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editorial

Com muito orgulho, lhe entregamos esta Edição Especial,
que tem como foco “Um novo olhar”.
Este ano, o XII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa vem
comprovando a força da Arquitetura e Construção Brasileira, enchendo-nos de orgulho, pois apesar dos desafios que o setor tem
vivenciado, tivemos um recorde de participantes para a Rodada de
Negócios e um recorde qualitativo de inscrições para Prêmio de
Arquitetura, no qual a imensa maioria são projetos a serem realizados. Prova concreta da dinâmica, criatividade e do potencial da
Arquitetura e Construção Corporativa no Brasil.
Hoje não somos concorrentes, não somos fornecedores, nem
mesmo contratantes, somos um só e estamos dispostos e abertos a ouvir uns aos outros, a compartilhar ideias, informações e
opiniões, com o propósito de trazer abundância, reconhecimento
e trabalhar em prol de uma sociedade melhor para São Paulo e
para o Brasil.
Isso só será possível se começarmos por pequenas mudanças, então convido vocês a romper com a programação tradicional de
escassez, trazendo este Novo Olhar para o seu dia a dia.
Ricardo Aronovich
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com a palavra

Estiloterapia
O

processo de “estiloterapia” começa com
uma intenção de expressão e de mudança,
assim como todo o projeto de arquitetura.
Sempre fico imaginando como deve ser quando um
cliente agenda um horário com o seu arquiteto: quanta
expectativa e ansiedade estão depositados nesse encontro. E ainda um enorme desejo de se ver representado nos ambientes.
O cliente, penso eu, deve se esforçar para encontrar
as palavras mais adequadas. Cada comentário pode
ajudar a decifrar o que ele quer sentir e transmitir
com o espaço e a decidir por um estilo.
Do outro lado da mesa, o arquiteto busca o entendimento

da essência daquele indivíduo ou empresa que está ali
representada. Ele observa e percebe cada detalhe implícito nas entrelinhas. É preciso muita sensibilidade e
um “quê” de terapeuta nessas horas, não é mesmo?
Entender a estrutura e a história que fundamenta uma
construção é o primeiro passo de um arquiteto, correto? Saber mais fundo sobre a intenção verdadeira do seu
cliente para aquele ambiente, por que nem sempre ele
chega com isso claro, é o seu norte para um projeto eficaz. Até que o profissional possa
propor algo que seja coerente,

que comunique e expresse de forma fiel toda a amplitude e complexidade envolvidas naquele universo.
Pois não é muito diferente com a “estiloterapia”. Imagine que, nesse caso, a planta arquitetônica é você.
Temos de traduzi-la da melhor forma possível. Essa
tradução será refletida na sua imagem, sua forma de
expressão. Estiloterapia é isso: o desvendar de cada
centímetro quadrado de um território amplo, misterioso, subjetivo e super dinâmico, que é o ser humano!
Descobrir o seu estilo e expressá-lo no mundo é o segredo dessa jornada, que tem início, meio, mas não
tem fim. Assim como as mudanças que queremos
fazer na nossa casa, não é? Sempre cabe um objeto
decorativo a mais aqui, um quadro daquele artista
admirado ali.
A busca na “estiloterapia” é, primeiro, pela sua verdade, que pertence somente a você. Um mergulho interior. Em seguida, a intenção é traduzir isso por meio
de uma linguagem que faça com que os que estão ao
seu redor entendam aquilo que você quer comunicar.
Não há distorções. Sua imagem é a sua essência.
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Para fazer essa tradução são utilizadas diversas ferramentas. A roupa é apenas uma delas. Mas podemos
citar o uso apropriado das cores, o corte ideal para a
sua estrutura corporal, maquiagem, corte de cabelo,
sua linguagem verbal e até mesmo a percepção dos
nossos sentidos. Novamente lanço mão da comparação com a arquitetura. Uma bela casa é feita de diversos aspectos: paisagismo, iluminação, decoração,
cores etc.
Nesse espaço vamos conversar sobre cada passo da
“estiloterapia” e de como descobrir a nossa melhor
versão, fundamentados em nossos valores e propósito,
afim de construir uma imagem de forma integrativa.
O processo resulta em uma expressão sustentável que
independe dos papéis que você representa e das mudanças que venha enfrentar durante sua vida. Vamos
juntos? Te espero na próxima edição!

Mariana Iannuzzi
Psicóloga, Coach e
Consultora de Imagem

www.coachingeimagem.com
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[ livro ] COMO DECIFRAR NOVA YORK
Autor Will Jones ][ Editora Ediçoes de Janeiro
Em um formato ideal para ser levado em viagens e visitas in loco, o guia de arquitetura é
um instrumento indispensável para decifrar a cidade de Nova York e apresenta os principais edifícios e marcos desta que é uma das maiores e mais interessantes cidades do
mundo. Ricamente ilustrada e contando com textos objetivos, a edição revela a evolução
arquitetônica da cidade, lançando luz sobre os constantes desenvolvimentos de técnicas
e de materiais que moldaram sua arquitetura, bem como estilos dominantes que marcam a celebrada paisagem urbana da Big Apple. Nesse percurso visual são apresentados os
elementos-chave dos diversos edifícios icônicos da cidade, em um panorama que vai das
construções coloniais aos imponentes arranha-céus pós modernos. Além disso traz um
rico glossário de termos arquitetônicos.

[ LIVRO ] TUDO SOBRE ARQUITETURA
Autor Denna Jones ][ Editora Sextante
Escrito por uma equipe de especialistas, este livro explora as mais icônicas realizações arquitetônicas do mundo, desde o Neolítico até os dias de hoje. Organizado cronologicamente, Tudo sobre arquitetura traça o desenvolvimento de cada
período e estilo, cobrindo todas as categorias de construção, das casas de sapé
às catedrais, dos arranha-céus às pirâmides. Apresenta as obras fundamentais em
seu contexto social e cultural, destacando os acontecimentos históricos mais influentes e os principais eventos do período. Traz uma biografia dos arquitetos mais
representativos de cada época ou movimento, analisando por que seu trabalho se
destaca dos demais. É abrangente e ao mesmo tempo profundo em detalhes, se
tornando uma fonte de pesquisa indispensável para quem se interessa pela evolução das construções feitas pelo homem ao longo da história.

[ livro ] PíLULAS AZUIS
Autor Frederik Peeters ][ Editora Nemo
Nesta narrativa gráfica pessoal e de rara pureza, por meio de um roteiro simples e
de temas universais (o amor, a morte), Frederik Peeters conta sobre seu encontro e
sua história com Cati, envolvendo o vírus ignóbil que entra em cena e muda tudo, e
todas as emoções contraditórias que ele tem de aprender a gerenciar: amor, raiva,
compaixão. Pílulas azuis nos permite acompanhar, sem nenhum vestígio de sentimentalismo, através de um prisma raramente (senão nunca) abordado, o cotidiano
de uma relação cingida pelo HIV, sem deixar de lançar algumas verdades duras e
surpreendentes sobre o assunto. Apesar da seriedade do tema, Pílulas azuis é uma
obra cheia de leveza e humor. Não é à toa que é considerada por muitos a obra-prima de Frederik Peeters. Uma das mais belas histórias de amor já publicadas.
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[ dvd ] A FAMÍLIA
Diretora Ettore Scola ][ Gravadora New Line
Estes são os eventos da vida de Carlo (VITTORIO GASSMAN), um professor cuja
vida é preenchida com às histórias de toda sua grande família, desde seu batizado
em 1906, quando seu avô lembrou a seu pai que Carlo significa “homem livre”,
até a festa de seus 80 anos.
Durante sua vida ele presenciou nascimentos e mortes, revoluções e guerras. E lá
estavam presentes seu irmão mais jovem Giulio, a esposa Beatrice e sua irmã
Adriana a quem ele amou quando jovem. Encontros ou desencontros? Certezas
ou Dúvidas?
Crises ou celebrações? Conforto ou paixão? Carlo nunca conseguiu decidir até
que foi muito tarde. Mas, de tudo isso o que prevalece é vontade de fazer uma
festa, reunir a família e tirar uma memorável foto.

