
Projetos de Arquitetura e Reforma
Arquitetura de interiores e decoração

Planejamento Urbano
 Estudo de Viabilidade arquitetônica
 Programa de Necessidades

 Vistoria de Entrega de Chaves
 Consultoria  e Assessoria Técnica
(em Arquitetura e Decoração)

 Home Staging 
(Decoração imóveis à venda/locação)

  Gerenciamento de Obra

Ambientação de Lojas, Modelos 
decorados, Stands e Eventos

Projeto de Adequação a Norma de 
Acessibilidade

Projetos Execuvos e Detalhamento 
Técnico para Obra

Somos um escritório 
paulista de arquitetura, 
fundado em 2009, 
que desenvolve 
projetos tanto públicos 
quanto privados de 
diversas escalas na 
árárea de arquitetura, 
planejamento urbano, 
interiores e decoração. 

_ Ambientação de espaço da loja Universo Baby de São Bernardo do 
Campo-SP. | Projeto de interiores e decoração para apartamento de 45m² 
no bairro Cerqueira César, São Paulo-SP. | Interiores e decoração de um 
apartamento de 96m² na Vila Gumercindo, São Paulo-SP. (3) | Projeto de 
interiores e decoração para apartamento de 50m² no Ipiranga, São Paulo-SP. 
| Projeto de arquitetura para reforma de 90m² do Diretório Acadêmico 
da Fundação Getúlio Vargas, na Bela Vista, São Paulo-SP. | Projeto de 
ararquitetura, interiores e paisagismo para construção de residência com 
145m² em Avaré-SP. (2) | Projeto de interiores e decoração corporavo 
para conjunto de 55m² em Moema, São Paulo-SP. (1) | Projeto de estudo de 
adaptação de edicio comercial às normas NBR9050 no Itaim, São Paulo-SP.

_ Nova sede da VFR Serviços de Comunicação. Projeto de interiores 
e decoração corporavo para conjunto de 45m² na Vila Mariana, São 
Paulo-SP. | Projeto de arquitetura para reforma comercial de 1.500m² da 
Ikezaki Cosmécos em Santo Amaro, São Paulo-SP. Em colaboração ao 
escritório Marta Tamura arquiteta. | Projeto de arquitetura e paisagismo 
para construção de residência com 277m² na Riviera São Luís, São Paulo-SP. 
(6) | Projeto de arquitetura para reforma, interiores e decoração comercial 
dede 115m² para a pizzaria Babbá - La Bouque della Pizza, no Itaim, São 
Paulo-SP. (5) | Parcipação na mostra Jovens Profissionais 2010 com o 
ambiente Quarto|Spa do casal. | Parcipação no concurso público de 
arquitetura para nova sede da CNM, de 12.500m² em Brasília-DF. (4)

_ Projeto de arquitetura para reforma e paisagismo de uma residência 
de 140m² na Saúde, São Paulo-SP. | Projeto de arquitetura para reforma, 
paisagismo e decoração para as áreas comuns de condomínio em Pinheiros, 
São Paulo-SP. | Parcipação na III mostra de decoração shopping Market 
Place com o ambiente Sala da lareira do casal. | Parcipação no concurso 
cultural de urbanismo 'As cidades somos nós - Propostas para a São Paulo 
de 2030' - Secovi-SP, no Centro, São Paulo-SP. | Projeto de arquitetura e 
modelomodelo decorado para um condomínio de 102 residências de 50m² cada 
em Guarulhos-SP. | Parcipação no concurso Bale of Concepts - desafio 
Maxhaus, com o conceito de interiores residencial Wagon Haus, em uma 
área de 70m². Projeto premiado. (7) | Parcipação no VIII grande prêmio de 
arquitetura corporava. Finalistas nas categorias residencial e comercial.

_ Projeto de arquitetura, interiores e decoração de um apartamento de 
80m² na Vila Mascote, São Paulo-SP. | Projeto de arquitetura, interiores 
e decoração de um apartamento de 44m² no Ipiranga, São Paulo-SP. | 
Elaboração de projeto execuvo e detalhamento arquitetônico para um 
condomínio residencial de 120 unidades de 60m² cada em Vargem Grande 
Paulista-SP.

_ Interiores e decoração de um apartamento de 96m² na Vila Gumercindo, 
São Paulo-SP. | Projeto para reforma e interiores de um sobrado  residencial 
de 120m² na Vila Prudente, São Paulo-SP. | Elaboração de projeto execuvo e 
detalhamento arquitetônico para implantação de um condomínio residencial 
de 11 blocos de 16 unidades cada, com pologias de 48m², 55m² e 110m², 
em Lins-SP.

_ Elaboração de projeto execuvo e detalhamento arquitetônico para um 
condomínio residencial, com 4 edicios de pologias disntas, sendo 80 
unidades de 45m², em terreno de 5.535,24m², em Bragança Paulista-SP. 
| Elaboração de projeto execuvo e detalhamento arquitetônico para um 
condomínio residencial, com 4 edicios de pologias disntas, sendo 80 
unidades de 45m², em terreno de 4.630,25m², em Bragança Paulista-SP. | 
Desenvolvimento de pardos arquitetônicos como diretrizes conceituais 
papara empreendimentos da Incorporadora Estratégia, Santo André-SP. (8) | 
Elaboração de projeto execuvo e detalhamento de arquitetura de fachada 
para vila vercal de 8 unidades de 50m², em Santo André-SP.
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