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Prefácio
Preface

Quando tive a primeira reunião com a Duomo,
para conversarmos sobre o projeto da Barra
Energia, pensei que não estava sendo apresentando aos arquitetos Leonardo Villela e
Maria José Castro, mas, sim, revendo antigos
amigos. Sem impor suas opiniões, souberam,
com muita sabedoria e psicologia, contornar
as nossas ideias iniciais que não faziam sentido prático, mas, no geral, houve uma convergência imediata acerca do conceito, com
muitas sugestões acatadas, tudo somando
para se criar uma primeira impressão muito
positiva. Com a garantia de prazo, qualidade e
custo dentro de nossas expectativas, de imediato concluímos que eles seriam os parceiros
a serem escolhidos.
A Duomo já tinha realizado alguns projetos
para empresas do setor de óleo e gás, por isso
nos foi indicada, mas o que mais impressionou e nos fez seguir adiante com o escritório
foi algo que não constava no currículo do
ITWRQUKORCVKCCƓPKFCFGGDQCXQPVCFGGO
discutir cada pequeno detalhe, traços que
Ɠ\GTCOCFKHGTGPȖCFGUFGCRTKOGKTCTGWPKȒQ
na apresentação do conceito do projeto, até as
fases seguintes, passando pela obra, a escolha
dos materiais, mobiliário e itens decorativos.
Não tivemos um momento sequer de estresse,
pelo contrário, a Duomo parecia ter vestido
a camisa da empresa e comungava da nossa
alegria a cada etapa vencida.
O projeto foi pensado com carinho para
aquela que seria a sede da Barra Energia, uma
empresa que havia sido concebida dois anos
antes e que, à medida que ia incorporando
colaboradores, expandia-se em salas, nem
sempre contíguas entre si, em um escritório
virtual. Portanto, mais que a necessidade
de ter um espaço único para chamar de seu,
havia a vontade daquele grupo, realmente
cheio de “energia”, de se juntar em um mesmo
ambiente e ter um espaço físico próprio para
QUITCPFGUFGUCƓQUSWGUGTKCOGPHTGPVCFQU
Oito anos se passaram desde que os últimos
detalhes da obra foram acertados e conseguimos levar e instalar os equipamentos
eletrônicos, dando uma vida “elétrica” e
humana àqueles 500 m2. Lembro-me bem do
sentimento de entusiasmo que me invadiu
quando fui visitar, junto com outros colegas
da empresa, a obra pronta. A Duomo merece
os nossos parabéns por ter conseguido fazer
WORTQLGVQȦPKEQGSWGRGTUQPKƓEQWQPQUUQ
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gosto, mantendo as linhas características próprias do escritório e distinguindo-se, de igual
modo, dos próprios cases de seu portfólio para
empresas do mesmo ramo. Essa obra ajudou a
dar “personalidade própria” à nossa empresa,
fortalecendo nossa identidade corporativa.
O tempo passou, mas desde o primeiro monitor ligado, a Duomo sempre continuou presente, adaptando o layout e prestando assistência
conforme as necessidades iam surgindo. O
sucesso da Barra Energia contém o DNA da
Duomo e de todos aqueles de sua equipe que
contribuíram para levantar as paredes, dar cor
e, por que não, trazer a sorte sempre bem-vinda aos negócios de uma empresa. A Duomo
talvez seja, por essas razões, a nossa primeira
parceria de sucesso e com quem desejamos
contar sempre.
João Carlos de Luca
Fundador e Conselheiro da Barra Energia
Petróleo e Gás
Founder and Advisor of Barra Energia

9JGP+JCFVJGƓTUVOGGVKPIYKVJ&WQOQVQ
talk about the Barra Energia project, I thought
+YCUPQVDGKPIKPVTQFWEGFVQVJGCTEJKVGEVU
Leonardo Villela and Maria José Castro, but I
YCUTGXKGYKPIQNFHTKGPFU9KVJQWVKORQUKPI
VJGKTQRKPKQPUVJG[MPGYYKVJITGCVYKUFQO
and psychology to circumvent our initial
ideas that made no practical sense, but in
IGPGTCNVJGTGYCUCPKOOGFKCVGEQPXGTIGPEG
CDQWVVJGEQPEGRVYKVJOCP[UWIIGUVKQPU
HQNNQYGFCNNCFFGFWRVQETGCVGCXGT[RQUKVKXG
ƓTUVKORTGUUKQP9KVJVJGIWCTCPVGGQHVGTO
CPFSWCNKV[CUUWTGFD[VJGOCPFEQUVYKVJKP
QWTGZRGEVCVKQPYGKOOGFKCVGN[EQPENWFGF
VJCVVJG[YQWNFDGVJGRCTVPGTUVQDGEJQUGP
Having Duomo already carried out projects
for companies in the oil and gas sector, they
YGTGTGEQOOGPFGFVQWUDWVYJCVKORTGUUGF
WUOQUVCPFOCFGWUOQXGHQTYCTFYKVJVJG
QHƓEGYCUUQOGVJKPIVJCVYCUPQVKPENWFGF
KPVJGITQWRũUEWTTKEWNWOU[ORCVJ[CHƓPKV[
CPFYKNNKPIPGUUVQFKUEWUUGCEJUOCNNFGVCKN
traits that have made the difference since
VJGƓTUVOGGVKPIJGNFHQTVJGRTGUGPVCVKQP
of the project concept, to the next stages, i.e.
VJGYQTMVJGEJQKEGQHOCVGTKCNUHWTPKVWTG
and decorative items. We did not have a
moment of stress at all, on the contrary,
Duomo appeared to have given its best for
VJGEQORCP[CPFUJCTGFQWTLQ[YKVJGCEJ
defeated stage.