[ dvd ] BOX NOUVELLE VAGUE
Diretor Vários ][ Distribuidora Versatil
A Versátil apresenta “Nouvelle Vague”, digistack com 3 DVDs que reúne 6 obras-primas do lendário movimento dirigidas por mestres como Alain Resnais, François Truffaut e Jean-Luc Godard. Quase uma hora e meia de extras, incluindo documentários e entrevistas. Edição Limitada com 6 cards.
O Ano Passado em Marienbad
Os Libertinos
Um Só Pecado”
Banda à Parte”
A Baía dos Anjos
Paris nos Pertence

[ DVD ] COLEÇÃO ALFRED HITCHCOCK 9
Diretor Alfred Hithcock ][ Gravadora Signature Pictures
Esta compilação composta com três DVDs apresenta aos amantes do cinema um
dos maiores cineastas de todos os tempos, Alfred Hitchcock! Alfred Hitchcock é o
mestre do suspense. Um dos mais inventivos, influentes e populares diretores da
história do cinema. Nasceu em Leytonstone, Londres, em 1899 e morreu em Los
Angeles, EUA, em 1980. Hitchcock é considerado mundialmente uma das maiores referências de criatividade da indústria cinematográfica e sua lista de créditos
apresentam-no como diretor, produtor, roteirista e ator.
Elenco: James Stewart, Doris Day, Brenda de Banzie, Anthony Perkins, Janet Leigh,
John Gavin, Vera Miles, Tallulah Bankhead, John Hodiak, William Bendix, Hume
Cronyn e Mary Anderson.
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Parque Shopping Maia | lopes dias arquitetura
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boas ideias

Arena Cultural do Hospital de Câncer de Barretos | spbr arquitetos

Associação atlética da bahia | caramelo arquitetos

vitra | Studio Libeskind

lumini rio | studio mk27
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boas ideias

Residência EM | Miguel Pinto Guimarães

Teatro Municipal Castro Mendes | Otto Felix

eataly | Carlo Piglione
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Morumbi Corporate | aflalo e gasperini
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boas ideias

Moradia Estudantil Unifesp | ALBUQUERQUE + SCHATZMANN
Cinemas Lumiére Shopping Bougainville | dayala + rafael arquitetura

Long Stay Bela Vista | André Sá e Francisco mota
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hospital mater dei | zanettini arquitetura
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boas ideias

Escola MOPI | Mareines + Patalano

credicitrus | dupré arquitetura

bistrô bom demais | Semerene arquitetura

gurumê | Bernardes Arquitetura
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boas ideias

cais das artes | paulo mendes da rocha

Biblioteca Brasiliana | Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin

unimed são josé do rio preto | affini arquitetura

Instituto Dona Ana Rosa | RoccoVidal P+W
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boas ideias

CAMPUS CABRAL DA UFPR | grupo sp

conservatório tatuí | una arquitetos

Teatro Polytheama | brasil arquitetura

design absoluto | aum arquitetos
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boas ideias

Estúdio Loft | Marcio Kogan

Shopping Bosque dos Ipês | rtkl
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mais informações

índice · produtos

A ABNT é o Foro Nacional de

Conhecida pela tradição de qualidade e design, rapidez e preços
competitivos, comemora hoje sua
consolidação mediante projetos já
realizados nas principais cidades
brasileiras e países integrantes do
Mercosul e África.

tório e oferece ao mercado toda a

desafio era produzir divisórias de

soluções completas e inovadoras.

na execução de espaços

sua qualidade, ergonomia e design.

alto padrão com velocidade e qua-

A experiência de cinco décadas e o

corporativos, respeitando
nossos clientes e colaboradores.

www.abnt.org.br

www.arteira.com.br

Propõe-se a focar seus valores na

Vender secadores de mãos ha mais

ética, no bom atendimento e no
desenvolvimento de produtos e

Normalização por reconhecimento
da sociedade brasileira desde a sua
fundação, em 28 de setembro de
1940, e confirmado pelo governo
federal por meio de diversos
instrumentos legais.

A Artline Móveis é especialista na

Quando há mais de 4 décadas

A Eliane Revestimentos oferece,

A Escinter é uma empresa

fabricação de móveis para escri-

iniciamos nossas atividades, o

para os mais diversos projetos,

familiar que há 20 anos contribui

A empresa trabalha visando um

lidade. Alcançamos nosso objetivo

pioneirismo fi zeram a empresa se

crescimento sustentável.

e atualmente, ocupamos uma área

tornar líder no mercado nacional e

de 11.000m² em Guarulhos.

internacional.

www.artlinemoveis.com.br

www.dimoplac.com.br

www.eliane.com

www.escinter.com.br

Reconhecida pelo seu DNA de

A Flexform é líder no

Obedecendo a rigorosos padrões

Fundada na Alemanha em 1901,

de 20 anos significa experiência e

inovação, a Breton Actual, é

desenvolvimento de cadeiras e

de qualidade e com uma gama de

a Hansgrohe tem como base uma

conhecimento das necessidades

especializada em móveis para área

poltronas corporativas e

padrões, os laminados Formica®

forte tradição familiar. Atualmen-

serviços de qualidade. Desenvolve

do cliente, o que se traduz em me-

externa e interna, comprometida

assentos para coletividade do

são atualizados constantemente,

te, a empresa é fabricante líder

processos ecologicamente susten-

lhores propostas e melhor relação

em oferecer aos seus clientes e

Brasil. É a única especialista em

proporcionando aos fabricantes de

de misturadores, especialista em

táveis, matérias- primas recicláveis

custo-benefício para sua empresa

parceiros sempre as melhores

cadeiras para escritórios do país.

móveis produtos de alta qualidade

chuveiros e mundialmente reco-

com excelente acabamento.

nhecida por suas inovações.

www.flexform.com.br

www.formica.com.br

www.hansgrohe.com.br

A Maq ID é uma nova marca,
com uma proposta de inovação e
identidade própria para escritórios.
Ela surge a partir da experiência de

e/ou renováveis

soluções.

www.audacieuxx.com.br

www.secadoresdemaos.com.br

www.breton.com.br

A by Kamy consolidou a marca

A Cavaletti tem atuação em todo o

Presente na Itália e no mundo

Interbagno oferece ao mercado

A inovação é um elemento chave

como a principal grife de tapetes

território nacional, e emprega

com várias unidades comerciais,

produtos e projetos personalizados

na estratégia da Levantina, com

da América Latina. Um trabalho

padrões de qualidade diferenciados

atualmente a Dialma Brown é

para banheiros, com atendimento

importante investimento em I+D+i

sólido, destinado às pesquisas de

na produção e desenvolvimento de

líder no mercado trabalhando

exclusivo. O depto de design atua

orientado para apoiar soluções

novas técnicas, materiais, ideias,

assentos corporativos para áreas

com mobílias country, antiga,

em parceria com renomados desig-

inovadoras em linha com as últi-

cores e texturas.

de trabalho, auditórios e espaços

industrial, loft,

ners brasileiros, na criação constan-

mas tendências do mercado, apli-

multi-uso.

urbana e shabby chic.

te de produtos com personalidade,

cando a tecnologia mais avançada

qualidade e sofisticação.

à pedra e a outros materiais.

www.interbagno.com.br

www.levantina.com

www.bykamy.com
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www.cavaletti.com.br

www.dialmabrownbrasil.com.br

Participantes confirmados até 10/08/2015

Participantes confirmados até 10/08/2015

mais de trinta anos de atuação da
Maqmóveis no segmento.
Com duas unidades fabris que
utilizam as melhores tecnologias.

www.maqid.com.br
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índice · produtos

Aumentar a qualidade de vida de

Acústica, inovação e sustentabilidade

seus clientes e priorizar a

formam a base de nossos produtos

originalidade de seus produtos

que proporcionam a inteligibilidade

são as principais frentes de

da palavra e conforto nas aplicações

atuação da Ornare. Investe no

do segmento arquitetura; reduzem

design e na criação de produtos

os níveis de ruído dos ambientes

únicos e sofisticados.

industriais e adequam acusticamente
estúdios de locução.

