
A 10ª edição do Grande Prêmio de Arquitetura Cor-
porativa, realizado pela Flex Eventos, recebeu 1.643 ins-
crições de projetos de todo o Brasil. Em comemoração a 
esta 10ª edição, foram convidados dezesseis jurados, dos 
quais, dez deles foram ganhadores do prêmio master em 
edições anteriores. Outra grande novidade, foi a votação 
on line através do portal da Flex. Que neste primeiro ano 
já contou com mais de 8.000 acessos. 

Fizeram parte da comissão julgadora:
Arq. Fabio Bitencourt, Presidente da ABDEH; Arq. 

Roberto Castro Mello, Botti Rubin; Arq. Roberto Can-
dusso; Arq. Anibal Coutinho; Arq. Nelson Dupré; Arq. 
Flávio Kelner; Arq. Roberto Loeb; Arq. Ruy Rezende; 
Arq. Sergio Parada; Arq. Sigbert Zanettini; Regina Segui, 

Diretora da Atlantica Hotels; Daniel Citron, Presiden-
te da Related; Robson Ziegethy, Diretor de Projetos da 
Amil; Marco Antonio Vasquinho, Facility Manager; Mar-
lene Tuffi, empresária;  Chiquinho Scarpa, empresário e a  
Votação Popular. 

O Cerimonial de Premiação, foi realizado no dia 25 
de setembro, no Tivoli Hotels, em São Paulo, e reuniu a 
todos neste grande evento em comemoração a Arquite-
tura Nacional.

É o único prêmio de arquitetura que premia o clien-
te final, juntamente com o escritório de arquitetura, pois 
para a Flex é importantíssimo valorizar quem acredita e 
investe na boa arquitetura.
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Arq. Leonardo Cabral da 
Doria Lopes e Fiuza,

Creta Cascaldi da 
Hansgrohe e Arquiteta 

Lucilia Ortega, Diretora
de Projetos e Obras da 

Hantei Construtora

Empreendimento simplismente único, fala por si só! 
Abrirá definitivamente a ilha para o mar. Composto por 
um grande parque público linear ao mar, uma grande 
marina para 300 barcos, e um conjunto arquitetônico 
composto por 3 hotéis, mall gastronômico e áreas para 
eventos. Serão mantidos no local os pescadores que habi-
tam no terreno. 110.000m2 de obra.

“Mais uma vez, o Grande Prêmio de Arquitetura Corpo-
rativa, mostra a importância de trabalhos sérios e dedicados 
a nova produção arquitetônica no Brasil, num momento onde 
vivemos significativas mudanças projecturais, técnicas, concei-
tuais e culturais. Reforço a quantidade e qualificação dos traba-
lhos enviados e julgados. Espero poder sempre estar participan-
do deste evento que virou calendário oficial para comemoração 
e contemplação dos melhores projetos nacionais e da relação 
harmônica e sinérgica entre arquitetos e empreendedores.”

Manoel Doria 

Arq. Luiz Cláudio Souza 
e Arq. Gabriel Magalhães 
sócios da Gabriel Magalhães 
e Luiz Cláudio Souza 
Arquitetos, as proprietárias 
da pousada Claudia 
Giudice e Nil Pereira,
Arq Roberto Loeb

“Participar do X Prêmio de Arquitetura Corporativa foi 
um grande desafio para nós. A pousada A Capela, inaugura-
da em dezembro último, tem um conceito diferente de hospe-
dagem e serviços. Apostamos nos detalhes, no design, na sus-
tentabilidade e na melhor integração da obra arquitetônica 
à beleza nativa. Valeu o desafio. Maior foi a nossa satisfação 
em merecermos a aprovação do júri técnico e popular. Fica-
mos imensamente feliz e orgulhosos com o nosso prêmio de 
melhor projeto de hotelaria de design de interiores”

Claudia Giudice e Nil Pereira

“Realizar o projeto da Pousada A Capela foi um tra-
balho árduo, mas extremamente prazeroso e gratificante. 
Depois de dois anos de pesquisa e experimentos, de diversas 
mudanças e adequações durante a obra, o empreendimento 
inaugurou com enorme sucesso e aprovação comercial, de 
modo que vencer o X Prêmio de Arquitetura Corporativa 
na catagoria Hotelaria foi como uma comprovação de que 
seguimos o traço correto para o projeto.

Ficamos muito honrados e extremamente felizes com o 
reconhecimento”.

