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O ano de 2015 foi um ano de desafios, mas também destacou-se
como o ano da cooperação, da verdadeira parceria.
A própria situação do mercado fez com que os empresários, arquitetos e facilites estivem mais abertos para desenvolver novas parcerias, principalmente para viabilizar os vossos projetos e obras.
A 10ª edição da Rodada de Negócios foi revigorante, contou com
uma participação recorde e com novos apoiadores, que tiveram a
oportunidade de interagir com os principais escritórios de arquitetura e clientes finais corporativos. E o sucesso do evento pode ser
resumido através do depoimento do empresário Marcelo Pante, sócio diretor da Marchi Group.
“Nessa época de escassez de tempo e de relacionamentos virtuais é
incrível poder encontrar pessoas todas na mesma sintonia, encontrando-se para conversar ‘cara a cara’. Parece pouco, mas há muito
perdemos esta capacidade; a mera capacidade de ter tempo para
ouvir ou contar uma história. Nesta Rodada de Negócios além da
vasta oportunidade de conhecer novas empresas, novos profissionais, aumentar nossas redes de relacionamento, pudemos saborear a calma, a tranquilidade, o calor da aproximação de pessoas que,
sem desespero, continuam acreditando nas relações humanas e no
mercado que, às vezes um tanto quanto “mau humorado”, resiste,
sobrevive, se renova e ainda cresce quando são fortes as ligações, as
relações das pessoas que fazem com que a roda não pare de girar; e
girar sempre para frente.”
Marcelo Pante – Marchi Group
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“Nessa época de escassez de tempo e de
relacionamentos virtuais, é incrível poder encontrar
pessoas todas na mesma sintonia, encontrandose para conversar ‘cara a cara’. Parece pouco,
mas há muito perdemos esta capacidade: a mera
capacidade de ter tempo para ouvir ou contar
uma história. Nesta Rodada de Negócios, além da
vasta oportunidade de conhecer novas empresas,
novos profissionais, aumentar nossas redes de
relacionamento, pudemos saborear a calma, a
tranquilidade, o calor da aproximação de pessoas
que, sem desespero, continuam acreditando nas
relações humanas e no mercado que, às vezes um
tanto quanto “mal humorado”, resiste, sobrevive, se
renova e ainda cresce quando são fortes as ligações,
as relações das pessoas que fazem com que a roda
não pare de girar; e girar sempre para frente.”

“Nesta 10ª Rodada de Negócios, fiquei impressionado
com a qualidade do evento, organização, nível dos
participantes e Importância para os segmentos de
Arquitetura e Indústria da Construção Civil, e sua Cadeia
de Produção. Diante do momento econômico e de
instabilidade política que o nosso país atravessa e tendo
em vista a necessidade de cada empresa se reinventar,
adequando-se às novas realidades, consideramos
este evento muito oportuno pela sua grandiosidade
de importância. Nele, compartilhamos experiências
e consolidamos relacionamentos e, sobretudo, nos
atualizamos com o que está acontecendo no segmento
e identificamos oportunidades de novas parcerias, etc.
Parabéns à equipe do Grupo Flex pela ousadia e pelo
profissionalismo na elaboração e execução da pesquisa
premiando e dando o destaque merecido aos melhores
trabalhos e profissionais do setor.”

Marcelo Pante

Antonio Thaumaturgo Araujo

Marchi Cuccine

Vice Presidente da Porte

A 10ª Edição da Rodada de Negócios, edição nacional, foi realizada no
dia 21 de agosto, em São Paulo e contou com a participação de 137 empresas
e mais de 500 participantes presentes: Redes Hoteleiras, Hospitais,
Laboratórios, Shoppings, Bancos, Construtoras, Gerenciadoras, ciceroneados
pelas maiores marcas de produtos e serviços da construção e arquitetura
Corporativa do Brasil. O evento ocupou todo o Ballroom do Sheraton WTC,
um dos principais e mais luxuosos Hotéis de São Paulo.
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“Um dia intenso de várias reuniões simultâneas
com a presença de renomados escritórios de
arquitetura, construtoras e clientes finais dos
segmentos hoteleiro e financeiro, abordando
grandes perspectivas de negócios futuros.”

Luciano Marcolino
Owa

“Na Rodada de Negócios, nos deparamos
com um evento bem organizado e uma
dinâmica muito agradável. Toda a equipe
comercial capitalizou muito bem os contatos.
Enfim, este modelo de evento para nosso
seguimento nos agrada sem sombra de dúvidas.”

Cláudio Muzi
Diretor Estratégico de Produto da Flexform

“Agradecemos o convite para participação no evento.
Foi uma ótima oportunidade para encontrarmos
parceiros e fornecedores potenciais para o nosso
negócio. Eventos como esse são muito importantes
para troca de ideias e realização de negócios.”

Gabriella Spinola
Head of Procurement da Accor

“Acreditamos que a Rodada de Negócios do
Grupo Flex é uma ótima oportunidade para entrar
em contato com boas empresas do mercado atual.
O intercâmbio de informações é muito
direto e proveitoso.”

Flavio Castro
Gerente de Arquitetura da Pablo Slemenson Arquitetura
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“Sem dúvida nenhuma é a oportunidade
mais rápida e barata de se prospectar clientes
potenciais. Em um só lugar encontramos
de maneira condensada um numero incrível de
clientes ávidos por bons negócios. A Rodada de
Negócios tem sua importância, centralizando
empresas do seguimento para a abertura de
novos mercados tanto na demanda como na
oferta de maneira econômica e ágil.”

Ricardo Di Marzo Vitorino
Diretor Comercial da Marzo Vitorino

rodada de negócios

“Agradeço à toda a equipe do Grupo Flex pela
oportunidade de participar da 10ª Rodada de
Negócios. O formato é dinâmico e bem
estruturado e foi muito bom interagir com os
colegas, fornecedores e clientes. Considero
importante que nosso mercado de arquitetura
corporativa possa contar com este tipo de ação
e espero que tenhamos mais em breve.”

Henock de Almeida
Arquiteto Sócio Diretor da AC Arquitetura

“Das Rodadas que já participamos, o ambiente
do Sheraton WTC foi o que apresentou o melhor
conforto para os participantes, com ambiente bem
arejado. Como todas as Rodadas, estava muito bem
organizado, o almoço, o coffee break,
o cafezinho, a atenção e o nível das empresas e
escritórios de arquitetura foram excelentes.
Parabéns mais uma vez a todos do Grupo Flex.”

“Um evento como a 10ª Rodada de Negócios é de
grande valia para o mercado empreendedor
brasileiro. A troca de experiências foi de total
relevância para o momento que o país está passando.
Por isso, o networking me ajudou a criar novas ideias e
conceitos do cenário atual e transformar crise
em oportunidade.”

Kamyar Abrarpour
Sócio Diretor da Kamy

“A 10ª Rodada de Negócios reuniu participantes
com o mesmo objetivo, todos estavam focados em
desenvolver parcerias concretas, visando qualidade
nos produtos e atendimento nos serviços,
isto nos mostra que nosso mercado voltou a ser
seletivo, principalmente em épocas
de crise, onde o menor preço é importante,
mas a qualidade ainda é o diferencial.”

“Foi a primeira participação da Interbagno na
Rodada de Negócios, ficamos impressionados com a
qualidade das empresas presentes e dos profissionais
das mesmas, que nos receberam de braços abertos
para podermos apresentar nossa empresa e portfólio
de produtos para este segmento tão importante e
promissor para desenvolvimento do Brasil.”

Andrea Bellon

Diretor Administrativo da InterbagnoOwa

Ricardo Bianchi

Lady

Carlos Velloso
Sócio Diretor da Mega Vip

“A Rodada de Negócios é uma grande oportunidade
de intercâmbio em termos de arquitetura.
Com a presença dos melhores fornecedores
nacionais e internacionais, permite, em um curto
espaço de tempo, fazer uma varredura das opções
de tecnologia mais contemporâneas.”

Sandra Axelrud
Arquiteta Sócia Diretora da Axelrud
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“Um excelente evento e que merece ser prestigiado.
Muitos contatos com empresas de São Paulo e de
outros Estados. Embora boa parte dos participantes
conhecesse nossa empresa Wall System, esta é uma
oportunidade rara de reencontrá-los, todos juntos
e num mesmo dia, sem depender de agendamentos
prévios e deslocamentos difíceis. Sem perturbar o
cotidiano do nosso cliente, com suas agendas sempre
cheias. As Rodadas de Negócios nos colocam sempre
na frente de quem projeta, influencia, decide e
compra. Ficamos muito satisfeitos.”

Ivonir de Mello Cardoso
Diretor Superintendente da Wall System

“Registramos nossa satisfação de participar do XII
Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, como
Apoiadores da 10ª Rodada de Negócios – Flex São
Paulo, onde as principais lideranças dos diversos
segmentos de arquitetura foram premiadas.
Desejamos pleno sucesso em seus futuros eventos.”

Vanius Emilio Bianchese Covolato
Diretor da Arteira

“Gostaria de agradecer pela participação, no qual
conseguimos em um único dia reunir com os maiores
profissionais da arquitetura, facilities, empresas e
fornecedores onde criamos um networking, no qual o
evento facilita o acesso fácil em um único dia.”

Fabio Previtali
Escinter

“O evento atinge por completo o objetivo de ampliar
o networking e aproximar as empresas, que mesmo
tendo interesses comerciais entre si a forma de
abordagem se torna natural e agradável.”

