciano Lunardello, SergioTeperman, José Alberto Chiuratto e Marcos Nascimento
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CARAMELO CONQUISTA PELA QUARTA VEZ O PRÊMIO ADEMI
Antonio Caramelo soube da conquista do quarto título “Arquiteto do Ano” pelo Prêmio 

Ademi-Ba na última terça-feira (19). O resultado da 17ª edição do prêmio foi alcançado 

com 84% dos votos. A festa de entrega será no dia 19 de maio no Unique Eventos e reu-

nirá autoridades e empresários ligados ao setor.

Quando foi divulgada a abertura do Prêmio, Antonio Caramelo já tinha em mente que iria 

inscrever o projeto Hangar Bussines Park da OR- Odebrecht para concorrer à categoria 

Arquiteto do Ano como case principal. O trabalho contou com cinco empreendimentos, 

todos lançados em 2010, como exigido no regulamento da Instituição. “O conceito Bus-

sines Park era até pouco tempo inédito em Salvador e passará com certeza a ser uma 

exigência doravante em razão do grande sucesso obtido pelo Hangar Bussines Park”, afi rma Antonio Caramelo. Com 30 

páginas escritas de próprio punho, Caramelo revelou como foi o desenvolvimento do projeto arquitetônico de um dos mais 

inovadores empreendimentos comerciais já lançados na história de Salvador, bem como explicou sua importância para a 

cidade neste momento de busca por soluções que visem à melhoria do tráfego e da qualidade de vida no trabalho, serviços 

e lazer. “O Hangar foi concebido como um lugar onde os espaços funcionais e contemplativos ambientados por generoso 

paisagismo favorecem a integração inter-relacional. Gerando serviços e soluções para empresas, operadores e clientes com 

tecnologia e sustentabilidade. O Hangar é uma síntese do que seja qualidade de vida no ambiente de trabalho. Assim, fi ze-

mos o Hangar Business Park,” diz. O arquiteto Antonio Caramelo e equipe receberam com muita satisfação a notícia de que 

haviam vencido o Prêmio Ademi 2011 na categoria “Arquiteto do Ano” deste que é considerado o mais expressivo prêmio do 

mercado imobiliário baiano. Na opinião do arquiteto, essa edição tem um signifi cado especial para todos que constituem 

essa grande rede de parceiros identifi cada como mercado imobiliário. “Inovar é preciso, até porque quando a mesmice vence 

a possibilidade de inovar, é sinal que o comodismo e o medo não deram oportunidade ao risco. No HANGAR, coragem deu 

vida ao sucesso.”, acredita Caramelo, que vê com otimismo o futuro do mercado.

RICCÓ APRESENTA O CONCEITO CITIZEN OFFICE
Ideia é unir a qualidade do uso do espaço, a agilidade

e produtividade

Riccó apresenta o conceito Citizen Offi ce, escritório hu-

manizado, que foi fi nalizado em 2011. Em 2012, a Riccó 

concluiu suas pesquisas e apresenta a adaptação desses 

conceitos à realidade brasileira, projeto fundamentado 

pela aliança estratégica fi rmada entre as duas empresas. 

Neste modelo, perde-se a territorialidade, uma vez que 

uma parcela cada vez menor de usuários permanecem 

fi xos dentro do escritório, a de se levar em conta férias, 

licenças, serviços externos ou reuniões. As novas tendên-

cias de mercado têm levado as empresas a se adaptarem as exigências dos colaboradores, que buscam em seu ambiente de 

trabalho espaços mais acolhedores, inspiradores, ergonômicos e com locais para relaxar (pensar), que resultam em um au-

mento signifi cativo dos níveis de satisfação e produtividade, além da redução do índice de absenteísmo e consequentemente, 

o aumento da lucratividade da empresa. Pesquisas revelam que o salário não é mais o fator determinante para a escolha de 

uma empresa por parte do funcionário. O colaborador tem levado em conta um bom ambiente de trabalho, buscando lugares 

que levam em consideração o seu bem-estar, facilitando a interação e o conforto, garantindo que o usuário permaneça no 

ambiente de trabalho com o mesmo prazer e conforto que encontraria em sua casa. Com base neste cenário surge o Citizen 

Offi ce, modelo de escritório que remete a valorização do ser humano. As tarefas e as informações devem fl uir pelo ambiente 

de trabalho continuamente, não sendo bloqueadas por estruturas complicadas. Esse novo local incentiva os usuários a tra-

balharem em diferentes posturas e a movimentar-se mais, favorecendo não apenas a produtividade, mas principalmente, 

preservando a saúde, diminuindo o sedentarismo e seus efeitos nocivos. 
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ATHIÉ | WOHNRATH
www. athiewohnrath.com.br
Telefone  11  5501 6766

BEAULIEU
www.beaulieu.com.br
Telefone  42  2101 1000

BORTOLINI
www.bortolini.com.br
Telefone  54  3433 2500

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

DIMOPLAC
www.dimoplac.com.br
Telefone  11  2404 9722

DPS BRASIL
www.telasdps.com.br
Telefone  11  2308 1331

EPISO
www.episo.com.br
Telefone  21  2225 6277

HUNTER DOUGLAS
www.hunterdouglas.com.br
Telefone  11  2135 1000

INTERACT
www.interactdivisorias.com.br
Telefone  11  3274 2020

INWALL
www.inwall.com.br
Telefone  11  4324 2091

ITAIM ILUMINAÇÃO
www.itaimiluminacao.com.br
Telefone  11  4785 1010

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

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

MARZO VITORINO
www.marzovitorino.com.br
Telefone  11  4486 8846

OPERIS
www.operis.com.br
Telefone  11  4324 2092

OWA
www.owa.com.br
Telefone  11  4072 8200

PONTOCOM
www.pontocommoveis.com.br
Telefone  11  5513 5020

PRÊMIO ARQUITETURA CORPORATIVA
www.fl exeventos.com.br
Telefone  11  3663 2505

RICCÓ
www.ricco.com.br
Telefone  11  2696 4600

USE MÓVEIS
www.usemoveis.com.br
Telefone  62  3272 8500

AnunciantesAnunciantesAnunciantes
Agora você pode consultar todas as informações

das seções diretamente com as empresas

CASE BOOKING
Projeto · Arealis
Divisórias · Interact
Estações de Trabalho e Cadeiras · Riccó
Carpetes e pisos vinilicos · Beaulieu

CASE CSL BEHRING:
Projeto · Felipe Russo Arquitetura
Divisórias · Marcetex
Forro · OWA