Gabriel Magalhães e Luiz Claudio Souza 

MARIANA HOTEL PONTA DO CORAL  |  Doria Lopes Fiuza ArquitetosA CAPELA  |  Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza Arquitetos

HOTELARIA
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MEMÓRIA VOTORANTIM
Pa3arquitetura

KOURY LOPES ADVOGADOS
Pa3arquitetura
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SISTEMA OCEMG/SESCOOP
Soluções em Arquiteura e Interiores

NBS
Scorzelli Arquitetura e Design

ESCRITÓRIOS · INTERIORES · PROJETO ESCRITÓRIOS · INTERIORES · PROJETO

O escritório de advocacia teve seus ambientes integrados, para 
melhor aproveitamento do espaço e para torna-lo pratico e fun-
cional, deixando-o com uma linguagem contemporânea.

O projeto trata-se da sede do acervo de um grande grupo em-
presarial brasileiro e nele contem: espaço expositivo e para 
eventos, auditório, biblioteca, escritórios e área técnica para 
conservação e arquivo de documentos históricos.

Retrofit Corporativo completo, situado em 2 pavimentos no Ed. 
Argentina, RJ, com área total de 2.500m2. O Projeto tem como ideia 
base um open space com integração total de todos os setores da 
empresa, com fluxo funcional, orgânico e natura. O objetivo prin-
cipal do projeto é garantir conforto ergonômico, sendo este o foco 
para a definição das plataformas de trabalho. O maior desafio foi 
criar o conceito do projeto, traduzir de forma concreta o nome da 
empresa “nobullshit” (nbs). Simplicidade e ausência de elementos 
desnecessários que pudessem interferir na estética final do projeto. 

Projetos de Interiores realizados para o Sindicato e Organização 
das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Cooperativismo de Minas Gerais 
para atender com conforto, ergonomia e com funcionalidade a 
todos as setores e os visitantes. 

Programa de necessidades pedia de uma edificação com os 
usos e pavimentos integrados “open space”, verticalizado e 
com parametros urbanísticos bem limitado. A proposta tam-
bém era de estabelcer uma relação com a cidade e esquina 
importante da malha viária. A sede tem frente para o “Beira 
Saco”, chegada do Rio Itajaí Açu com o mar, a vista é maravi-
lhosa e o local será uma grande marina. Simulei mastros, velas 
ao vento, numa analogia ao local.

Sede de Empresa com 1.000 funcionários situada em cidade ser-
rana próxima ao Rio de Janeiro. Término da obra em janeiro de 
2012. Os arquitetos acompanharam o Projeto e a Obra em todo 
seu percurso.

O projeto da Administração Central da DIMED prima pela 
simplicidade, qualidade espacial e economia de meios. O pré-
dio, localizado em Eldorado do Sul, apresenta volumetria sim-
ples e clara de um bloco quadrangular, cujos espaços foram 
liberados para a livre organização dos layouts das estações de 
trabalho, garantindo flexibilidade de uso. Adicionados ao bloco 
há volumes laterais salientes, onde se localizam os serviços de 
apoio e utilidades. 

ECom 800 m², as instalações do escritório SQ + Arquitetos as-
sociados impressionam desde a fachada, cujas 120 chapas de 
1m x 1m de aço cortén simulam um cubo sólido e imponente. 
Também chama atenção o revestimento do piso de praticamen-
te todos os ambientes internos e das paredes dos lavabos, que 
consumiu mais de 300m² marmoglass branco. Outro destaque é 
a sala de apresentação de projetos, que comporta até 20 pessoas 
sentadas e dispõe de infraestrutura tecnológica de ponta, como 
sistema de telão e isolamento acústico. 

ESCRITÓRIOS · PREDIAL · OBRA REALIZADA

ALTERDATA SOFTWARE
Gruzman Consultoria e Projetos

ESCRITÓRIOS · PREDIAL · OBRA REALIZADA

MAX IMOVÉIS
Doria Lopes Fiuza Arquitetos Associados

ESCRITÓRIOS · PREDIAL · OBRA REALIZADA

SEDE SQ + ARQUITETOS ASSOCIADOS
SQ + Arquitetos Associados

ESCRITÓRIOS · PREDIAL · OBRA REALIZADA

DIMED
Pedro Simch e Sousa Guerra Arquitetura
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GREEN BUILDING · PREDIAL · INTERIORES

FLEURY UNIDADE VILA MARIANA
ACR Arquitetura e Planejamento

ESPORTIVO · PREDIAL · INTERIORES

CENTRO POLIESPORTIVO TAMBORÉ I
Value Arquitetura

GREEN BUILDING · PREDIAL · INTERIORES

MOVIMENTO TERRAS · RESIDENCIAL
Sergio Conde Caldas Arquitetura

GREEN BUILDING · PREDIAL · INTERIORES

SEDE ONS
Ruy Rezende Arquitetura

O projeto é criar um centro poliesportivo amplo, confortável 
e acessível, que possibilita a prática de diferentes atividades 
esportivas simultaneamente. Este Centro Poliesportivo possui 
a premissa de integrar a prática de esportes, respeitando a pri-
vacidade das residências vizinhas. 