Claudio Silveira
Certek Construtora
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“Este foi o terceiro ano que participamos do
evento e sempre é um momento muito produtivo!
Mais uma vez tivemos a oportunidade de
trocar conhecimento, oferecer nossos serviços
a empresas qualificadas do mercado
e seguramente estaremos presente
nos próximos encontros.”

Rodrigo De Santi
Arquiteto Sócio Diretor da 4C Brasil
“Gostaria de agradecer a todos os colaboradores do
Grupo Flex, pelo apoio e oportunidade de novos negócios
para a Audacieuxx Divisórias, agradeço também aos
participantes da 10º Rodada de Negócios.”

José Vidal Junior
Diretor da Audacieuxx

“A Brakey teve o privilégio de participar da 10ª
Rodada de Negócios, realizada pela Flex Eventos,
que teve o poder de reunir os maiores e melhores
profissionais de Arquitetura das áreas Corporativa,
Hospitalar, Hotelaria, Shopping Center,
Bancos, etc. Este encontro foi construído com
muita dedicação e muita energia positiva, duas
emoções contagiantes! Além de promover
processos de interesse comerciais, tivemos
a oportunidade de aprimorar e aproximar
relacionamentos com clientes, dando a Brakey
novas oportunidades de negócios e um
posicionamento da marca. O Ricardo Aronovich
possui habilidades, técnicas e ferramentas,
que nos ajudam a romper bloqueios, superar
distancias e estreitar relações, melhorando nosso
desenvolvimento, além de nos encher de motivação
e coragem para alcançarmos nossos objetivos, e
principalmente fortalecer a nossa marca no mercado
e levarmos nossos produtos e serviços aos nossos e
novos clientes.

Rosane Cezar Davila
Brakey
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“Evento excelente, ótima oportunidade de
conversarmos e estreitarmos relacionamento com
os profissionais participantes, apresentarmos novas
tecnologias de produtos, recebermos um feedback de
obras já realizadas, integração total com o profissional
responsável e sua equipe de colaboradores.”

Saulo Henrique Barboza
Gerente Nacional de Vendas da Fórmica

“Aproveitamos bastante a 10ª Rodada de Negócios,
que estava muito bem organizada e, na qual
realmente conseguimos contatar pessoas e empresas
de segmentos onde encontrávamos dificuldades .”

Janayna Varesi
Hansgrohe

rodada de negócios

“É com muita satisfação que participamos
anualmente da Rodada de Negócios da Flex.
É um momento único, onde importantes contatos
com renomeados escritórios de arquitetura,
engenharia e gerenciamento são feitos.
Agradecemos à Flex pelo belíssimo evento.”

“Parabenizamos o Grupo Flex pelo transcorrer da
10ª Rodada de Negócios, que sem dúvida alguma
foi muito positiva, graças ao encontro dos muitos
fornecedores presentes, divulgando suas novidades
para os Arquitetos, Engenheiros e empresários que
estavam no evento.”

Juliana Oliveira

Davino Pontual

Eliane Técnica

Arquiteto Sócio Diretor da Pontual Arquitetura

“A 10ª Rodada de Negócios outra vez se mostra
uma importante ferramenta para estreitar laços
com clientes de diversos segmentos.
Criamos possibilidades de bons negócios e
novamente tivemos expectativas superadas.”

Juliana Canevese

“Para a Tarkett, participar da 10ª Rodada de
Negócios representou uma ótima oportunidade
para expandir nossa rede de relacionamentos.
Conseguimos estabelecer contato com empresas
de grande potencial para negócios concretos. A
dinâmica do evento permitiu diversas interações
que possibilitaram networking com pessoas que
realmente tem poder de decisão.”

“Participar da 10ª Rodada de Negócios
é uma oportunidade única, o clima informal e
descontraído permite aos participantes uma
forma de fazer negócios exclusiva. Em um
mesmo local é possível encontrar as maiores
marcas do segmento e os clientes mais
expressivos do mercado, todos focados em
um único objetivo: gerar negócios e parcerias.”

Luciano Tolosa

Loivo L. Bombana

Gerente de Contas e Especificação da Tarkett

Diretor Administrativo da Cavaletti

“O evento foi produtivo por criar integração e
divulgação do nosso trabalho, com os nossos
clientes corporativos, construtoras e arquitetos em
prospecção. Muito obrigada.”

Luciana Rossi
Corporativo Breton

Comercial Sular

“Excelente evento, grande contatos com novos
fornecedores e novos clientes, experiência muito
produtiva! Obrigado.”

“A Rodada de Negócios foi muito interessante
para o escritório pois tivemos a oportunidade de
conhecer pessoalmente muitos fornecedores e novos
produtos. Uma boa opção para networking.”

Gustavo Hamam

Daniela Alcalá

Diretor Desenvolvimento da Hamam Arquitetos

Gestora comercial da Felipe Russo Arquitetura
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“Gostaríamos de cumprimentar o Grupo Flex pelo
sucesso de mais uma Rodada de Negócios!
Tanto as organizações em geral, como a quantidade
e qualidade das empresas participantes, são motivo
de nossos maiores elogios. Para nossa empresa,
tivemos a oportunidade de contato com fornecedores
que apresentaram novos produtos e serviços, e
com contratantes de serviços de construção civil,
potencialmente parceiros em futuras contratações.
Nosso atual cliente DASA resultou do conhecimento
recíproco havido em Rodada de Negócios anterior,
e que gerou a contratação de duas obras (Delboni
Brooklin e Lavoisier Shopping Taboão). Nossos
parabéns e muito obrigado por tudo!”

“O tradicional evento da Flex Eventos, 10ª Rodada
de Negócios SP, se traduz como uma referência para
as empresas do mercado corporativo de interiores,
provendo interação, networking
específico e oportunidades de negócio que
propiciam o crescimento deste segmento.”

Vanessa Frutoso

Thiago Menniti

Gestora de Negócios da Ace Engenharia

Arquiteto Sócio Diretor da Studio Taba Arquitetura

Manuel Dória
“Em minha primeira participação na Rodada de
Negócios, o resultado foi bom por apresentar
meu escritório para o mercado, principalmente para
o mercado de hotelaria. Fizemos vários contatos que
já estão rendendo alguns frutos. Para atual situação
econômica do Brasil é muito importante
este evento, porque o contato é direto com as
pessoas que tem influência nas decisões dos
projetos, isso é muito importante. Obrigado
e espero ser convidado novamente.”

José Eduardo Prado Barreto

Flavio Kelner
Sócio Diretor da RAF Arquitetura
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“Hoje no Brasil temos a Rodada de Negócios,
que no meu entendimento é um dos melhores
e mais organizados eventos, compartilhando
empreendedores, arquitetos e fornecedores.
Acontecendo juntamente com o Grande Prêmio
de Arquitetura Corporativa, a rodada respira,
injeta inovação e uma política muito ampla de
relacionamento.”

Arquiteto Sócio Diretor da Dória Lopes Fiuza Arquitetura

Diretor de Engenharia da PPR Construtora

“O otimismo do Ricardo Aronovich nos contagia
a cada ano, se superando na organização da Rodada
de Negócios que na sua décima edição contou
com os melhores do mercado brasileiro. Vida longa
a Flex! Parabéns!”

“O evento é uma grande oportunidade para formar
novas parcerias, conhecer novos produtos e manter
parcerias estabelecidas em outras edições do evento.
Estampar nossa marca na já tradicional Rodada de
Negócios do Grupo Flex certamente agrega valor e
amplifica oportunidades de negócios!”

“O evento é ponto marcante para o setor de
Engenharia e Arquitetura, gerando grandes
oportunidades de negócios, contatos com
diversos profissionais e novos fornecedores. A
iniciativa de reunir e reconhecer os protagonistas
atuantes nesses mercados, como fornecedores,
construtoras, arquitetos e clientes finais, é de
extrema relevância, colaborando na integração
e desenvolvimento de todos. Foi uma gratificante
experiência participar da 10ª Rodada de Negócios,
superando todas as nossas expectativas!”

Nadia Calfat
Gerente Comercial Corporativa da Saeng Engenharia

Ricardo Freire
Arquiteto Sócio Diretor da Ricardo Freire Arquitetura

“A 10ª Rodada de Negócios foi uma ótima ocasião
para conversarmos sobre as oportunidades dos
diversos mercados da arquitetura e construção com
potenciais clientes importantes; atualizarmos-nos
tecnicamente em relação aos novos produtos e
serviços, que nos ajudam a entregar o melhor projeto;
e também, e não menos importante, encontrar velhos
amigos e conhecer colegas de várias partes do Brasil
para conversarmos sobre as questões enfrentadas
pelos nossos escritórios.”

João Paulo Beugger
Arquiteto Sócio Diretor da Piratininga Arquitetos

“Parabéns pela iniciativa inovadora que é a Rodada de
Negócios. O Grupo Flex sempre se posiciona
de maneira arrojada, criando a ponte entre setor da
construção civil com demais setores da economia.
Este evento conecta setores e certamente traz boas
oportunidades de negócio. E sobretudo, a
organização impecável e profissional reforça a
seriedade do evento.”