QHƓEGCPFFKUVKPIWKUJKPINKMGYKUGVJGECUGU
of its portfolio for companies of the same
DTCPEJ6JKUYQTMJGNRGFVQIKXGCPŬQYP
personality” to our company, strengthening
our corporate identity.
6JGVKOGRCUUGFDWVHTQOVJGƓTUVEQPPGEVGF
OQPKVQT&WQOQCNYC[UTGOCKPGFRTGUGPV
adapting the layout and providing assistance
as the needs arose. The success of Barra
Energia contains the DNA of Duomo and all
VJQUGQHKVUVGCOYJQEQPVTKDWVGFVQTCKUG
VJGYCNNUVQIKXGEQNQTCPFYJ[PQVVQDTKPI
VJGNWEMCNYC[UYGNEQOGVQVJGDWUKPGUUQHC
company. Duomo may be, for these reasons,
QWTƓTUVUWEEGUUHWNRCTVPGTUJKRCPFYKVJ
YJQOYGCNYC[UYCPVVQEQWPV

6JGRTQLGEVYCUNQXKPIN[VJQWIJVQHCUVJG
headquarters of Barra Energia, a company
VJCVJCFDGGPEQPEGKXGFVYQ[GCTUDGHQTG
CPFCUKVYCUKPEQTRQTCVKPIGORNQ[GGUKV
GZRCPFGFKPVQTQQOUPQVCNYC[UEQPVKIWQWU
YKVJGCEJQVJGTKPCXKTVWCNQHƓEG6JGTGHQTG
more than the need to have a single space to
ECNNJKUQYPVJGFGUKTGQHVJCVVTWN[ŬGPGTI[
ƓNNGFŭITQWRYCUVQEQOGVQIGVJGTKPVJGUCOG
environment and have a physical space for
VJGITGCVEJCNNGPIGUVJCVYQWNFDGHCEGF
Eight years have passed since the last details
QHVJGYQTMYGTGCITGGFCPFYGYGTGCDNG
to take and install the electronic equipment,
giving an electric and human life to those
500m2+TGOGODGTYGNNVJGHGGNKPIQH
GPVJWUKCUOVJCVECOGQXGTOGYJGP+YGPV
VQXKUKVYKVJQVJGTEQNNGCIWGUQHVJGEQORCP[
VJGCNTGCF[ƓPKUJGFYQTM&WQOQFGUGTXGU
our congratulations for having managed to
OCMGCWPKSWGRTQLGEVVJCVRGTUQPKƓGFQWT
liking, keeping the characteristic lines of the
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Prefácio
Preface

O ambiente de trabalho diz e faz muito por
uma empresa. Estimula, ou não, a colaboração, a produtividade. Impressiona quem se
candidata a uma vaga logo na chegada para
uma entrevista. Transmite a fornecedores e
visitantes algo da cultura e valores corporativos.

6JGYQTMGPXKTQPOGPVUC[UCPFFQGUCNQVHQT
a company. It stimulates, or not, collaboration,
RTQFWEVKXKV[+ORTGUUGUYJQKUCRRN[KPI
for a vacancy immediately upon arrival for
CPKPVGTXKGY+VVTCPUOKVUVQUWRRNKGTUCPF
visitors something of corporate culture and
values.

Em 2005, a Statoil dava um passo importante na construção de sua trajetória no Brasil.
Deixaria o escritório virtual, provisório, em
que se instalara em Botafogo. Precisava de
mais espaço, um novo ambiente de trabalho,
com a sua personalidade, dimensionado para
o crescimento e sucesso.