Concebido para abrigar centro de diagnósticos este edifício 
prioriza a integração e flexibilização dos espaços, ao mesmo 
tempo que define uma setorização racional e humanizada. Ge-
nerosa área verde e telhado jardim, são alguns dos pontos altos 
do projeto que está de acordo com a certificação concedido a 
edifícios sustentáveis e está pleiteando o selo LEED gold.

A sede da ONS foi projetada para ser um edifício crítico – ou 
seja, funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana – e abri-
gar operações complexas como o monitoramento do sistema de 
energia de todo o Brasil. Por isso, mais uma vez o desafio foi de-
vido à complexidade demandada pelas áreas técnicas. O projeto 
prevê sistemas redundantes de abastecimento e infraestrutura 
para garantir seu funcionamento. Foi o primeiro prédio da rra 
que adotou o uso de vidro serigrafado na fachada. Isso é feito 
através de uma tecnologia de impressão no vidro. 

O projeto propõe a implantação de um modelo de desenvol-
vimento sustentável em uma quadra de loteamento horizontal 
em Pedro do Rio, distrito do município de Petrópolis, RJ. Um 
conceito ideológico localizado em um empreendimento único 
na região, já com infraestrutura e licenciamentos, inclusive am-
bientais, para a construção de casas energeticamente eficientes. 
Dessa maneira, uma nova realidade pode ser criada, uma vez 
que as ações do Movimento incrementam as práticas de efici-
ência energética atuais, tanto ao construir quanto ao usufruir. 

GREEN BUILDING · PREDIAL · INTERIORES

ECOFFICES
Torres & Bello Arquitetos

GREEN BUILDING · PREDIAL · INTERIORES

VITRAUX 
SQ + Arquitetos Associados 

HOTELARIA · PREDIAL · INTERIORES

CASA DO ATOR
Candusso Arquitetos

HOTELARIA · PREDIAL · INTERIORES

SHERATON HOTEL DA BAHIA
AFA · André Sá e Francisco Mota Arquitetos

Localizado na Av. Garibaldi, em Salvador (BA), o Vitraux pos-
sui 134 metros de altura e 32 andares. Inspirada nos princípios 
modernistas, adaptados aos parâmetros contemporâneos de qua-
lidade e conforto dos espaços corporativos, a torre dispõe da tec-
nologia dos edifícios inteligentes, com soluções que visam o me-
nor consumo de água e energia elétrica, além de menores custos 
operacionais. Com a face principal voltada para o nascente, tem 
estrutura convencional de concreto, lajes nervuradas e fachadas 
do tipo structural glasing, feitas com vidros de alta eficiência.

O Sitio localiza-se no bairro de Miraflores em Lima – Peru. So-
bre a condição da necessidade de um alto percentual de ocupa-
ção do terreno, aplicou-se critérios de sustentabilidade, como o 
uso adequado da iluminação e da ventilação, além de atribuir 
ao edifício a identidade corporativa. A adequação do programa 
induziu a criação de um volume em dois blocos conectados por 
uma coluna de serviços. Na elevação posterior, Sul, optou-se 
pelo o fechamento em vidro para maior permissão da luz nos 
ambientes. 

O projeto de Retrofit do Hotel da Bahia foi um desafio abra-
çado pelos arquitetos, conscientes em colocar o antigo em boa 
forma, mas, mantendo as características intrínsecas do Hotel, 
não apenas reconstruindo, porém buscando o renascimen-
to com o conceito de preservação da memória e da história 
através da incorporação ao Patrimônio Histórico e, ao mesmo 
tempo, permitindo a sua utilização hoteleira adequada.

Inovador e contemporâneo são adjetivos que caracterizam um 
novo modelo de Hotel em São Paulo. As 196 acomodações 
trazem um conceito de atendimento e serviços diferenciados, 
onde os hóspedes optam por suítes espaçosas de 22/26m2 de 
área privativa, ou se dão ao luxo de usufruir das suítes/spa 
com 48m2.