Karin Ricciardi
Arquiteta Sócia Diretora da Fidelitas Ricciardi
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“Nós da Botti Rubin Arquitetos Associados, tendo
participado de todas as Rodadas de Negócios
promovida pelo Grupo Flex, consideramos o evento
uma iniciativa “sui generis” no que tange a escritórios
de arquitetura. Um efetivo contato comercial com
potenciais clientes é estabelecido, permitindo abrir
um novo leque de possibilidades, que até então
simplesmente não existia.
Nossa experiência nesta 10ª Rodada de Negócios
foi extremamente positiva, resultando em contatos
realmente interessantes, razão pela qual nossa
participação faz parte dos objetivos do escritório.”

“O Evento é de grande importância para revermos
parceiros e também conhecer novos fornecedores e
prestadores de serviços. Este ano tive a oportunidade
de conhecer algumas novidades em termos de
produtos que nos interessou bastante. O tempo de
duração também foi bom.”

Patrícia Koyama Vasconcellos
Gerente de Produto da Atlantica Hotels

Alberto Botti
Arquiteto Sócio Diretor da Botti Rubin Arquitetos

“É de grande importância a participação num
evento de grande porte como esse, uma vez
que reúne importantes fornecedores do país e
estes esclarecem e orientam corretamente a
utilização de seus produtos, tantos nos
lançamentos como os existentes.”

“Vivemos o tempo das redes sociais e da conexão
virtual, e a participação da Myssior A+U+G nesta 10ª
Rodada de Negócios Nacional em SP, no último dia
21, evidenciou a importância das redes de conexão
e negócios. Mas, talvez tão importante quanto,
ficaram patentes a relevância do contato pessoal
e da rede presencial (ao invés da virtual), quando
temos a oportunidade de aprofundar contatos,
conhecimentos, e negócios. A iniciativa, que já tem
grande valor em tempos mais normais, tem seu papel
ainda amplificado em momentos de crise, reabrindo
diálogos e reaproximando pessoas.”

Maria Cristina Prates Brocca

Leon Myssior

Diretora da Cristina Brocca Arquitetura

Sócio Diretor da Myssior Arquitetura
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“Parabenizo o Grupo Flex pela realização da 10ª
Rodada de Negócios – Nacional São Paulo. Durante
o encontro, interagimos com participantes de alto
nível técnico e tivemos a oportunidade de conhecer
fornecedores de soluções, para nosso negócio, de
elevada capacidade de fornecimento e excelente
poder de negociação. Com o cenário nacional de
recessão econômica e busca de reais soluções
para o desenvolvimento de novos negócios, o
desenvolvimento de fornecedores capacitados e
dispostos à realização de parcerias inteligentes pode
se apresentar como alternativa saudável para a
celebração de novos negócios.”

“Ter participado da 10ª Rodada de Negócios do
Grupo Flex foi muito importante. No formato
que é estruturada, propicia uma interação e
desenvolvimento de novos clientes e fornecedores de
uma forma bem efetiva. Uma grande oportunidade
para conhecer novos produtos e serviços que estão
sendo lançados no mercado. Nela conseguimos
estabelecer novas parcerias e ampliarmos as que já
possuímos. Como resultado, é a certeza que ao
longo do tempo teremos ótimos resultados.”

Naasson Ferreira Rosa
Diretor de Projetos da KN Arquitetos Associados

Carlos Teodoro
Provecto

“Nossa participação na 10ª Rodada de Negócios foi
uma experiência muito interessante, pois
além de fazer novos contatos com outras empresas no
mercado, tivemos a oportunidade de
apresentar a nossa empresa.”

Nathaly Bueno
Olivo Gomes Arquitetura

“Toda a equipe da Flex Eventos está de parabéns!
Mais uma vez se superarou na organização
da Rodada de Negócios!
Foi um grande prazer participar de
mais este evento!”

André Sá
Arquiteto Sócio Diretor da André Sá e Francisco Mota
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“Foi a nossa primeira participação na Rodada de
Negócios e a consideramos muito proveitosa!
Ter contato pessoal com quem realmente entende
do seu negócio, conhecer novos fornecedores e
produtos e rever parceiros antigos é um dos
grandes diferenciais da Rodada. Certamente
iremos participar das próximas!”

Maria Teresa Baggio Carvalho
Sócia Diretora da Baggio e Carvalho Engenharia Ltda.

rodada de negócios

“O evento foi muito importante para atualização
de contatos, manutenção do networking e
conhecimento de novos produtos e serviços.
Já no dia posterior ao evento, tivemos reuniões com
fornecedores presentes, dada a aderência dos seus
produtos ao nosso forte plano de expansão.”

Clóvis Giacomozzi Porto
Gerente Sênior de Infraestrutura do Grupo Fleury

“Esta foi a segunda vez que participamos da grande
Rodada de Negócios promovida pelo Grupo Flex
e estamos muito satisfeitos com o resultado.
Percebemos uma constante evolução a cada ano e
foi, mais uma vez, muito produtivo estar lado a lado,
poder conhecer e trocar conhecimento e
informação sobre o nosso segmento de mercado
com empresas que são referência. Que venha a 11ª
Rodada de negócios.”

“Agradecemos o convite por mais um ano para
nossa participação. A Rodada de Negócios é um
momento importante para o Sesc, para captação de
novos fornecedores e na retomada de contato com
fornecedores já parceiros e que estão afastados.
A Rodada de Negócios permite ao Sesc dedicar
um dia na captação de fornecedores para o nosso
cadastro, de forma mais assertiva, permitindo
um contato pessoal com os mesmos para futuras
parcerias. Esperamos o convite para as próximas
oportunidades!”

Ana Maria
SESC SP

André Augusto Coelho
Gerente Comercial da Perfil Construtora

“A Construtora Ditolvo Ltda. Participou pela primeira
vez da Grande Rodada de Negócios, e entendemos
que o evento proporcionou conhecimento de
varias empresas do mercado, facilitando assim o
desenvolvimento de projetos em conjunto. Com
certeza estaremos presentes aos próximos eventos.”

Julio Lemos

“Primeiramente gostaríamos de agradecer o convite
e a oportunidade de participar da 10º Rodada de
Negócios, promovida pelo Grupo Flex. Como esta
foi a segunda participação do Hospital São Paulo
neste evento, também estamos aprendendo e
crescendo com essa experiência.
Achamos o local e espaço adequados para o
evento, com circulações e comunicação visual
apropriados. Acreditamos ser uma oportunidade
única para podermos conhecer novas empresas e
fornecedores e discutir sobre novidades no
mercado. Avaliamos que nossa participação foi
bastante construtiva e ficamos satisfeitos com
a experiência daquela tarde. Gostaríamos de
parabenizar o Grupo Flex pela organização e
realização do evento, que contou com uma equipe
muito atenciosa e solícita.”

Patrícia Nagae Freitas
Hospital São Paulo

Sócio Diretor da Construtora Ditolvo
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rodada de negócios

“A Rodada de Negócios distingue-se pela interação
que proporciona entre os vários players da
construção. Este acontecimento promove a captura
de oportunidades, a construção de novas parcerias,
acelera a dinâmica do conhecimento e a reflexão/
revisão da qualidade dos produtos e dos serviços
oferecidos por cada empresa.”

Rita Vaz
Coordenadora de Projetos da Daniel Gusmão Arquitetos

“Os Projetos e Obras da Supporte Eng. primam
pelas inovações e soluções sustentáveis, nesse
sentido, nossa participação na 10ª Rodada de
Negócios foi muito importante, pois além de
retomar o contato com parceiros antigos como a
Ornare e Inerbagno, conhecemos novos futuros
parceiros com soluções diferenciadas. Certamente
iremos participar em 2016.”

Odilon Edison Alexandre Junior
Diretor da Supporte Engenharia
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rodada de negócios

“Para nós do Banco do Brasil, a participação na 10ª
rodada de Negócios Nacional foi de importância
especial porque, a exemplo dos anos anteriores,
permitiu visualizar de forma abrangente a situação
do mercado da construção em seus diversos
segmentos. O evento constituiu-se ainda em
oportunidade única para fazer contato com parceiros
e fornecedores e compartilhar expectativas e
percepções. Há alguns anos, as Rodadas de Negócios
vêm preenchendo um espaço de carência de encontro
nesta área. Têm sido praticamente a única ocasião
de reunião ampla do segmento da arquitetura e da
construção. O amplo sucesso só confirma a carência
por este tipo de evento e a alta qualidade de sua
organização.”

“A 10ª Rodada de Negócios nos permitiu rever e
reforçar antigas parcerias, assim como estabelecer
novos contatos que surgem como boas opções. Com
isso, ganham nossos clientes que receberão um
atendimento mais atento às novidades do mercado.”

Antonio C Vissotto Jr
Arquiteto Sócio Diretor da Segal Vissotto Arquitetos

Raul Hofliger
Gerente de Divisão do Banco do Brasil

“O evento foi importante para reforçar
oportunidades e contatar novos fornecedores
em projetos futuros.Obrigado.”

Piero Ferri
Supervisor Arquitetura e Obras Agências do Itaú Unibanco
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“Nós, da Cyrela, agradecemos mais uma vez pelo
convite para participar da 10ª Rodada de Negócios.
O evento nos proporcionou importantes
oportunidades como a de iniciar novas parcerias, bem
como a de prestigiar as empresas que já são nossas
parceiras. As inovações de serviços e
produtos são fundamentais do nosso negócio,
assim como a conquista de parcerias de longo prazo.
Valorizamos a evolução das relações e dos negócios,
pois este tipo de iniciativa nos conecta com as tão
esperadas inovações! Parabéns Grupo Flex!