A Pacini Design é uma jovem

www.ornare.com.br

www.owa.com.br

Lideres no mercado mundial, as

A Sular e a Sulmar contam com

empresa, resultado da associação

bombas e trituradores sanitários

um dos maiores portfólios do

de profissionais com grande

SANITRIT são uma solução simples

mercado e oferecem linhas de mo-

experiência, que decidiram empre-

e econômica para instalar um novo

biliários e divisórias para os mais

ender um novo projeto

banheiro onde quiser, sem quebrar

diversos layouts de escritórios,

no segmento de mobiliário

o chão ou as paredes.

hotéis, hospitais e instituições

corporativo e colaborativo.

financeiras.

www.pacinidesign.com.br

www.sanitrit.com.br

www.sular.com.br

A Tarkett é lider global na fabrica-

Oferece soluções de locação para

ção de pisos vinílicos para os seg-

mobiliário corporativo de forma

A Wall System é uma empresa
brasileira de classe muldial que
oferece ao mercado soluções de
ponta para a flexibilização de

mentos residenciais e comerciais

rápida e eficiente. Atuação para

e possui mais de 130 anos de

prover soluções customizadas na

experiência. O Grupo está presente

estruturação de ambientes, possui

em mais de 100 países.

produtos de alta qualidade.

www.tarkett.com.br

www.telelok.com.br
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Com 26 anos de história, a Artline se supera continuamente para oferecer o melhor para o dia a dia dos seus
clientes. É uma empresa que mescla conforto, tecnologia e rigor no seu processo de produção e conta com
profissionais qualificados para desenvolver e monitorar
seus maquinários de ponta. Tudo isso sem deixar de ser
responsável e sustentável, afinal, a madeira utilizada nos
processos industriais é 100% oriunda de reflorestamento, o que possibilitou a conquista da certificação Selo
Verde da ABNT, juntamente com as certificações pela
ABNT e o recebimento da ISO 9001, mérito de uma
empresa de credibilidade que não deixa de se preocupar
com a qualidade dos seus produtos.

espaços. Opera as marcas Hufcor,
Space, Clestra e Skyfold.

www.wallsystem.com.br

Participantes confirmados até 10/08/2015

telefone 79 2107 0949 · www.artlinemoveis.com.br
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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 dry wall e divisórias sanitárias.

PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

Breton atende mercado corporativo
A Breton caracteriza-se pela produção de móveis de
alto padrão, com qualidade, design exclusivo e inovador para casa, desde 1967. A partir de 2015 a marca lança o braço corporativo, que além dos moveis
que já fazem parte do portfólio e se adaptam aos
projetos, é possível personalizar, com variados tipos
de medidas, cores e tecidos cada produto, o que faz
da Breton uma marca completa e pronta para atender projetos corporativos.
Mobiliários específicos para o setor, com valores e design diferenciados, se destacam entre as principais características para o corporativo. Uma das marcas mais
competitivas que oferece garantia de entrega de acordo com a necessidade de cada projeto.

telefone 11 4241 7784 · www.audacieuxx.com.br
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telefone 11 3087 0340 · www.breton.com.br
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Revolution® é uma solução prática, confortável, econômica e de excelente aparência. Composto de 90%
vinil e 10% Poliéster, o carpete apresenta uma trama
texturizada, antiderrapante e de agradável toque, sendo ótimo para isolamento térmico e acústico.
De fácil manutenção e colocação, o Revolution® pode
ser utilizado em áreas úmidas e de alto tráfego, pois
sua superfície repele água e sujeira. Ideal para ambientes internos e externos, tais como: salas, cozinhas, terraços, escadas, banheiros, saun as, barcos, hotéis, lojas,
bancos, escritórios, escolas, estandes, restaurantes,
consultórios, decks e etc.

PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

A ESCINTER é uma empresa familiar com 25 anos de atuação no mercado de espaços corporativos. Nós acreditamos que um espaço adequado de trabalho transforma
empresas em organizações mais produtivas e pessoas
em colaboradores mais saudáveis e motivados. Somos
distribuidores da KNOLL, Kusch+Co e Humanscale no
Brasil. Além de toda linha de mobiliário de escritórios e
cadeiras, temos mobiliário colaborativos, decorativos,
divisórias piso teto, carpetes em placas e um portifólio
completo de serviços.

Com o Revolution® é possível confeccionar tapetes em
qualquer tamanho/formato e personalizar o ambiente
acarpetando-o com patterns exclusivas.
Revolution® sem back é ideal para revestimento de parede desde 2002 na by Kamy.

telefone 11 3081 1266 · www.bykamy.com
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telefone 11 3062 5044 · www.escinter.com.br
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PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

Novos tempos, um novo conceito!
O lançamento da Cadeira Cavaletti Idea busca tornar acessível o design e a alta qualidade ergonômica a todos
os usuários, atendendo as diversas necessidades de uso. Com design internacional e produção nacional, une alto
padrão de qualidade à conceitos contemporâneos de trabalho colaborativo. A Cavaletti Idea foi projetada com
um foco principal: ser Eficiente. Emprega alta tecnologia na produção de cada um dos seus componentes, elimina
processos, otimiza o número de peças e oferece ao usuário todos os ajustes necessários para um dia de trabalho
confortável e produtivo. A Cavaletti coloca à disposição do mercado 24 linhas de produtos, além disso possui o
Cavaletti Service, um serviço de atendimento especializado em projetos de cadeiras e poltronas para empresas
e instituições, exemplo disso, é o desenvolvimento de cadeiras para pessoas com deficiência - PCD Nanismo. A
Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais, fundada em 1974, emprega padrões de qualidade diferenciados na produção
e desenvolvimento de assentos corporativos para áreas de trabalho, auditórios e espaços multiuso. Seus produtos
são atualmente reconhecidos pela qualidade e inovação, resultado do investimento constante em capacidade
produtiva, pesquisa e design. Possui certicação ABNT NBR ISO 9001:2008, ABNT NBR ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 e Cerfor/PEFC, colocando-se sempre à frente nos processos de gestão. Seus produtos são produzidos
em Conformidade com a ABNT NBR 13962:2006. Atualmente ocupa um moderno parque fabril em Erechim/RS.
A área física total é de 81 mil m², sendo 27 mil m2 de área construída. A estrutura abriga aproximadamente 500
colaboradores. A automação e o investimento na qualificação da sua equipe de profissionais são alguns dos diferenciais da Cavaletti, que recentemente foi reconhecida como a Empresa mais Inovadora do Sul em edição das 50
mais Inovadoras do Sul de 2014 da revista Amanhã.

telefone 54 3520 4100 · www.cavaletti.com.br
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Líder nacional no segmento de cadeiras, a Flexform possui
um parque fabril tecnológico onde são desenvolvidos produtos da mais alta qualidade, comercializados por todo o Brasil
por meio dos mais de 40 distribuidores da marca. Fundada
em 1965, foi a primeira empresa do ramo de atuação no País
com laboratório próprio de testes acreditado pela CGCRE
(CLF 0056)*. A excelência dos produtos Flexform é o resultado do profissionalismo e do comprometimento dos funcionários, das matérias-primas certificadas, do investimento
contínuo em pesquisas e dos testes de exaustão realizados
no laboratório Galileo. Além disso, possui parceria com grandes companhias internacionais, como a americana Knoll,
com o escritório italiano dos renomados Baldanzi & Novelli e
com o premiado designer holandês Ton Haas. Além dos equipamentos de última geração, a empresa investe no ambiente
interno e na especialização de seus colaboradores. Em 2013,
passou a integrar o ranking das 150 melhores empresas para
se trabalhar no Brasil, da revista Você S/A. Situada em Guarulhos, São Paulo, próximo ao aeroporto internacional, a sede
da Flexform possui 55 mil m² e conta com showroom para
expor seu portfólio completo.
Nova Tecton

PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

Matrix

Matrix

*escopo www.inmetro.gov.br

Nova Tecton

telefone 11 2431 5511 · www.flexform.com.br
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Nova Tecton

My Chair

My Chair

telefone 11 2431 5511 · www.flexform.com.br
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A Levantina é uma empresa multinacional, de origem
espanhola, líder mundial no setor de Pedra Natural.
Desde 1959, ano da sua fundação, a Levantina registra um crescimento progressivo e uma forte expansão
internacional convertendo-se numa distinta referência
no setor da Pedra Natural e introduzindo simultaneamente inovação e tecnologia.

PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

A NVC Lighting é a maior empresa de iluminação da
Ásia. Especializada em desenvolver soluções completas
para iluminação, as luminárias atendem ambientes comerciais, corporativos, hospitalares, residenciais, paisagísticos, entre outros. A linha de produtos abrange
desde luminárias e lâmpadas convencionais até LED.