In 2005 Statoil took an important step in
DWKNFKPIKVUVTCLGEVQT[KP$TC\KN+VYQWNFNGCXG
VJGVGORQTCT[XKTVWCNQHƓEGKPYJKEJKVJCF
settled in Botafogo. It needed more space, a
PGYYQTMGPXKTQPOGPVYKVJKVURGTUQPCNKV[
UECNGFHQTITQYVJCPFUWEEGUU

Foi quando conheci Léo e Maria José, da Duomo Architectura. Participaram do processo
de escolha da empresa que faria o desenho
e comandaria a execução do projeto do novo
escritório da Statoil no Rio de Janeiro. A
Duomo era a candidata com menor histórico
e credenciais, entanto foi a mais atenta às
nossas demandas. Venceram a concorrência
com um belo projeto, soluções criativas e
orçamento enxuto. Execução impecável, em
prazo e custo.
Os novos escritórios receberam amplos espaços abertos, foram abolidas as salas individuais, a mobília em comum, clara, confortável
e prática, integrava a todos no mesmo ambiente de trabalho, uma prática já adotada na
Noruega, mas ainda novidade no Brasil.
Desde então, as trajetórias da Statoil no Brasil
e da Duomo Architectura têm algo em comum: o sucesso. Bem merecidos!

6JCVũUYJGP+OGV.GQCPF/CTKC,QUȘHTQO
Duomo Architectura. They participated in the
RTQEGUUQHEJQQUKPIVJGEQORCP[VJCVYQWNF
OCMGVJGFGUKIPCPFYQWNFEQOOCPFVJG
GZGEWVKQPQHVJGRTQLGEVQH5VCVQKNsUPGYQHƓEG
KP4KQFG,CPGKTQ&WQOQYCUVJGECPFKFCVG
YKVJNGUUJKUVQT[CPFETGFGPVKCNUDWVYCUVJG
most attentive to our demands. They have
QXGTEQOGVJGEQORGVKVKQPYKVJCDGCWVKHWN
project, creative solutions and lean budget.
Impeccable execution, on time and cost.
6JGPGYQHƓEGUYKVJYKFGQRGPURCEGU
abolished the individual rooms, the furniture
in common, clear, comfortable and practical,
KPVGITCVKPIGXGT[QPGKPVJGUCOGYQTM
environment, a practice already adopted in
0QTYC[UVKNNPGYKP$TC\KN
Since then the trajectories of Statoil in Brazil
and Duomo Architectura have something in
common: success. Well deserved!

Jorge M. T. Camargo
Ex-presidente da Statoil do Brasil
Former President of Statoil
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Introdução
Introduction

A criação da Duomo não foi planejada. É fruto
FGWOCUKPVQPKCƓPCGFGWOTGNCEKQPCOGPVQ
RTQƓUUKQPCNEQPUVTWȜFQPCDCUGFGCOK\CFG
TGURGKVQGEQPƓCPȖC
A dupla Maria José Castro (a famosa Zeca)
– formada em 1976 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ – e Leonardo
Villela –formado em 1996 pelas Faculdades
Integradas Bennett RJ com MBA em Gestão
de Negócios – se conheceu na Pontual, um
dos escritórios de arquitetura mais tradicionais do Rio de Janeiro e um verdadeiro celeiro
FGDQPURTQƓUUKQPCKUPQUKFQUFQUCPQU
/ 1990.
Zeca entrou na Pontual em 1987 para desenvolver e gerenciar o segmento de interiores
corporativos dentro do escritório. Leo foi seu
estagiário. O entrosamento entre os dois foi
imediato. Trabalharam juntos por seis anos,
CVȘSWG.GQCEGKVQWQFGUCƓQFGVTCDCNJCTGO
um escritório de arquitetura paulistano que
abria sua sede no Rio de Janeiro. Partiu com o
desejo de um dia ter seu próprio escritório.
Essa experiência proporcionou a Leo seu primeiro contato com o chamado “chão de obra”.
Até então, Leo era um arquiteto de prancheta,
acostumado a desenvolver e detalhar (obsessivamente) projetos executivos. Fossem eles
de interiores corporativos ou prediais, área na
qual também atuou na Pontual.
Em 2000, Leo, juntamente com outros três
sócios, abre seu primeiro escritório de arquitetura. Essa empreitada durou 2 anos e meio.
Durante esse período, Leo e Zeca mantiveram
contato. Zeca havia saído da Pontual para se
dedicar a alguns projetos pessoais, mas Leo,
com seu jeitinho todo especial, rapidamente
lhe convenceu a “voltar” para a arquitetura.
Depois do primeiro projeto, surgiu a necessidade de formalizar a empresa e encarar as
novas oportunidades de trabalho que estavam
surgindo: chegava a Statoil!
Este momento, este cliente, este projeto, simbolizam o início da estabilidade do escritório.
Foi a “entrada triunfal” no mercado de óleo e
gás. E foi também a possibilidade de pôr em
prática o “jeito Duomo” de fazer arquitetura.
A maneira natural como lidam com os clientes e fornecedores e a forma de tratar cada um
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como se fosse o único e o mais importante,
ƓFGNK\QWGTGPFGWWOPȦOGTQEQPUKFGTȐXGNFG
clientes e projetos ao portfólio.
Zeca e Leo “vendem” relacionamento. Esse é o
grande diferencial da Duomo. A interação e o
atendimento personalizado.
Fazem questão de atender pessoalmente cada
cliente, cada solicitação. Oferecem um dedicado suporte ao pós obra. A arquitetura vem
no pacote.
Eles têm como ideal conceber e implantar
RTQLGVQUSWGTGƔKVCOCKFGPVKFCFGEQTRQTCtiva da empresa; garantir a funcionalidade
e operacionalidade dos negócios a serem
conduzidos no espaço em questão; integrar
GUVȘVKECƔGZKDKNKFCFGVGEPQNQIKCGGTIQPQOKC
em busca de conforto, segurança, sustentabilidade e produtividade.
Zeca materializa, através de layouts feitos à
mão, os primeiros contatos. Escuta, entende as necessidades de cada projeto, de cada
ENKGPVG&CNKUCGOQTȖCOGPVQU&UGZGEWVKvos, etc. A perfeita harmonia da dupla, e de
toda sua equipe, garante a execução de todas
essas etapas em prazos que giram em torno
de 90 dias. Parece mágica? Mas não é. Isso se
chama sintonia e comprometimento.
A Duomo entendeu que o jeito natural como
trata as pessoas, se envolvendo inclusive nas
histórias pessoais de cada cliente, de cada
funcionário, por exemplo, é a melhor maneira de tratar também uma empresa. É dessa
ƓNQUQƓCSWGXGOCNQIQOCTEC#UIQVKPJCU
que representam a tríade cliente, fornecedor
e Duomo.
Todos fazem parte do mesmo núcleo, da mesma família, da Família Duomo.
Cris Correa
Publisher – Editora C4