Vania Reis
Gestão de Propriedades da Cyrela

Leandro Rodrigues de Souza
Coordenador de Suprimentos da Cyrela
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rodada de negócios

“Gostaríamos de parabenizar o Grupo Flex
pela organização impecável e pela pioneira
iniciativa de promover a Rodada de Negócios. O
ambiente é extremamente facilitador
para a prospecção de novos negócios, desde
a estrutura oferecida até a interação entre
clientes e fornecedores que este evento
promove. É certo que estaremos presentes
na próxima e ansiosos pela sua chegada!”
“A Rodada de Negócios proposta pelo
Grupo Flex é uma boa oportunidade no processo
de diversificação de relacionamentos comerciais,
tanto no conhecimento de novos produtos,
como na possibilidade de prospectar
negócios. Dar continuidades aos contatos
é o desafio apresentado!”

Fabiano Suthoff
Arquiteto Sócio Diretor da Ampla Arquitetura

Paulo Lisboa
Sócio Diretor da Paulo Lisboa Arquitetura

“Acreditamos na importância deste evento,
uma vez que tivemos a oportunidade de conhecer
clientes e fornecedores do mercado arquitetônico
para troca de experiências e estabelecimento de
novos contatos. Ficamos impressionados com a
organização, qualidade e magnitude do evento,
com a pró-atividade da equipe organizadora e,
principalmente, com a dedicação dos
participantes em expor e conhecer os produtos
e serviços oferecidos por todas as empresas.”

“A nossa primeira participação na Rodada
de Negócios foi muito produtiva, seja a nível de
um maior contato com fornecedores de produtos
para nossos projetos e obras, seja a a nível de
conhecimento de novos nichos de mercado e
potenciais clientes.
O espaço onde ocorreu o evento foi muito
adequado, confortável, seguro e de fácil
acesso. Nosso acolhimento por parte da
equipe da Flex foi maravilhoso e contribuiu
para o sucesso do evento!”

“Participar da 10ª Rodada de Negócios foi
uma ótima oportunidade para aumentar
nossa network e conhecer novos produtos
e fornecedores de produtos e serviços.”

Patrícia Williams

Rose Jung

Diretora da WW Arquitetura
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Sócia Diretora da Jung e Castro Arquitetura

“A Rodada de Negócios Nacional São Paulo é um
daqueles raros momentos que tem o segmento de
construção corporativa para fazer interagir seus
players. Em uma iniciativa já consolidada do Grupo
Flex, o evento promove e fortalece o segmento à
medida que catalisa expectativas em resultados,
fomentando conexões comerciais. Na expectativa de
futuros encontros, agradecemos a oportunidade de
participação e parabenizamos o Grupo Flex por mais
esta realização de fé convertida em sucesso.”

“Registramos nossos agradecimentos pela
oportunidade de participação na 10° Rodada de
Negócios, o evento propiciou estabelecer vários
contatos promissores de oportunidades de negócios
entre os participantes. Parabéns pela organização,
conte conosco para os próximos eventos.”

Alberto Dávila

Luis Sérgio Marinho

Arquiteto Sócio Diretor da Dávila Arquitetura

TGK

Camila Santos
Knijnik Engenharia Integrada
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rodada de negócios

“Mais uma vez, nossa participação na Rodada
de Negócios foi muito proveitosa, tivemos a
oportunidade de contatar novos fornecedores, o que
vem a ampliar as possibilidades de soluções para a
implantação de novos empreendimentos, assim como,
a renovação de nossos hotéis em operação.
Aproveito para parabenizar pela iniciativa da
realização do Grande Prêmio de Arquitetura e
destacar a importância do mesmo na valorização dos
profissionais e dos projetos participantes.”

“Na Ghafari vemos a Rodada de Negócios como uma
excelente oportunidade para a troca de informações
e experiências. Nesse evento atualizamos nossos
contatos e parcerias de forma direta e objetiva em um
ambiente agradável e profissional.”

Daniel Ferreira Augusto
Gerente de Arquitetura da Ghafari Associates

Cláudio Valente
Meliã Hotéis

“A Rodada de Negócios proporciona uma
experiência única de contato com empresas e
fornecedores em um ambiente descontraído e
diferente. Gostamos muito de participar!”

Daniel Kalil
Diretor Presidente da Daniel Kalil Arquitetura

“Mais uma vez foi um prazer participar da Rodada de
Negócios, que cada vez mais, se torna um
evento único para termos acesso a novos
fornecedores e fornecedores antigos que tínhamos
perdido o contato. As conversas também
são muito boas para nos atualizar em como está o
mercado. Com certeza participaremos sempre!”
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“A nossa participação na 10ª Rodada de
Negócios foi muito proveitosa. Percebemos
que a nossa marca está muito forte no mercado
e que todos que se dirigiram ao nosso estande
vieram focados e com direcionamento voltado a
explorar novos desafios quando da oportunidade
de se tornarem nossos parceiros. Tivemos muitos
fornecedores nos procurando e expondo seus
produtos, isso também nos fez ver que o mercado está
se reinventando e buscando inovações para
se sobressair. Até o próximo!”

Stephan Steyer

Elaine Cristina

Arquiteto Sócio Diretor da ST Arquitetura

Gerente de Contas Corporativas da GJP Hotels
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“Para nós da Morganti Ferreira Arquitetura,
participar da 10ª Rodada de Negócios foi uma grande
oportunidade de estabelecer novos contatos com
clientes e fornecedores. O evento é uma referência no
mercado de arquitetura corporativa.”

Arq. Reinaldo Ferreira
Morganti E Ferreira Arquitetura

“A Rodada de Negócios, que aconteceu
anteriormente à celebração do XII Grande
Prêmio de Arquitetura Corporativa , contribuiu
enormemente para integrar e conectar interesses
dos participantes. Parabéns ao Grupo Flex pelo
profissionalismo e sucesso do evento.”

Pedro Gabriel
Arquiteto Sócio Diretor da Pedro Gabriel & Bonini
Arquitetura
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“A Caramelo Arquitetos Associados participou duas
vezes da Rodada de Negócios realizada pelo Grupo
Flex e tem sido muito positivo, devido à abrangência
nacional do evento e à oportunidade de desenvolver
network com outras empresas do mercado
corporativo. Esperamos que em 2016 o evento
englobe ainda mais parceiros e estimulem ainda
mais nosso mercado.”

Antonio Caramelo
Arquiteto Sócio Diretor da Caramelo Arquitetura

mais informações

case qualicorp

Sede Qualicorp
Projeto da Edo Rocha Arquiteturas
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case qualicorp

C

onstituída em 1997, a Qualicorp é líder nacional na comercialização e administração
de planos de saúde coletivos e serviços em
saúde. Atua em nível nacional, possui cerca
de 2.700 colaboradores e administra planos coletivos
para 530 entidades de classe profissionais e cerca de
2.200 empresas clientes. Atualmente, a Companhia
representa cerca de 5,2 milhões de beneficiários, considerando todos os segmentos de atuação.
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case qualicorp
A Edo Rocha Arquiteturas foi responsável pelo projeto
da nova sede da Qualicorp.
Solicitado pela diretoria, o projeto de arquitetura de
interiores para as novas instalações da Qualicorp, unificou vários sites da empresa em uma única sede.
O Projeto com 12.500m², 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.
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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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case qualicorp
Edo Rocha
Edo Rocha Arquiteturas

ficha técnica
Cliente · Qualicorp
Ano Projeto · 2015
Metragem · 12.500m2
Local · São Paulo · SP
Edo Rocha Arquiteturas
O escritório Edo Rocha desenvolve projetos nas diversas
áreas das arquiteturas: edificações, espaços interiores,
urbanismo, aeroportos, shopping centers, arenas esportivas, estádios, entre outros. Um dos diferenciais da empresa é criar projetos que sejam sustentáveis e, ao mesmo tempo, ofereçam viabilidade econômico-financeira.
Desde 1974, a Edo Rocha Arquiteturas desenvolveu mais
de 970 projetos, totalizando cerca de 15,5 milhões de m²
projetados, além dos planos de urbanismo e loteamentos. Sua equipe é composta por experientes arquitetos
e engenheiros, que estão sempre em busca de inovações
que aliem estética, funcionalidade e sustentabilidade,
reduzindo o custo da obra e da sua manutenção. Nossos
projetos se baseiam em três pontos básicos: Produzir uma
arquitetura de valor, que alie desenvolvimento e sustentabilidade; elaborar projeto que integre estética, inovação tecnológica e ergonomia, oferecendo aos usuários
sensação de conforto, bem-estar e maior produtividade;
levar soluções que associam a arquitetura à praticidade
do business, alavancando e preservando os investimentos
de nossos clientes.
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mais informações

case sebrae

SEBRAE · ES

Projeto de MCA Calmon Projetos de Arquitetura e Engenharia
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case sebrae

O

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade
privada que promove a competitividade e
o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte – aqueles com
faturamento bruto anual de até R$ 3,6 milhões.
Há mais de 40 anos, atua com foco no fortalecimento
do empreendedorismo e na aceleração do processo de
formalização da economia por meio de parcerias com
os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.
As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde
o empreendedor que pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.
Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o
Sebrae atua em todo o território nacional. Onde tem
Brasil, tem Sebrae. Além da sede nacional, em Brasília,
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a instituição conta com pontos de atendimento nas
27 Unidades da Federação, onde são oferecidos cursos, seminários, consultorias e assistência técnica para
pequenos negócios de todos os setores.