Seus princípios são: realizar um desenvolvimento sustentável através da gestão dos recursos mineiros; oferecer soluções a nível de superfícies decorativas, que
possam ser desfrutadas por toda a sociedade.
Ser o parceiro estratégico dos nossos clientes em
todo o mundo, oferecendo soluções em pedra natural
que satisfaçam a procura e as tendências do mercado,
desde os recursos mineiros até às áreas da arquitetura
e design.

telefone 11 2218-0766 · www.levantina.com
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OWA Sonex
Referência em forros e revestimentos acústicos
Presente no mercado brasileiro desde 1988, a OWA
Sonex é reconhecida pela sua liderança em placas
acústicas. Em seu portfólio destacam-se: forros minerais OWA, forros e revestimentos acústicos de madeira Nexacustic; placas acústicas Sonex, além de revestimentos acústicos diferenciados. Baseada em três
pilares: acústica, inovação e sustentabilidade, a OWA
Sonex busca a todo momento proporcionar soluções
acústicas aos mais variados ambientes, com sofisticação, modernidade e design. São soluções inovadoras
para aplicação em áreas corporativas, comerciais, culturais, educacionais, hospitalares e de esporte.

telefone 11 4072 8200 · www.owa.com.br
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A Pacini Design é uma jovem empresa, resultado da associação de profissionais com grande experiência, que decidiram empreender um novo projeto no segmento de mobiliário corporativo e colaborativo. Marca fundada por Ronald
Pacini, formado em engenharia pela Mauá, especializado em administração industrial pela USP, pós-graduado pela
FAAP, com mais de 30 anos de experiência entre empresas como Escriba, Voko e atualmente Pacini, responsável pelo
desenvolvimento e nacionalização de dezenas de produtos e pela instalação de mais de 2.000.000 m2 de escritórios
e 400.000 postos de trabalho no Brasil e no exterior.
Assim surgiu a Pacini Design, com produtos e serviços voltados a propor soluções inovadoras para a arquitetura corporativa e com elevado padrão de atendimento, para que tanto os escritórios de arquitetura como os
clientes finais possam contar com um suporte industrial, técnico e comercial competente e muito superior.

telefone 11 4787 2248 · www.pacinidesign.com.br
OFFICE STYLE [ 49 ]

PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS · PRODUTOs

PRODUTOS · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

A 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.

telefone 54 3213 7900 · www.sular.com.br
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telefone 54 3213 7900 · www.sular.com.br
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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.

Square® Acoustic

Carpete Essence Structure

Ambienta® Textitle

Ambienta® Click

telefone 0800 011 91 22 · www.tarkett.com.br
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Com um forte foco no planeja-

A ACE tem como missão elevar
os padrões de qualidade e
tecnologia do conforto ambiental
nos espaços de trabalho. Desde
1990, esse princípio tem se
concretizado em mais de 500 mil m²
de obras executadas, no Brasil
e na América Latina.

www.4construcciones.com

www.aceeng.com.br

www.baggioecarvalho.com.br

Ser o provedor global preferencial

Trabalhamos para garantir projetos

Há quase 40 anos no mercado de

mento e na logística, somado às
alianças estratégicas com sócios e
fornecedores, a 4C garante eficiência na elaboração de desenho, construção e gestão para aplicações
comerciais, industriais e residenciais
em toda a América Latina.

A Baggio e Carvalho Engenharia

O grupo Incortel foi criado em

Somos uma empresa integradora

A Kross Engenharia se define como

tem 30 anos de experiência na

2002 a partir da união entre

de soluções de engenharia.

uma construtora de alto padrão

construção e reforma de grandes

tradicionais grupos do mercado

Atuamos desde os estudos iniciais

que desenvolve serviços nas áreas

restaurantes, escritórios, shoppings,

da construção civil que trouxeram

de viabilidade econômica do

de gestão da construção e gerencia-

teatros, clínicas, escolas, lojas e

mais de 30 anos de experiência no

empreendimento, elaboração

mento de projetos, também realiza

casas. Já entregamos mais

segmento para o portfólio

de todos os projetos básicos

consultoria técnica voltada para

de 1000 obras em todo Brasil.

da empresa.

e executivos das disciplinas

a área de perícias de engenharia e

de engenharia.

avaliações imobiliárias.

www.incortel.com.br

www.engenhariaintegrada.com.br

www.kross.com.br

A LAR Construtora é uma das mais

Atua desde 1995 no mercado de

A Método Engenharia é a unidade

de serviços imobiliários,

com uma engenharia de alto

construção e incorporação imobili-

conceituadas empresas no seg-

construção e engenharia,

de negócios da Método,

oferecendo as soluções mais

padrão. Buscamos nos aprimorar e

ária, o nome Ditolvo é responsável

mento de obras rápidas do Brasil.

especializada em gerenciamento

especializada em engenharia e

criativas e inovadoras de forma

inovamos ao investir em diversos

pelo lançamento de mais de 100

Ao longo dos seus 10 anos, a LAR

e execução de ambientes de

construção, com foco nos

consistente, gerando valor

programas sociais e ao implantar

empreendimentos em todo o país,

sempre teve como missão trans-

trabalho; varejo com construção

segmentos: edificações corporati-

significativo aos nossos clientes.

processos para melhorar a gestão e

realizando o sonho de milhares de

formar a obra em uma atividade

e reforma; corporativo e grandes

vas, hoteleiro, hospitalar,

Ser o melhor no que fazemos.

a certificação de nossas obras.

famílias em cada m² construído.

simples para o cliente, permitindo

formatos com mais de 200 mil m2

shoppings centers e indústria.

que ele tenha foco no seu negócio.

de área construída.

www.larconstrutora.com.br

www.marcap.com.br

www.metodo.com.br

www.cushmanwakefield.com.br

www.cyrela.com.br

www.ditolvo.com.br

A Gérance é especializada

O Grupo Feller, presente no

Presente há mais de 45 anos no

Atuamos em todo o ciclo de vida

Empresa especializada na

Desde 1986, a Porte é reconhecida

em oferecer soluções estratégicas

mercado imobiliário de São Paulo

país, oferece serviços integrados

do empreendimento, desde a fase

prestação de serviços de

como sinônimo de alto padrão em

em gerenciamento de projetos

desde 1974, atua de forma

que abrangem todo o ciclo de vida

de elaboração de projetos até a en-

Engenharia e Arquitetura. Formada

empreendimentos. Com atuação

e obras visando agregar valor

marcante nos segmentos de

dos empreendimentos. O portifólio

trega da loja ou o mesmo, já conta

por um corpo técnico muito expe-

marcante na Região Leste da

aos empreendimentos de

Incorporação, Engenharia,

da empresa contempla serviços de

com um portfólio de mais de 1.600

riente e que desenvolve atividades

cidade, aprimora diariamente sua

seus clientes.

Hotelaria, Operadora e

engenharia e construção para os

obras entregues, totalizando mais

com excelente padrão de qualida-

tecnologia, com o objetivo de

Estacionamentos.

mercados de edificação,

de 1,5 milhões de metros quadrados

de, cumprindo prazos

promover o desenvolvimento

industrial e infraestrutura.

já gerenciados em todo o país.

e entregando resultados.

urbano e humano.

www.hochtief.com.br

www.metroll.com.br

www.perfilconstrutora.com.br

www.gerance.com.br
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Em sua trajetória de cinco décadas

Construtora especializada em

Desde 1992 especializada em proje-

tem se destacado pela prática

obras comerciais, como lojas,

tos e obras industriais e comerciais,

indiscutível e constante de

restaurantes e escritórios. Com

sempre buscando soluções per-

princípios norteados pela ética,

mais de 20 anos de atuação, é

sonalizadas e inovadoras aos seus

transparência e, sobretudo, pela

referência em seu mercado,

clientes. Oferece a melhor relação

satisfação de seus clientes.

reconhecida pela excelência em

custo/beneficio no desenvolvimen-

todos os projetos que executa.

to e execução de projetos

www.saeng.com.br

www.supporte.com

www.construtorappr.com.br

Especializada em engenharia e ar-

lorem

quitetura de edifícios corporativos e
suas instalações. Há mais de 10 anos
atende a uma crescente demanda
por serviços técnicos especializados
para execução de obras e reformas,
bem como para o gerenciamento de
infra-estruturas prediais.
Telefone 11
www.

www.tgkengenharia.com.br

lorem

lorem

lorem

Telefone 11
www.

Telefone 11
www.

Telefone 11
www.
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Principal operador hoteleiro mundial,
líder na Europa, está presente em 92
países com quase 3.600 hotéis.
Accor oferece um portfólio único de
marcas complementares, do luxo ao
econômico, reconhecidas e apreciadas
em todo mundo.

Nossa rede nasceu com tradição no
mercado hoteleiro e vários empreendimentos presentes em
grandes centros de lazer e negócios
do país, atendendo aos segmentos:
superior, midscale, econômicos e super
econômicos.