A Fachada principal foi concebida tirando partido do entorno visual, porém prevendo proteção suficiente com o uso de brises-soleil amenizando os
períodos de maior incidência solar pela manhã

O Sebrae Nacional é responsável pelo direcionamento
estratégico do sistema, definindo diretrizes e prioridades de atuação. As unidades estaduais desenvolvem
ações de acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. Em todo o país, mais de 5 mil colaboradores diretos e cerca de 8 mil consultores e instrutores
credenciados trabalham para transmitir conhecimento para quem tem ou deseja abrir um negócio.
O Sebrae é agente de capacitação e de promoção do
desenvolvimento, mas não é uma instituição financeira, por isso não empresta dinheiro. Articula (junto aos
bancos, cooperativas de crédito e instituições de microcrédito) a criação de produtos financeiros adequados às necessidades do segmento. Também orienta os
empreendedores para que o acesso ao crédito seja, de
fato, um instrumento de melhoria do negócio.
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case sebrae

Para amenizar ainda mais a incidência de irradiação solar, foi
implementado um jardim vertical criando um colchão verde
protetor a fachada O jardim vertical além de contribuir
para a estética e o conforto ambiental/visual do
empreendimento, consegue se autosustentar reaproveitando
água proveniente dos drenos do sistema de climatização.

O projeto para o novo edifício sede do SEBRAE - Espirito Santo foi desenvolvido com base em conceitos de
sustentabilidade com o intuito de se obter uma certificação internacional. Os quesitos trabalhados desde a
conceituação do projeto foram: materiais recicláveis,
tecnologias de aproveitamento de energia solar, estudo luminotécnico para uso de luz natural e posicionamento biofavorável , reutilização de recursos hídricos
e conforto ambiental e visual.

nantes, e Bloqueio do período de maior incidência solar. A Fachada principal foi concebida tirando partido
do entorno visual, porém prevendo proteção suficiente com o uso de brises-soleil amenizando os períodos
de maior incidência solar pela manhã.

O projeto possui 15 itens de sustentabilidade, estes vão
desde o reaproveitamento de água, reaproveitamento
de luz solar, especificação dos materiais, e todo o posicionamento bioclimatico da edificação também foi
pensado de acordo com as condições do Espirito Santo.

O projeto da Nova sede conta com aproximadamente
4 áreas de jardins sobre laje . Com isso é indispensável
contar com um meio sustentável de manter estas áreas. Com isso estabeleceu o uso de um sistema compactado de reuso de aguas cinzas e de chuvas que o
consumo energético do conjunto não chega a 1 KWh/
mês por habitante. Este sistema atenderá todo uso de
agua para manutenção dos equipamentos do edifício
assim como irrigar todas áreas ajardinadas.

O terreno escolhido para a nova sede, favoreceu em
diversas formas o implemento de artifícios de caráter sustentável para o dia a dia dos Colaboradores e
Funcionários do SEBRAE. A começar pela proximidade com os principais polos empresariais da Grande
Vitória, e o aproveitamento pleno da infraestrutura
urbana presente, tais como pontos de ônibus, ciclovias e do acesso principal sendo feito pela Av. Nossa
Senhora dos Navegantes. As condições bioclimáticas
locais foram consideradas para o design da fachada
e implantação da edificação ao terreno. As seguintes
premissas foram implementadas para se conseguir um
ganho em eficiência energética e conforto ambiental:
Orientação da fachada ventilada aos ventos predomi-

A Escolha dos revestimentos internos e acabamentos sanitários levou em conta toda a praticidade
para futuras manutenções e durabilidade. Os equipamentos hidros sanitários foram definidos através
de comprovações de desempenho levando em conta
o baixo consumo em sua produção e funcionamento. O arquiteto Carlos Eduardo Calmon destaca que
este projeto teve uma série de desafios, a começar
pelo terreno, com uma grande proximidade ao mar.
“Encontramos água a menos de 1 metro e meio de
profundidade no terreno, juntando estes limites a
um programa extenso, com um limite de gabarito e
a altura da edificação em 12 metros de altura, somaram a um design diferenciado”.
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case sebrae
O clima da cidade é tropical, com temperatura média
anual de 24 °C e ocorrência de precipitações pluviométricas, principalmente nos meses de outubro a janeiro. As temperaturas podem variar muito no inverno, podendo chegar aos 30 °C em épocas de grande
seca, e 12 °C quando ocorrem tempestades. Devido à
da Corrente Fria das Malvinas, Vitória empata com o
Rio de Janeiro como a capital brasileira com menores
taxas de precipitação pluviométrica, sendo que na cidade é de 1 153 milímetros. Vitória também é a cidade que apresenta as menores amplitudes térmicas de
todo o Espírito Santo.
Gráfico anual de temperatura

Máximum: 32,85 · Average 23,69 · Minimum 15,65

Gráfico anual de humidade relativa do Ar

Máximum: 100,0 · Average 80,46 · Minimum 47,29

Gráfico de média de velocidade dos ventos

Itens de Sustentabilidade
1. Gestão de Logística sustentável aos acessos (Integração ao plano de Mobilidade Urbana e proximidade com pontos de transporte público e
principais ciclovias da cidade)
2. Fachada Verde e bio-adptável (Ventilação Cruzada e Insolação)
3. Brises – Soleil
4. Revestimentos duráveis, regionais e de baixo impacto ambiental
5. Sistema de reaproveitamento de água de chuva
6. Sistema de reaproveitamento de águas cinzas
7. Sistema de energia solar fotovoltaico
8. Iluminação natural
9. Sensor de presença nas área comuns
10. SINC (Sistema de Iluminação Natural Controlada)
11. Gestão dos resíduos sólidos
12. Uso de técnicas passivas para condicionamento
térmico dos ambientes
13. Acessibilidade plena
14. Equipamentos sanitários de baixo consumo e
acionamento automatizado
15. Galeria técnica vertical com shafts visitáveis

Jardim para proteção
térmica sobre laje do terraço

Iluminação regulável para
salas da diretoria

Gráfico anual de incidência de radiação solar

Máximum: 1023,39 · Average 222,59 · Minimum 0,0
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Poço de ventilação e
capactação de água para
o 2º subsolo
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case sebrae

Carlos Eduardo Calmon
MCA Calmon
Projetos de Arquitetura

ficha técnica
Cliente · SEBRAE
Ano Projeto · 2015
Metragem · 6.899,14 m²
Local · Vitória · ES
Painéis solares fotovoltaicos serão implementados acima da caixa
d’água e subestação com uma área de aproximadamente 100 m².

Arquiteto e Urbanista
Carlos Eduardo Calmon
Nogueira da Gama
Arquiteto formado na Univix do Espírito Santo, em 2009,
sócio da MCA Tecnologia de Estruturas e sócio Fundador
da MCA Calmon Projetos de Arquitetura e Engenharia.
Além de possuir um currículo com diversos projetos de
Arquitetura, ao qual se incluem obras residenciais, industriais e comerciais, acumula vasta experiência no mercado imobiliário em compatibilização e gerenciamento de
projetos utilizando o sistema BIM. Foi recentemente premiado no XII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
(2015) na categoria Green Building com a obra da Nova
Sede do SEBRAE.
www.mca.eng.br
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mais informações

case prefeitura itu

Sede da Prefeitura de Itu
é exemplo de construção
sustentável
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case prefeitura itu

O

Paço Municipal de Itu com conceito de sustentabilidade é o primeiro prédio público
municipal a receber o certificado “Green
Building” – “prédio verde” no país. O prédio
tem redução de até 50% no consumo de água, 30%
de energia, 35% na emissão de gases e até 60% na
geração de resíduos.
A Prefeitura tem 9 mil metros quadrados de área
construída, sendo 1,5 mil destinados à Secretaria
Municipal de Educação e estacionamento para 400
veículos. Todas as suas dependências informatizadas,
climatizadas para melhor atendimento à população
e melhores condições de trabalho para os funcionários municipais.
O prédio segue um novo conceito de construção, que
já é realidade nos países mais desenvolvidos, denominado “green building” (prédio verde), uma certificação
internacional. A ideia leva em conta princípios fundamentais, tais como a utilização eficiente da água, da
energia, da terra e de outros materiais, reduzindo a
poluição e produção de resíduos.
Um prédio dentro dessa abordagem protege a saúde
dos ocupantes e aumenta a produtividade de seus
servidores, proporcionando assim um melhor atendimento a todos. Esse conceito, criado em 1993 nos
Estados Unidos, é seguido por 117 países.
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case prefeitura itu
Segue entrevista com o prefeito Antonio Tuíze que,
enquanto secretário municipal de Administração da
gestão passada, idealizou o prédio e acompanhou todas as etapas de construção e de certificação do prédio inaugurado em junho de 2012.
OS · Como a prefeitura de
Itu pode ser um modelo
para prédios públicos no
que diz respeito à sustentabilidade?

AT · Após a mudança desenvolvemos diretrizes para
construções sustentáveis
orientando sobre os benéficos deste tipo de construção.
OS · Em sua opinião, qual
é a alternativa para edifícios (municipais, estaduais
e federais) já em funcionamento implantarem esse
sistema ‘verde’?

Prefeito Antonio Tuíze

AT · Realizar um diagnóstico avaliando os seguintes
eixos: economicamente viável, socialmente desejável
e ecologicamente sustentável.
OS · Como funciona o processo de redução de itens
como consumo de água, economia de energia, emissão de gases e geração de
resíduos?
AT · Em relação ao consumo de água:
·
Redução do consumo de água potável,
com sistema de reaproveitamento de água de
chuva;
·
Paisagismo eficiente, gerando diminuição do consumo de água
para irrigação;
·
Sistema de água
de reuso para os vasos
sanitários e mictórios,
proveniente da captação
das águas pluviais das lajes impermeabilizadas do

prédio, reduzindo em mais de 20% o consumo de
água potável;
· Torneiras com temporizadores, o que diminui o
consumo de água potável;
· Vasos sanitários dotados de duplo acionamento
para sólidos e líquidos, reduzindo até o consumo da
água de reuso.
· Drenagem superficial: pavimentação dos estacionamentos e passeios com pisos intertravados, circulação em torno dos prédios com piso drenante
e vagas dos veículos com concregrama; para aumento da infiltração das águas das chuvas no solo,
reduzindo o volume direcionado à rede pública.
Servirá também, como um sistema de captação de
sedimentos, não os destinando para a rede pluvial.
AT · Em relação à economia de energia:
· Economia de energia, com sistema de iluminação
dotado de sensores de presença e dimerização conforme incidência de luz solar;
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· Equipamentos de ar condicionado computadorizado de alta eficiência com resfriamento a água,
obtendo-se conforto térmico com redução de
energia;
· Elevadores de “alta performance”, dotados de sistema de antecipação de chamadas e destino, reduzindo também o consumo de energia;
· Fachadas do prédio dotadas de vidros refletivos
especiais, que permitem grande entrada de luz e
baixa entrada de calor, bem como brises metálicos que também reduzem a incidência de calor
para dentro do edifício; o que contribui para a
redução do consumo do sistema de ar condicionado e consequentemente para a eficiência
energética do edifício;
· O prédio possui telhado verde com espécies nativas
que requerem baixo consumo de água para sua manutenção, contribuindo para a eficiência energética, reduzindo o calor interno e consequentemente
o consumo de ar condicionado;
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case prefeitura itu
· Lajes externas do prédio, que receberam além da
impermeabilização, um sistema adicional com preenchimento de isopor e pintura com nanotecnologia na cor branca; contribuindo para isolamento
térmico do prédio;
· Redução global nos custos de energia em 20,57%
se comparado a uma edificação comum;
· Pinturas externas e internas na cor branca à base
d’água com menor quantidade de Voláteis Orgânicos – VOC, com baixa absorção de calor para dentro do edifício;
· Controle do tabaco no uso interno do edifício – necessário estar mais de 8m de distância do edifício;
· Iluminação Natural, em quase 95% de todo edifício
(ocupantes, visualizam paisagem natural).
EMISSÃO DE GASES:
· Divisórias e portas internas com certificação “FSC
– Forest Stewardship Council”, atendendo às rigorosas normas de utilização de madeiras da Certificação LEED;
· Materiais com insumos reciclados utilizados na edificação e também área permanente de reciclagem.
· Dos materiais utilizados, quase 90% são regionais,
reduzindo a geração de CO2 com transportes;
· Proximidades em um raio de 800m, com edifícios
institucionais e comerciais e serviços;
· Vagas exclusivas para transporte alternativo (veículos de baixa emissão e consumo eficiente) e práticas de caronas;
· Transporte coletivo em um raio de 400m possui
pontos de ônibus e linhas variadas que atendam à
comunidade;
· Áreas Verdes maximizadas, com controle e qualidade nas áreas vegetadas de espécies nativas, promovendo à biodiversidade e diminuindo o efeito “ilha
de calor”.
GERAÇÃO DE RESÍDUOS:
· Estrutura pré-fabricada e fechamentos com blocos
modulados de concreto, o que diminuiu a utilização
de madeira e a geração de entulho de obra;
· Pavimentos livres com piso e forro contínuo, fechamento em divisórias e tomadas de piso e luminárias
móveis, permitindo alterações de lay-out das salas
sem necessidade de reforma civil.
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case prefeitura itu
AT · De que forma o prédio sustentável contribui para
a saúde dos servidores?
OS · Gera melhorias significativas na produtividade, saúde e bem estar dos servidores, trazendo produtividade.
AT · E no que diz respeito ao reuso de água, como funciona o processo?
OS · Captação de águas de chuvas, reserva em cisternas e reuso em vasos sanitários e manutenção
paisagística.
AT · Há alguma chance de a prefeitura estender esse
padrão verde à comunidade?
OS · Sim. O Programa de Educação Ambiental do Município de Itu trabalha oferecendo visitas monitoradas
no Prédio Verde e oficinas sobre práticas de sustentabilidade como coleta e água da chuva para reuso,
aquecimento da água solar, telhado verde, compostagem entre outros. Também temos adotado nas nossas obras: asfalto ecológico, telha ecológica, concre-
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grama, piso drenante e intertravado com a função de
reduzir o volume e a vazão de água da chuva destinada
para rede de drenagem pública. Madeira certificada com FSC (número e o selo da certificação), COC
(cadeia-de-custódia, número da nota fiscal e de onde
foi retirada a madeira) e DOF (Documento de Origem
Florestal). Uso de vidros apropriado que permite entrada da luz e não do calor. Uso de poste com iluminação solar eólica.

ficha técnica
Cliente · Prefeitura de Itu
Ano Projeto · 2012
Metragem · 9.000 m²
Local · Itu · SP
Responsáveis técnicos pelo projeto
Marcos Gaban Arquitetura
Acade Arquitetura e Consultoria Ltda.
Novva Solutions Construções Sustentáveis Ltda.
Eppo Saneamento Ambiental e Obras Ltda.

mais informações

17 pontos sustentabilidade

17 Pontos para salvar o seu e o nosso planeta
Os chefes de Estado e de Governo e altos representantes, reunidos na sede das Nações Unidas
em Nova York de 25 a 27 de setembro de 2015
no momento em que a Organização comemora
seu septuagésimo aniversário, decidiram sobre os
novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
globais.
Estes 17 pontos começam com atitudes de
nós com nós mesmos,
de nós com nossos familiares, de nós com
nossos amigos, de nós
com a nossa empresa e
com a sociedade como
um todo. É como uma
pequena pedra que
cai no lago e cria uma
primeira onda, que vai
se expandindo. E toda
movimentação,
pequena que seja, mas
sendo verdadeira, será
transformadora.

Simples atitudes têm um poder imensurável. Propomos que olhem esta lista e reflita quais os pontos já têm consciência, que já está engajado e está
atendendo a esta métrica. Quais pontos falta atingir e o que é necessário para atingir.

Atenção
Precisará do envolvimento
não apenas dos governos,
mas do envolvimento ativo
do setor privado, da sociedade
civil e de todas as pessoas
individualmente, para
a sobrevivência do nosso

Imprima esta lista e
leve para sua empresa,
seus amigos, para pessoas que são importantes para você.
A Terra é o nosso lar e
reflete o que estamos
fazendo com nós mesmos e a nossa sociedade e não existe melhor
momento do que este,
de grandes desafios
que estamos passando,
para refletirmos e darmos a nossa contribuição para o bem estar
de todos!
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Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles

Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura
sustentável

Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis

Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em
todas as idades

Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis

Assegurar a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos

Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus
impactos

Alcançar a igualdade de gênero e
empoderar todas as mulheres e meninas

Conservação e uso sustentável dos
oceanos, dos mares e dos recursos
marinhos para o desenvolvimento
sustentável

Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento
para todos

Proteger, recuperar e promover o
uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade

Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos

Promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos

planeta.

Neste sentido, transmitimos o nosso
convite para todos
trazerem para si esta corresponsabilidade já que
queremos um mundo melhor para nós, nossos filhos, nossos netos.

Acabar com a pobreza em todas as
suas formas, em todos os lugares

Agenda 2030 para
um desenvolvimento
Sustentável, com os
17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para
a prosperidade.