O padrão de hospedagem da
Atlantica reflete agilidade,
modernidade e dinamismo por meio
da entrega da qualidade em seus serviços. O nosso padrão você encontra em
todos os nossos hotéis
independentemente da bandeira.

www.accorhotels.com

www.alliahotels.com.br

Banco de mercado com espírito
público. Ser um banco competitivo e
rentável, atuando com espírito público
em cada uma de suas ações junto
a toda a sociedade.

Fundada em 1956 na Espanha, Meliá
Hotels International é uma das maiores
companhias hoteleiras do mundo.
Atualmente dispõe
de mais de 350 hotéis
distribuídos em quarenta países
de quatro continentes.

Em atividade no mercado local desde
1982, o Santander Brasil é o terceiro
maior banco privado do Sistema Financeiro Nacional por ativos. A instituição
está presente em todas as regiões do
País por meio de uma ampla estrutura.

Mais de 14 atividades disponíveis.Cada
unidade dispõe de uma programação
diferenciada com intuito de agregar
cultura, esporte, lazer, cidadania em um
processo de educação permanente.

www.atlanticahotels.com.br

www.melia.com

www.santander.com.br

www.sescsp.org.br

Reconhecida por sua ética, dinamismo
comercial e pela prestação de serviços
refinados e de qualidade. O serviço é
a filosofia empresarial que estreita o
espírito de união e fortalece os elos que
a posicionam no mercado hoteleiro.

A DASA é a maior empresa prestadora
de serviços de medicina diagnóstica da
América Latina, oferecendo mais de 3
mil tipos de exames de análises clínicas
e diagnósticos por imagem.

Desde 1937 tem sido uma presença
transformadora no mundo das viagens.
Programação inovadora, destinos em
todo o mundo e compromisso com os
hóspedes nos permitiram permanecer
na vanguarda por mais de 70 anos.

Somos uma das principais empresas
full-service de shopping centers do país,
em termos de ABL, e os detentores da
marca mais reconhecida do setor, de
acordo com estudos da BrandAnalytics
entre os anos de 2008 a 2014.

Com mais de 30 anos de história,
a Slaviero Hotéis virou referência
no mercado da hotelaria
apresentando alta qualidade de
serviços e comprometimento com o
bem-estar de seus hóspedes.

www.bb.com.br

www.bristolhoteis.com.br

www.dasa.com.br

www.sheratonsaopaulowtc.com.br

www.iguatemi.com.br

www.slavierohoteis.com.br

Empresa nacional com presença em
10 estados brasileiros e em constante
expansão. Norteada por um modelo de
atuação que envolve a gestão
administrativa e operacional de hotéis,
também possui hotéis próprios.

Excelência, respeito,
interdependência, solidariedade,
voltado ao cliente, integridade,
inovação e entusiasmo são os
valores do Grupo Fleury.

Referência de qualidade na prestação de
serviços de saúde no Brasil visa promover
a vida por meio de uma assistência segura,
humanizada e cristã, contribuindo para a
sustentabilidade da Associação Congregação de Santa Catarina.

O Hotel Vila Rica oferece aos seus
hóspedes uma agradável estadia.
Todos os apartamentos contam com ar
condicionado split, frigobar, mesa de
trabalho, telefone, TV LCD 32”a cabo e
um delicioso café da manhã.

www.gjphoteis.com.br

www.fleury.com.br

www.hsc.org.br

www.hotelvilarica.com.br

O Sírio-Libanês é um centro de referência internacional em saúde.
A humanização do atendimento, o
pioneirismo e a excelência são as bases
da atuação do Sírio-Libanês e fazem
parte de sua origem.

Hospital público universitário de alta
complexidade, especializado em cardiologia, pneumologia e cirurgias cardíaca
e torácica. Além de ser um pólo de
atendimento, também se destaca como
um grande centro de pesquisa e ensino.

Um banco pode realizar sonhos, investir
em grandes ideias e transformar uma
sociedade. É esse o papel que nós do
Itaú Unibanco queremos ocupar cada
dia mais na sua vida e na vida do país.

www.hospitalsiriolibanes.org.br

www.incor.usp.br

www.itau.com.br

[ 58 ] OFFICE STYLE

Participantes confirmados até 10/08/2015

Participantes confirmados até 10/08/2015

OFFICE STYLE [ 59 ]

PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS · PARTICIPANTES

Somos a única empresa brasileira com foco exclusivo na implantação de escritórios
corporativos associada a um líder global.
A ISG é uma empresa internacional de serviços de construção, presente em toda a Europa, Oriente Médio e Ásia,
com clientes como HSBC, BBVA, KPMG, Google e Microsoft.
Os diferenciais que tornaram a ACE Engenharia um dos principais “players” na execução de projetos de arquitetura
corporativa de interiores no Brasil ficam ainda mais evidentes agora.
E ganham ainda mais força com o intercâmbio de conhecimento, ideias e inovação, com o acesso ao suporte técnico
e tecnológico da ISG e com a garantia de entrega de padrões de qualidade praticados mundialmente.
Se sua empresa ainda não escolheu a ACE Engenharia, agora tem ainda mais motivos para escolher.

Projeto Bayer S.A. | MW Arquitetura · Foto | Jafo

telefones 11 3026 4321 (SP) · 21 3852 2028 (RJ) · aceeng.com.br · isgplc.com
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O Banco do Brasil, por meio de sua Unidade de Serviços
em Infraestrutura (USI) sediada em Brasília DF, conta
com uma equipe técnica de funcionários de carreira,
lotados na Divisão de Soluções de Arquitetura e Engenharia Interna (Disae), responsáveis pelo desenvolvimento dos padrões de ambiência das dependências
do conglomerado. Cabe a esta equipe a especificação
dos padrões de arquitetura e materiais de acabamento,
além do desenvolvimento do design e projeto executivo da linha própria de mobiliário, elementos de sinalização, equipamentos e demais componentes que integram a ambiência arquitetônica do espaço constituído
das agências e escritório do Banco.

PARTICIPANTES · PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS

A rede Bristol Hotéis & Resorts nasceu em 1994 e ao longo de mais de 20 anos, a marca construiu uma trajetória de sucesso no país e é hoje reconhecida por sua ética, dinamismo comercial e pela prestação de serviços de
qualidade. Hoje, conta com 13 hotéis localizados no Brasil. Até o fim de 2015, outros quatro novos empreendimentos serão inaugurados.
Os hotéis da rede são divididos em quatro categorias. A Dobly apresenta hotéis de luxo, com foco no conforto e na
sofisticação. Já a Multy, de categoria superior, traz empreendimentos charmosos, com uma gama de serviços para os
hóspedes. Na Flexy, acomodações econômicas com infraestrutura completa e excelente padrão de qualidade, enquanto a Sthay oferece flats planejados para longas estadas, proporcionando comodidade e a sensação de estar em casa.

O Banco adquire seus bens móveis por meio de licitação pública modalidade pregão eletrônico, com critério
de julgamento e classificação melhor preço, contando
ainda com etapas de homologação e qualificação técnica dos produtos e das empresas fornecedoras.

www.bb.com.br
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Nosso grupo é feito por pessoas e para pessoas. Somos
mais de 8.000 colaboradores dedicados a construir
projetos e relações. Todos os dias, e a cada entrega,
garantimos engenharia de alto padrão e transparência. Hoje, são mais de 200 mil famílias vivendo em lares que construímos. E este número cresce junto com
todos que acreditam e investem em nossa empresa.
Isso porque, há 50 anos, trabalhamos com ética, responsabilidade e coragem. Assim, mais do que solidez
financeira, entregamos resultados. Mais do que empreendimentos, entregamos constante inovação. A
Cyrela é a marca que assina nossos empreendimentos
de alto padrão e luxo. Aqui transformamos terrenos
em projetos de vida. Para isso buscamos entender o
que é importante para você e oferecer imóveis que
surpreendam. O desejo por um Cyrela se traduz no
cuidado com cada detalhe, afinal são espaços feitos
para quem deseja morar ou investir com qualidade,
tradição e encantamento.

telefone 11 4502 3000 · www.cyrela.com.br
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Há quase 40 anos no mercado de construção e incorporação imobiliária, o nome Ditolvo é responsável pelo
lançamento de mais de 100 empreendimentos em todo
o país, realizando o sonho de milhares de famílias em
cada m² construído. Estão entre suas obras projetos
industriais, comerciais, residenciais e edifícios de alto
padrão construídos com materiais de alta qualidade,
tecnologia de ponta e os mais modernos sistemas de
construção. A escolha de um empreendimento com
a marca Ditolvo significa optar por um rigoroso controle de qualidade dos materiais e processos, além da
supervisão e envolvimento dos melhores profissionais
da área, para oferecer segurança e satisfação a todos
os seus clientes. A Ditolvo se baseia em 4 pilares: satisfação do cliente desde o momento da compra até
o pós-chave; constante aprimoramento e melhoria na
qualidade; projetos inovadores para um resultado superior e credibilidade e confiança com parceiros e clientes.

New Studio Granja Viana

telefone 11 3845 0030 · www.construtoraditolvo.com.br
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A Hochtief atua com áreas de negócios focadas nas
demandas de cada mercado e segmento. Sua estrutura flexível favorece a mobilização de recursos e especialistas adequados para cada tipo de projeto, mantendo um alto nível de competitividade e agilidade. O
mapa de processos, formado por atividades de gestão
corporativa e operacional relacionadas ao ciclo de
vida do empreendimento, faz parte da dinâmica organizacional em que as operações são descentralizadas,
sendo executadas em cada empreendimento, com
controle coordenado pelas áreas de suporte e respectivas diretorias, promovendo a integração entre todos
os níveis organizacionais.
A empresa tem como estratégia atuar em todo o ciclo
de vida de um empreendimento. Por meio do desenvolvimento de parcerias com clientes e fornecedores,
busca melhores prazos, qualidade e preços, que atendem as exigências do mercado atual.

telefone 11 5643 0100 · www.hochtief.com.br
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Com base no aumento de demandas por exames e
novas tecnologias no mercado, o Hospital Santa Catarina reinaugurou o Centro de Diagnóstico por Imagem e trouxe mais conforto e novos equipamentos de
ponta a seus pacientes. O local passou de 949m² para
1226m², e agora conta com entrada pela Av. Paulista,
facilitando o acesso. Neste projeto, a arquitetura do
local foi planejada para aliar a alta tecnologia com o
bem-estar de seus pacientes, aplicando conhecimentos de ergonomia, flexibilidade, iluminação e acessibilidade. Recentemente a Instituição adquiriu o Ingenia S,
equipamento de ressonância magnética de última geração desenvolvido pela Philips, líder global em inovação para saúde e bem-estar. O equipamento é o único
a contar com tecnologia 100% digital e com recursos
de otimização de imagem para maior qualidade em
menor tempo. O Ingenia S possui também o ComfortTone, recurso que reduz a percepção de ruído acústico,
maior abertura do aparelho em comparação a outros
modelos, minimizando a sensação de claustrofobia. A
sala do equipamento conta com um projeto de iluminação periférica em LED, que simula um céu estrelado por meio de pontos luminosos que trocam de cor
aleatoriamente. Uma imagem paisagística de alta resolução em back light criam um ambiente agradável e
transmitem uma sensação aconchegante ao paciente.

telefone 11 3016 4133 · www.hospitalsantacatarina.org.br
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Com o clima agitado da capital de São Paulo, nada
como um ambiente confortável e aconchegante para
descansar. O Meliá Paulista oferece isso e muito mais
para que você possa fugir desse ritmo frenético da capital paulista.
O projeto de retrofit do hotel visa obtenção de uma
linguagem contemporânea. Buscou-se o contraste de
materiais como por exemplo o uso de madeiras rústicas nas mesas de centro do lobby bar em contraponto
com os painéis de vidro serigrafado branco que reveste
as paredes laterais. Na área de recepção também há
um contraponto entre o balcão em madeira rústica e
o papel de parede em tom frio. Este balcão também
faz contraponto com as poltronas contemporâneas em
tom pistache, que ficam a sua frente e às mesas metálicas na cor preta. Balcões em madeira rústica, especialmente desenvolvidos para a área, contratam com
as poltronas Ventura em tom Pistache e as mesas de
canto Balancing Boxes, assim como com a parede de
fundo em tom frio que remete à cimentado.

telefone 0800 892 1356 · www.melia.com
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O Shopping Monte Carmo, localizado no município de Betim, em Minas Gerais, o empreendimento é composto por
oito lojas âncora, cinco megalojas, 135 lojas satélites, 1.931 vagas de estacionamento, sete salas de cinema e um
hipermercado, totalizando 89.084 m² de área construída. Projeto de arquitetura: Design Corp.

telefone 11 5501 0000 · www.metodo.com.br
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Slaviero Hotéis. Especialistas em hospitalidade
Com 33 anos de experiência no setor hoteleiro e
mais de R$ 1,5 bilhão em patrimônio administrado,
a Slaviero Hotéis está presente em 19 cidades e sete
estados brasileiros. A rede nascida em Curitiba pensa
grande quando o assunto é crescer. Até 2017, estão
previstos os lançamentos de mais sete unidades. Hoje,
da econômica bandeira Slim à luxuosa Conceptual, são
38 hotéis com algo em comum – o cuidado com os
detalhes, a alta qualidade de serviços e o compromisso
com o bem-estar dos hóspedes. Foi este conjunto de
fatores que tornou a Slaviero Hotéis o que é: a rede de
hotéis mais hospitaleira do Brasil.

Onecatur sed que et, quodiost, sectinturem rem ullique eatamus imus qui comnim aut quissi ipiet as ad
ut qui blacea conseque iustiis et et voluptas dipsum
que labori odiam vellani ssequia pero corende lluptat
ionsed mod magnis et id mil exerum imost pliquibus
sit, vendestibus natur, soles voluptur simostior aut rem
earum qui nem aturepe ribero exeribus aut latur sed et
et es conecep repelignis et.
Aqui doluptatquam ipitas sedisit, nem quossequi del
molenis ant hillam, vellescia vit volores ipic te apelendae pa dem nobitae plitati oribusam audam inis molo
mod eum eaquat ipicte doluptatur, optur sum veniet
explit, ut as re core doluptatem. Ed moluptate nulpa
dio ma pa pa nectio quist ut dolupta tiatia distota tiaeseque liquae dolor recta qui derit quas ant adit ipicita
tiossum quatis a as dolorem quas accum id quias volupic tenet qui quo iuribus estio volor as nusandit laut
apis alignis aceped
Hospital São Luiz Anália Franco

Higgs Empresarial

Residencial Josephine Baker

telefone 11 2227 7300 · porte.com.br
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dos. O reconhecimento do merca-

se destaca como um dos maiores

usuários.
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www.adarquitetura.com.br

www.acarquitetura.com.br
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www.fidelitasricciardi.com

Participantes confirmados até 10/08/2015

www.ghafari.com

www.hamam.com.br
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[ 76 ] OFFICE STYLE

Participantes confirmados até 10/08/2015

usuário do espaço projetado.
www.provecto.arq.br.

Participantes confirmados até 10/08/2015

www.rafarquitetura.com.br

www.ricardofreire.com.br
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PARQUE SHOPPING MACEIÓ
Acessado através da Avenida Comendador Gustavo de
Paiva que se incorpora às avenidas estruturantes da
AL-101, o Parque Shopping Maceió está localizado no
vetor de crescimento norte da cidade. Sua implantação foi estrategicamente inserida na área Comercial do
Plano Diretor Urbanístico denominado Complexo Multiuso Avenida Gustavo Paiva, situado no bairro de Cruz
das Almas, que também incorpora áreas direcionadas
aos mercados empresarial e residencial.
O projeto foi concebido dentro dos mais modernos
princípios da arquitetura contemporânea, aliando o
equilíbrio da forma com a sua funcionalidade e sustentabilidade, oferecendo através dos seus malls e
praças espaços amplos e confortáveis que acolhem o
consumidor dentro de uma mixagem equilibrada e diversificada, sob dômus amplos e bem iluminados que
proporcionam conforto e bem estar.

telefone 71 3334 5166 · www.afa.arq.br
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Para o Grupo AlW, projetos impactantes são aqueles que traduzem o jeito de ser das pessoas e os valores das
empresas. Desde 1994 este é o critério aplicado em todas nossas áreas de atuação: Arquitetura, Construtora,
Tecnologia e Turnkey. Projetamos e construímos escritórios, edifícios, indústrias, galpões de logística e residências com a máxima excelência, processos diferenciados e inovadores.