Construir infraestruturas resilientes,
promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

mais informações

Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir
instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis

Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento sustentável
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boas ideias [ sustentabilidade

boas
ideias
sustentabilidade
Arizona State University [ estados unidos

UNIVERSIDADE DO TEXAS [ ESTADOS UNIDOS

SEDE bASF [ ESTADOS UNIDOS

LA SALLE [ ESTADOS UNIDOS

Schlüter Systems [ canadá

PRÉDIO DA ORTOPEDIA NA Rush University [ eSTADOS UNIDOS
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SEDE VMware [ esTADOS UNIDOS
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boas ideias [ sustentabilidade

Langara College [ canadá
Wayne L. Morse Courthouse [ ESTADOS UNIDOS

Bullitt Center [ ESTADOS UNIDOS

HOTEL PROXIMITY [ ESTADOS UNIDOS

vancouver convention centre [ canadá

solaris [ singapura

Estação San Pelegrino [ BRASIL
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University of Calgary [ canadá
mais informações
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case pasona group

Pasona Group
Fazenda Urbana
Projeto da Kono Designs
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case pasona group

C

om o aumento do número de pessoas migrando para as cidades, aumenta também
a preocupação quanto ao futuro da agricultura. Vários protótipos de fazendas verticais
urbanas têm sido desenvolvidos e, considerando-se as
projeções de crescimento urbano, estas fazendas provavelmente farão parte de nosso futuro.
No edifício de nove andares que abriga o escritório
corporativo da Pasona Group, empresa especializada
em recrutamento de profissionais, localizada em Tóquio, no Japão, os funcionários convivem de perto com
o conceito de fazendas urbanas.
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É um grande projeto de renovação que consiste em
uma fachada dupla de pele verde, escritórios, um auditório, cafeterias, um jardim no terraço e instalações de
agricultura urbana integrada dentro do edifício.
O projeto foi desenvolvido pelo escritório Kono Designs e conta com uma fachada com jardim vertical
repleto de plantas da estação, além de uma área verde
interna de quase 4.000 m², onde se encontram mais
de 200 espécies de plantas frutíferas, arroz e legumes.
O melhor é que grande parte da produção acaba parando no refeitório da empresa, permitindo que os
trabalhadores consumam frutas e legumes frescos,
colhidos no local.
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case pasona group

Tivemos de controlar o nosso clima
interno para maximizar o crescimento das
plantas e manter o conforto humano,
disse Yoshimi Kono, arquiteto responsável.
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case pasona group

Um edifício capaz de produzir a comida para todas as pessoas que lá
trabalham já é uma realidade no Japão

Os funcionários são convidados a participar na manutenção e
colheita das culturas com a ajuda de especialistas
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case pasona group

Vinhas de tomate são suspensos sobre mesas de
conferências, limão e árvores do fruto da paixão são
usadas como divisórias para espaços de reunião, saladas
de folhas são cultivadas dentro ode seminários e broto
de feijão são cultivadas em bancos.

Culturas são equipadas com lâmpadas de alta descarga, fluorescentes e LED, além de um sistema de irrigação automática

Além disso, todos os funcionários são incentivados a
cuidar das plantas e colhê-las e o espaço conta ainda
com o apoio de uma equipe de especialistas agrícolas
para fornecer todo o suporte necessário. O projeto foi
inaugurado em 2010 e acabou se tornando um case
de sucesso.

Yoshimi Kono
Kono Designs

ficha técnica
Cliente · Pasona Group
Ano Projeto · 2010
Metragem · 20.000m2
Local · Tóquio · Japão

O edifício conta ainda com sistema de irrigação, hidroponia, fertilização e iluminação inteligente que imita a
luz solar ao mesmo tempo em que reduz o consumo
de energia em 30%.
O projeto da Pasona Group – Fazenda Urbana, está
além da melhoria estética e visual. Ele cria um ambiente único no local de trabalho que promove a produtividade do trabalhador, saúde mental e interação
social e envolve a comunidade mais ampla de Tóquio,
apresentando os benefícios e tecnologia de agricultura
urbana.

kono designs
Yoshimi Kono, nascido e criado no Japão, graduou-se em
arquitetura em Tóquio. Ao lado de Shigeru Uchida trabalhou no Studio 80 em Tóquio e, mais tarde associou-se a
Vignelli Associates em Nova Iorque. Fundou a Koko Designs em janeiro de 2000, onde desenvolve trabalhos de
arquitetura, interiores, identidade coporativa, comunicação visual e design de produto. Tem seu trabalho reconhecido através de inúmeros prêmios recebidos desde então.
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mais informações
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viagem [ paris

Paris

L’ARCHE DE LA DÉFENSE
1989
Arquiteto · Johan Otto von Spreckelsen
Endereço: 1, parvis de la Défense
(La Défense) – Metro La Défense

O Arquiteto Henock de Almeida preparou um roteiro bem
interessante com lugares pouco convencionais para visitar em
Paris,com dicas arquitetônicas

BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS
MITTERAND / 1997
Arquiteto · Dominique Parrault
Endereço: Quai de la Gare (75013) – Metro Quai de la Gare

PARTIDO COMUNISTA
FRANCÊS
Arquiteto · Oscar Niemeyer
Endereço: 2, place du Colonel Fabien
(75019) – Metro Colonel Fabien

CITÉ DE LA MUSIQUE
1992 – 1994
Arquiteto · Christian de Portzamparc
Endereço: 21, av. Jean jaurès (75019) –
Metro Porte de Pantin
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viagem [ paris

CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Organismo governamental dedicado à arquitetura e patrimônio histórico. Atualmente em obras, será,
com seus 22.000 m² o maior centro mundial de arquitetura. Composto pelo IFA, MMF e CEDHEC.
Endereço: Provisoriamente em 293, av. Daumesnil (75012) - Telefone: 01 58 51 52 00
www.citechaillot.org

CENTRE GEORGES POMPIDOU
Biblioteca multimídia com coleções de artes e arquitetura
Endereço: Rue St. Martin (75004)
Place Georges Pompidou · tel. 01 44 78 12 75
Metro Châtelet
www.bpi.fr

CINÉMATHÈQUE DE CHAILLOT
Cinema da Cidade da Arquitetura
Endereço: 7, av. Albert de Mun (75116)
Fechado para reformas
www.citechaillot.org

BIBLIOTHÈQUE DES
ARTS DÉCORATIFS
Livros e revistas de artes decorativas, arquitetura e design
Endereço: 111, rue de Rivoli (75001)
tel. 01 44 55 59 33
Metro Louvre
www.bpi.fr
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viagem [ paris

FONDATION CARTIER / 1993
VILLAS LA ROCHE E
JEANNERET / 1924

Arquiteto · Jean Nouvel
Endereço: 261, boulevard Raspail (75014) –
Metro Raspail

Arquiteto · Le Corbusier
Endereço: 8-10 square du Docteur Blanche
(75016) - Metro Jasmin

MMF
Museu dos Monumentos Franceses, dedicado
à preservação do patrimônio arquitetônico e
urbanístico. Galerias com moldes decorativos
e pinturas murais.
Endereço: 293, av. Daumesnil (75012)
Telefone: 01 58 51 00
Metro Porte Dorée
www.citechaillot.org

MEDIATHÈQUE DE L’ÉCOLE
NATIONAL SUPÉRIEURE DES
BEAUX ARTS
Arquitetura, pintura, escultura, desenho
Endereço: 14, rue Bonaparte (75006)
Telefone: 01 47 03 50 33
Metro St. G. d. Prés
www.bpi.fr
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OPÉRA DE LA BASTILLE / 1989
Arquiteto · Carlos OTT
Endereço: 2-6, place de la Bastille (75012)
Metro Bastille

ifa · INSTITUT FRANÇAIS
D’ARCHITECTURE
Associação criada por iniciativa do Ministére de l’Équipement. Possui uma galeria para
exposições de arquitetura contemporânea e
promove debates e conferências.
Endereço: 6, rue de Tournon (75006)
Telefone: 01 46 33 90 36
Metro Odeon
www.archi.fr/ifa
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viagem [ paris

CENTROS CULTURAIS

LIVRARIAS

PAVILLON DE L’ARSENAL
Local de exposições de arquitetura e urbanismo da Prefeitura de Paris. Maquete permanente do centro da cidade e as
principais intervenções urbanísticas.
Endereço: 21, bd Morland, (75004) Telefone: 01 42 76 33 97
www.pavillon-arsenal.com

LIBRAIRIE LE GENRE URBAIN
Livraria multimídia dedicada às cidades e ao urbanismo.
Endereço: 29, rue de Tourtille (75020)
Telefone: 01 44 62 27 49 - Metro Belleville
www.legenreurbain.com

CEDHEC
Departamento de formação da Cidade da Arquitetura. Cursos sobre a conservação, restauração e reutilização do patrimônio arquitetônico, urbanístico e paisagístico.
Endereço: 58, rue de Richelieu (75002)
Telefone: 01 58 51 52 00 - Metro Bourse
www.citechaillot.org
MUSÉE CARNAVALET
Museu consagrado à História de Paris, desde suas origens
até os dias de hoje, instalado em dois prédios históricos.
Endereço: 23, rue de Sévigné ( 75003)
Telefone: 01 42 72 21 13 - Metro St. Paul
www.paris.org/Musees/Carnavalet/info.html
LA GALERIE D’ARCHITECTURE
Galeria de arte, dedicada à arquitetura contemporânea. Exposições, livraria e café. Livros e revistas de todo o mundo.
Endereço: 11, rue des Blancs Manteaus (75004)
Telefone: 01 49 96 64 00 - Metro Hôtel de Ville
www.galerie-architecture.fr
FONDATION LE CORBUSIER
Preocupado em evitar a dispersão de seus trabalhos, Le Corbusier tomou as medidas necessárias para a criação desta
Fundação que preserva o legado do genial arquiteto.
Endereço: 8-10, square du Docteur
Blanche (75016) - Telefone: 01 42 88 41 53 - Metro Jasmin
www.fondationlecorbusier.asso.fr