ABC Brasil

Basf

Bunge

Hunter

Cuiabá

Veirano Advogados

KPMG

Samsung

Totvs

Tecnisa

Mercurial

Lew Lara

telefone 11 5501 6766 · www.athiewohnrath.com.br
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O escritório Botti Rubin Arquitetos Associados é dirigido pelos arquitetos Alberto Botti e Marc Rubin, ambos
formados no Mackenzie no início da década de 1950.
Criado em 1955, trata-se do mais antigo escritório
brasileiro em atividade. Se contarmos que ele é dirigido pelos mesmos sócios-fundadores, trata-se de uma
parceria longeva até mesmo no âmbito internacional.
Com sede em São Paulo, a Botti Rubin é um dos mais
ativos escritórios brasileiros de arquitetura: contabiliza
em seu quadro uma equipe de aproximadamente 30
arquitetos (alguns com mais de 35 anos trabalhando
na empresa) e, ao longo de sua história, é responsável
pela produção de cerca de 1.000 edifícios. Dentre a lista de projetos executados, estão obras destinadas aos
mais diversos programas – desde edifícios residenciais
como o São Felix, passando por complexos centros de
compras como o Shopping Higienópolis, em São Paulo
e chegando até grandes complexos multiusos, como é
o caso do Centro Empresarial Nações Unidas, com 280
mil metros quadrados.

telefone 11 3035 1717 · www.bottirubin.com.br
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A grandeza do projeto não pretende passar incólume.
Localizado em Itaquera, na zona leste de São Paulo,
o terreno totaliza 198 mil metros quadrados, sendo a
área construída ligeiramente menor. As dimensões, relativamente estreitas, não permitiram no projeto o uso
indiscriminado de grandes escadarias e orientaram o
formato retangular do estádio. No que diz respeito ao
acesso às arquibancadas, a solução inovadora foi fazê-lo, sobretudo, através da área térrea do estádio, o que
só foi possível devido ao terreno, localizado numa área
de depressão natural.
Toda a área inferior das arquibancadas é acessada sem
qualquer uso de escadas e, mesmo nas áreas elevadas, o
uso foi limitado. Isso também diz respeito a acessibilidade para portadores de deficiências na locomoção e cadeirantes. Os locais designados para pessoas portadoras
de necessidades especiais são, sobretudo, na porção mediana da construção, cujo acesso não inclui escadarias.

telefone 21 2541 6500
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Daniel Gusmão é diretor e sócio-fundador da Daniel
Gusmão Arquitetos Associados Ltda. (2006). Formado
pela FAU-UFRJ-1994, concluiu Mestrado em Arquitetura pela Universidade da Pensilvânia, Filadélfia / EUA
, com especialização em Tecnologia e Arquitetura Contemporânea com curso de extensão em Paris / França - 1996. Entre os anos de 1996 e 2003 fez parte do
seleto time de arquitetos da Kaplan, McLaughlin Diaz
Architects em São Francisco, California – EUA. Possui
21 anos de extensa experiência no desenvolvimento,
coordenação e consultoria para projetos no Brasil (nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Niterói)
e em diversos países como Estados Unidos, México, Panamá, Japão, Coréia do Sul, China, Portugal e Espanha.
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Presente em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, a
Dávila é um dos escritórios mais experientes e capacitados do país. Há 26 anos no mercado e há 13 certificada
sob a ISO 9001, a empresa é reconhecida por seus clientes, pelos usuários dos espaços que projeta e pela crítica,
através dos vários prêmios que já recebeu. Sua equipe

mescla arquitetos e urbanistas jovens aos experientes
visando soluções abrangentes e diferenciadas para cada
empreendedor. As soluções da Dávila vão da consultoria
de negócio ao detalhamento de projetos, passando por
gestão integrada e, é claro, a criação de edifícios e espaços marcantes, das mais variadas tipologias.

Seu Portfólio abrange participação em projetos nas
áreas de: Planejamento Urbano, Comercial, Institucional, Acadêmico, Residencial, Entretenimento, Hotelaria, Uso-Misto, Hospitalar e Industrial.

telefone 21 3624 1907 · www.danielgusmaoarq.com
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telefones 11 3103 2150 (SP) · 31 3303 2100 (MG) · 61 3298 9900 (DF) · www.davila.arq.br
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Solicitado pela diretoria, o projeto de arquitetura de interiores para as novas instalações da Qualicorp, unificou vários
sites da empresa em uma única sede. Projeto com 12.500m², com 15 andares e aproximadamente 1.500 colaboradores
para um segmento de grande expansão econômica: a gestão de benefícios e planos de saúde. A Qualicorp vem em
uma curva ascendente de crescimento em seu setor, fazendo aquisições de outras empresas do segmento, e precisava
de um site com características simples para adaptação a esse contexto. O projeto necessitava ter um conceito aberto,
transparente, moderno e ao mesmo tempo com um budget bastante reduzido. Com essa condição, o projeto zelou
em não perder a qualidade dos materiais empregados, além de privilegiar o bem estar e a qualidade de vida, fatores
totalmente ligados ao business da empresa.
Nos andares foram utilizadas cores diferentes ( azul, verde, laranja e amarelo) para personalizar os ambientes já que as
plantas são todas iguais. O layout é flexível para suportar as equipes externas e adequar de forma simples e rápida a
flutuação do número de pessoas causado pelo crescimento da empresa. Há um andar somente com salas de reuniões
e de treinamentos, especialmente para atendimento aos clientes e rede de credenciados e salas de reuniões compartilhadas em todos os andares. Há ainda em um andar a concentração de serviços : Atendimento ao cliente, Atendimento
bancário e ambulatório, para facilitar a utilização dessas conveniências. Uma lanchonete foi criada para atender as
demandas de refeições rápidas dos funcionários, uma vez que estavam habituados à região da Paulista, com maior
número de opções. A empresa coloca como seu valor principal o atendimento ao cliente e o projeto foi desenvolvido
com este foco. Como todo o projeto da Edo Rocha Arquiteturas, o norte para este projeto foi a sinergia da arquitetura
com o business do cliente e seus valores culturais.
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Absoluto.
A Provecto cria espaços corporativos personalizados,
com a identidade do cliente.
Com 25 anos de atuação no mercado, integra serviços
que visam proporcionar soluções criativas, econômicas
e funcionais. Sempre preocupada com a identidade visual do cliente, possui uma metodologia de trabalho
full service: conceitua, desenvolve, gerencia e implanta
o espaço corporativo.
Seja um Cliente Provecto Smart.
Discovery | São Paulo

Absoluto!
Provecto: progredido, avançado, inovador, adiantado,
tendência, pioneiro, observador.

Latapack Ball | São Paulo

CP+B | São Paulo

telefone 11 5505 1255 · www.edorocha.com.br
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Worldpay | São Paulo

telefone 11 3050 2060 · www.provecto.arq.br
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Nossa (re)arquitetura.
Este é o caminho que escolhemos: surpreender. Fazer
uso da técnica apurada em 20 anos de experiência para
criar o novo, o inesperado, o único.
Acreditamos em uma cidade melhor, mais bonita, mais
humana. Uma cidade de pessoas diferentes e encontros entre essas diferenças.
Acreditamos, por exemplo, que nem todo mundo gosta de morar ou trabalhar igual, e que isso faz sentido.
Acreditamos que pode haver informalidade na forma
e nos espaços formais. Acreditamos na transformação.
Acreditamos que a beleza é forte e generosa, e que prédios harmônicos fazem um lugar mais gentil, e que um
conjunto deles faz uma boa vizinhança, onde as pessoas criam raízes com seu lugar no mundo e vínculos
com quem vive ali com elas. Acreditamos que essa é a
verdadeira arquitetura. É o que nos inspira.
www.myssior.com.br

Baleia

Cuiabá

telefone 31 3057 4344 · www.myssior.com.br
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Localiza · Parceria Botti Rubin

Localiza · Parceria Botti Rubin

Laguna

Laguna

Hotel Nazca

Independência

telefone 31 3057 4344 · www.myssior.com.br
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Fundada em 1989, RAF Arquitetura tem desenvolvido, ao longo dos últimos 25 anos, projetos que somam mais de
três milhões de metros quadrados, em diversos segmentos como saúde, indústria, infraestrutura e transporte, corporativo, comercial, educacional, varejo, edifícios residenciais, design de interiores e restauro de edifícios históricos.
A RAF tem experiência em atuar desde o design conceitual até o desenvolvimento do projeto de arquitetura end-to-end, começando com a profunda compreensão e definição clara do programa e plano de negócios do cliente, seguido pela conceituação do plano diretor, o desenvolvimento do projeto, passando pela elaboração de documentos de
construção e design de interiores, e especialmente os projetos necessários e os requisitos para obter as aprovações
de órgãos públicos, bem como a coordenação de todos os projetos complementares e consultores especializados.
Nossa equipe conta com mais de 120 profissionais distribuídos em nossas sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, bem
como com parceiros e consultores especializados, a fim de atender às necessidades conceituais, técnicas, comerciais
e orçamentárias dos clientes.
Hospital Parelheiros · São Paulo
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Nossa missão é criar e desenvolver projetos para um
cenário de construção sustentável, através de soluções
embasadas nos requisitos do projeto, no nosso conhecimento e proposição plástica e na sua adequação ao
mercado. Garantimos aos nossos clientes entregar,
com qualidade, o projeto no escopo, no tempo e nos
custos pretendidos. Atuamos em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo.
Um dos centros de excelência da rra, desde 1999 alinhamos nosso projetos com os conceitos da Agenda
21. Somos reconhecidos por essa expertise.
O atual sistema de Gestão foi consolidado na rra em
2009, com a criação do PMO (Project Management
Office). Ele é responsável pela condução integrada da
empresa, visando à qualidade dos serviços no escopo,
tempo e custos pretendidos.
A expertise dos membros da equipe aliada a permanente pesquisa, contribui para soluções inovadoras.

Parque Madureira

CN6
Sede ONS

Moinho Fluminense · Rio de Janeiro

telefones 21 2539 2879 (RJ) · 11 3045 1677 (SP) · www.rafarquitetura.com.br
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telefone 21 3035 8952 · www.rra.com.br
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A ST Arquitetos Associados é uma empresa de sólida reputação no mercado da arquitetura corporativa brasileira
que surgiu da determinação e sonhos dos associados em
conceber projetos e soluções amplas para um mercado
concorrido e competitivo. O nosso principal foco é ofertar de maneira clara e dinâmica as melhores soluções para
cada cliente, focamos sempre em projetos amplos e conceituais. Entre suas principais características estão a ética
e profissionalismo. A filosofia que imprimimos a nosso
trabalho, seja ele um projeto comercial ou escritórios; de
interiores ou construção é sempre a mesma: dedicamos
um atendimento diferenciado a cada projeto, visando a
melhor proposta de acordo com as necessidades e possibilidades de cada cliente. Propomos a prestação de um
serviço que inclui desde o assessoramento na escolha da
área, acompanhamento em todas as etapas do desenvolvimento do projeto até a entrega do mesmo com todas
as instalações e facilidades em plena capacidade de funcionamento. Áreas de atuação: Arquitetura Corporativa,
Arquitetura Comercial, Edificação.

telefone 11 5641 9795 · www.st.arq.br
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A VJR Arquitetos, há mais de 18 anos, desenvolve e gerencia projetos corporativos. Pioneira, nesse nicho de
mercado, ao oferecer obras just-in-time e gerenciamento full-time, possibilita soluções para atender às necessidades de seus clientes sejam elas financeiras, estéticas
ou funcionais. Ao criar espaços corporativos, a VJR tem
como premissa a qualidade de vida das pessoas e sua
produtividade. Na busca contínua pela excelência de
seus serviços, é adotado o sistema GIO, desenvolvido
exclusivamente para o modelo de negócios, integrando
as mais recentes ferramentas de gestão do mercado focadas na implantação e execução de projetos de arquitetura corporativa. A VJR desenvolveu uma metodologia de
trabalho própria e inovadora, envolvendo várias equipes
multidisciplinares. Todas comprometidas com o resultado e focadas no cumprimento dos cronogramas, dos
padrões de qualidade na obra e no atendimento.Nosso
principal objetivo é criar uma relação estável e de longa
duração com os clientes, sempre levando em conta os
valores e as necessidades específicas de cada um deles.

telefone 11 2959 3944 · www.vjr.com.br
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WW Arquitetura
A WW Arquitetura atua nos seguimentos de Projeto
de Interiores, Gerenciamento e Acompanhamento de
Obra, e tem desenvolvido trabalhos para clientes corporativos, indústrias, sindicatos e associações.
A sede no Brasil de uma agência de marketing global,
localizada em um edifício próximo à Av. Paulista, necessitava de ambientes funcionais, descontraídos e que
comportassem seus colaboradores fixos mais diretores
e visitantes de outros escritórios da Europa. Foram criados espaços de trabalho que coexistem com ambientes
de convivência e reuniões informais.

telefone 11 3259 5079 · ww.arq@uol.com.br
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Marelli é Top Executivo 2015
Marca referência em mobiliário corporativo no Brasil
e na América Latina é eleita pela sexta vez consecutiva
a mais lembrada pelos gaúchos em sua categoria, com
27% da lembrança do público. Cerimônia de premiação será no dia 2 de junho, em Porto Alegre (RS)
A Marelli Ambientes Racionais comemora a permanência no topo da lembrança dos gaúchos e o crescimento de três pontos percentuais nas menções dos
entrevistados, aumentando sua representatividade na
25ª edição do Top of Mind – As Marcas do Rio Grande, realizada pelo Grupo Amanhã em parceria com a
Segmento Pesquisas. Os resultados da pesquisa, que
traz as marcas mais lembradas pelos consumidores
gaúchos em 2015, foram divulgados na manhã desta
quinta-feira, 28, no Salão Nobre do Grêmio Náutico
União, em Porto Alegre (RS). A empresa especializada em mobiliário corporativo, referência em seu segmento no Brasil e na América Latina e com sede em
Caxias do Sul (RS), foi eleita Top Executivo 2015 na

categoria Móveis de Escritório. Esse é o sexto ano
consecutivo que a Marelli ocupa o topo do ranking
como marca mais lembrada do Rio Grande do Sul em
seu segmento.
A Marelli vem crescendo ano a ano na pesquisa. Nesta
edição, foi mencionada por 27% dos entrevistados (o
segundo colocado ficou com 4%), enquanto em 2014
tinha 24% da lembrança dos gaúchos e 19% em 2013.
O Top Executivo integra o Top of Mind RS, levantamento promovido há 25 anos pela Revista Amanhã
e Segmento Pesquisas. Referência para profissionais
de branding, marketing e comunicação do Estado, a
pesquisa engloba produtos de consumo, serviços, veículos de comunicação e profissionais de mídia.

www.marelli.com.br

Horta indoor dá toque sustentável à decoração de ambientes
Cultivo de temperos e vegetais em nichos de madeira une decoração à pegada verde
Mesmo quem mora em apartamento ou conta com
um espaço reduzido pode aderir a hábitos sustentáveis que não deixam o bom gosto de lado, como o
oferecido pela The Original Farm (www.theoriginalfarm.com.br) – uma nova forma de cultivar temperos
e vegetais em casa.
A horta é cultivada em nichos de madeira sobrepostos em dois ou três andares. Também há unidades individuais que podem ser fixadas como prateleiras ou
em formato de carrinho de mão. “Cultivar alimentos
com as próprias mãos, entrando em contato com a
terra, é uma experiência que, além de terapêutica, incentiva um lifestyle mais sustentável, proporcionando
bem-estar e conexão com a natureza”, afirma Christian Witzke, fundador da The Original Farm. Reunir
a família e fazer com que as crianças participem do
cultivo é outra forma de estimular um estilo de vida
sustentável desde cedo. E foi com uma brincadeira
assim que surgiu a The Original Farm: “Decidi começar uma horta em casa como uma forma de brincar
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com meus filhos. A experiência com os nichos deu
tão certo que passei a desenvolver peças para meus
vizinhos e amigos e, mais tarde, abri o negócio”, conta
o sócio-fundador.
As peças são desenvolvidas com caixas de madeira
de eucalipto, suporte de ferro e pintura epóxi, que
oferece acabamento resistente. Além dos itens do
catálogo, quem procura algo sob medida pode encomendar unidades personalizadas, projetadas pelo
próprio fundador.
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Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações
das seções diretamente com as empresas

Episo

Marzo Vitorino

Telefone 21 2225 6277

Telefone 11 4486 8846

www.episo.com.br

www.marzovitorino.com.br

Feira Office Solution

Novo Conceito

Telefone 11 3663 2505

Telefone 11 2673 0940

www.flexeventos.com.br

www.conceitosp.com.br

Flexform

Stay

Telefone 11 2431 5511

Telefone 11 3079 6378

www.flexform.com.br

www.staycorp.com.br

Formica

Telelok

Telefone 11 4741 6200

Telefone 11 5077 7000

www.formica.com.br

www.telelok.com.br

MaqId

Trisoft

Telefone 16 3253 9150

Telefone 11 4143 7900

www.maqmoveis.com.br

www.trisoft.com.br

Marelli

Wall System

Telefone 54 2108 9999

Telefone 51 3303.2000

www.marelli.com.br

www.wallsystem.com.br
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