HENOCK DE ALMEIDA
Arquiteto e Urbanista, com Pós-Graduação pela École d’Architecture Paris-Tolbiac, em Paris,
França, onde morou por quatro anos. Ainda estudante, integrou a equipe do LIC, liderado pelo
arquiteto Sérgio Bernardes. Como arquiteto do Ministério da Cultura, participou da restauração
do Paço Imperial da Cidade do Rio de Janeiro, obra que teve como consultor o arquiteto Lucio
Costa. Sagrou-se vencedor do Concurso Memorial Getúlio Vargas, com júri presidido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Foi
professor universitário no Rio de Janeiro e palestrante em diversas instituições no Brasil e na França. É membro do Instituto
dos Arquitetos do Brasil e da ABPEF Associação Brasileira de Profissionais Especializados na França.
AC ARQUITETURA E CONSULTORIA tem como maior diferencial a união de talento, experiência e atendimento ao
cliente. Oferecemos serviços integrados de arquitetura, contemplando todas as etapas de planejamento e gerenciamento de obras, incluindo: estudos de viabilidade, projetos arquitetônicos, projetos complementares e gerenciamento
de obras.Nossa missão é prestar um serviço de qualidade, visando a satisfação do cliente e dos usuários, criando espaços
belos e funcionais, respeitando prazos e orçamentos. Atuando desde 1983, com uma equipe experiente e dinâmica,
desenvolvemos mais de 330 projetos para empresas, particulares e administrações públicas, com projetos premiados e
obras no Brasil, Chile, França e Estados Unidos.
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ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
SFA -SOCIETE FRANÇAISE DES ARCHITECTES
Promove cursos, debates e exposições. Publica uma revista
semestral “Le Visiteur” com artigos críticos sobre edifícios e
espaços urbanos.
Endereço: 247, rue St Jacques (75005)
Telefone: 01 56 81 10 25 - Metro Luxembourg
www.sfarchi.org
UIA – UNION INTERNATIONALE DES ARCHITECTES
Organização internacional fundada em 1948, agrupa mais de
106 países e organiza concursos e congressos internacionais.
Endereço: 51, rue Raynouard (75016)
Telefone: 01 45 24 36 88 - Metro Passy
www.uia-architectes.org
mais informações

LIBRAIRIE LE MONITEUR
Livraria dedicada exclusivamente à arquitetura, urbanismo,
paisagismo e engenharia civil. Livros e revistas francesas e
internacionais.
Endereço: 7, Place de l’Odeon (75006)
Telefone: 01 44 41 15 75 - Metro Odeon
www.lemoniteur-expert.com

BIBLIOTECAS
CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Biblioteca dedicada à arquitetura e ao patrimonio histórico
com 45.000 livros
Endereço: 293, av. Daumesnil (75012)
Telefone: 01 58 51 52 00 - Metro Porte Dorée
www.citechaillot.org

ARQUITETURA MODERNA PARIS
INSTITUT DU MONDE ARABE / 1987
Arquitetos: Jean Nouvel, Gilbert Lezenes, Pierre Soria e Architecture Studio
Endereço: 11, quai Saint-Bernard (75005) – Metro Cardinal
Lemoine
PALAIS OMNISPORTS DE BERCY / 1983
Arquitetos: Pierre Parat, Michel Andrault e Aydin Guvan
Endereço: 2, boulevard de Bercy (75012) – Metro Bercy
MAISON DU BRÉSIL / 1959
Arquitetos: Le Corbusier e Lucio Costa
Endereço: Cité Universitaire (75014) – Metro Cité Universitaire
PARC ANDRÉ-CITROEN / 1988 - 1995
Arquitetos: Jean-Paul Viguier, Jean-François Jodry, Alain Provost, Patrick Berger e Gilles Clement
Endereço: Rue Balard e quai André Citroen (75015) – Metro Balard
VILA DE SEIS CASAS PARTICULARES / 1927
Arquiteto: Robert Mallet-Stevens
Endereço: Rue mallet-Stevens (75016) – Metro Jasmin
EDIFÍCIO COM APARTAMENTO E ESCRITÓRIO DE LE CORBUSIER / 1932
Arquiteto: Le Corbusier
Endereço: 24, rue Nungesser et Coli (75016) – Metro Michel-Ange-Molitor (visitas com hora marcada. Tel. 01 42 88 41 53)
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notícias

Cavaletti amplia parque fabril
As obras visam a ampliação e a evolução nos conceitos de ambiente de trabalho.
A Cavaletti ocupa um moderno parque
fabril no Distrito Industrial Irany Jayme
Farina, às margens da BR-153, em Erechim. A área física total é de 81 mil m²,
com 27 mil m² na unidade 1, amplo estacionamento e área de reflorestamento e
mais 12 mil m² na unidade 2, totalizando
39 mil m² de área construída. A estrutura abriga aproximadamente 500 colaboradores em diversas
áreas. A automação é um dos diferenciais da fábrica, mas não
é o único: a fórmula de sucesso dos produtos Cavaletti vem
justamente da união entre a vanguarda tecnológica e o investimento na qualificação dos profissionais e na melhoria
constante do ambiente de trabalho. A ampliação do seu parque fabril está sendo feita através da construção de 9.505m²
divididos em dois patamares: O andar térreo para estocagem
com 5.048m² e o subsolo que será utilizado como estacionamento, com 190 vagas cobertas para carro e mais 90 vagas para motos, proporcionando conforto aos profissionais

da empresa. A área térrea de estocagem
já está em pleno funcionamento e abriga matéria prima e produtos prontos
que serão expeditos para clientes, já o
subsolo está em fase de conclusão, e no
próximo mês entrará em funcionamento.
A Fachada deste novo pavilhão reflete a
nova fase da Cavaletti, mais tecnológica
e moderna. A grande visibilidade da marca aplicada nas faces
da estrutura, tanto de dia quanto a noite, permite fácil localização para os visitantes que trafegam pela BR153 e pelas
vias de acesso principais da cidade e do Distrito Industrial.
Com esta ampliação, a Cavaletti passa a ter mais de 48 mil
m² de área construída em seu parque fabril. A Cavaletti não
para de pensar em evolução, já existem dois projetos em andamento para ampliação do centro administrativo e recentemente adquiriu uma unidade com mais de 10.000m² em São
Paulo, para ampliação do parque fabril na capital paulista.

www.cavaletti.com.br

Breton customiza mobiliário da sala VIP da TAM
e LAN do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
Localizado no Terminal 3, projeto leva assinatura do
escritório parisiense Andree Putman e Athie Wohnrath
Breton, uma das maiores lojas de decoração do país, desenvolveu com exclusividade todas as peças de mobiliário que
compõem a Sala Vip da TAM e LAN do Grupo LATAM, no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mesas, cadeiras, poltronas, sofás, bancos, mesas para computadores,
para bar, de apoio entre tantos outros móveis, foram produzidos sob medida e sob o crivo do escritório parisiense Andree
Putman, um dos melhores e mais importantes Studio de design do mundo. Localizado no mezanino da área de embarque
do novo terminal, o espaço de 1.800m² com capacidade para
acomodar 450 pessoas, é privilegiado pela boa entrada de luz
natural que destaca o uso de materiais nobres no mobiliário
como couro, madeira, mármore e ônix, pensados nos mínimos detalhes pela Breton. Por meio desses materiais, a marca
representou a riqueza e a diversidade de matérias-primas do
continente onde as linhas operam. Marcel Rivkind, presidente
da Breton Actual destaca a importância desse projeto: Todas
as peças foram criadas com exclusividade e não poderão ser
reproduzidas”, explica Marcel ao pontuar que a participação
da Breton na customização de produtos atende à um perfil
da marca que é customizar mobiliário para projetos corporativos, e finaliza com orgulho: “A Breton provou-se capaz de
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realizar projetos com esse escopo e dessa magnitude. Somos
capazes de customizar projetos corporativos e criar peças
inéditas de mobiliário com exclusividade, atendendo uma
demanda específica do cliente.” A Sala VIP LATAM está disponível para todos os clientes embarcando em voos em Classe
Executiva da TAM (JJ ou PZ), LAN ou companhias membro
da aliança oneworld. Também podem utilizar os espaços os
clientes que possuam cartões TAM Fidelidade Black, Vermelho Plus e Vermelho; cartões LANPass Comodoro Black,
Comodoro e Premiun Silver; e cartões fidelidade da aliança
oneworld Emerald ou Sapphire.

onde

Anunciantes
Agora você pode consultar todas as informações
das seções diretamente com as empresas
Case Qualicorp
Projeto · Edo Rocha Arquiteturas
Divisórias · Marcetex

Atlantica Hotels

Konik

Telefone 11 3365 4775
www.atlanticahotels.com.br

Telefone 11 4771 6697
www.konik.com.br

Bortolini

Marcetex

Telefone 54 3433 2500
www.bortolini.com.br

Telefone 11 4189 8282
www.marcetex.com.br

By Kamy

MaqId

Telefone 11 3081 1266
www.bykamy.com

Telefone 16 3253 9150
www.maqmoveis.com.br

Cavaletti

Marzo Vitorino

Telefone 54 3520 4100
www.cavaletti.com.br

Telefone 11 4486 8846
www.marzovitorino.com.br

Div Design

Prêmio de Arquitetura Corporativa

Telefone 11 2962 6868
www.divdesign.com.br

Telefone 11 3663 2505
www.flexeventos.com.br

Dr. Resolve

Sular

Telefone 11 3842 9938
Dr. Resolve Itaim Bibi/Jd. Paulista

Telefone 54 3213 7900
www.sular.com.br

E-Piso

Telelok

Telefone 21 2225 6277
www.episo.com.br

Telefone 11 5077 7000
www.telelok.com.br

Feira Office Solution

Wall System

Telefone 11 3663 2505
www.flexeventos.com.br

Telefone 51 3303 2000
www.wallsystem.com.br

Flexform
Telefone 11 2431 5511
www.flexform.com.br
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