6JGETGCVKQPQH&WQOQYCUPQVRNCPPGF+VKU
VJGTGUWNVQHCƓPGVWPKPICPFCRTQHGUUKQPCN
relationship built on friendship, respect and
trust basis.
The duo Maria José Castro (the famous Zeca)
– graduated in 1976 from the University of
Architecture and Urbanism of UFRJ – and
Leonardo Villela – graduated in 1996 from
(CEWNFCFGU+PVGITCFCU$GPPGVV4,YKVJ
an MBA in Business Management - met
in Pontual, one of the most traditional
CTEJKVGEVWTGQHƓEGUQH4KQFG,CPGKTQCPF
a true barn of good professionals in the
1980/1990´s.
Zeca joined Pontual in 1987 to develop and
manage the corporate interior segment
YKVJKPVJGQHƓEG.GQYCUJGTVTCKPGG6JG
EQPPGEVKQPDGVYGGPVJGOYCUKOOGFKCVG
6JG[YQTMGFVQIGVJGTHQTUKZ[GCTUWPVKN.GQ
CEEGRVGFVJGEJCNNGPIGQHYQTMKPIKPCP
CTEJKVGEVWTGQHƓEGKP5ȒQ2CWNQVJCVQRGPGF
its headquarters in Rio de Janeiro. He left
YKVJVJGFGUKTGVQQPGFC[JCXGJKUQYPQHƓEG

CPFUWRRNKGTUCPFJQYVQVTGCVGCEJEWUVQOGT
CUKHKVYGTGVJGQPN[CPFVJGOQUVKORQTVCPV
has gained customer loyalty and earned a
considerable number of clients and projects
to the portfolio.
Zeca and Leo “sell” relationship. This is the
great difference of Duomo. The interaction
and personalized service.
They insist on attending each client in
person, every request. They offer dedicated
RQUVYQTMUWRRQTV6JGCTEJKVGEVWTGEQOGUKP
the package.
Their ideal is to design and implement
RTQLGEVUVJCVTGƔGEVVJGEQTRQTCVGKFGPVKV[QH
the company; Ensure the functionality and
operability of the business to be conducted
in the space in question; Integrate aesthetics,
ƔGZKDKNKV[VGEJPQNQI[CPFGTIQPQOKEUKP
search of comfort, safety, sustainability and
productivity.

6JKUGZRGTKGPEGRTQXKFGF.GQYKVJJKUƓTUV
EQPVCEVYKVJVJGUQECNNGFŬITQWPFƔQQTŭ
7PVKNVJGP.GQYCUCFTCYKPIDQCTFCTEJKVGEV
accustomed to developing and detailing
QDUGUUKXGN[ GZGEWVKXGFGUKIPUYJGVJGTVJG[
YGTGEQTRQTCVGQTDWKNFKPIKPVGTKQTUCPCTGC
KPYJKEJJGCNUQYQTMGFCV2QPVWCN

Zeca materializes, through handmade layouts,
VJGƓTUVEQPVCEVU5JGNKUVGPUWPFGTUVCPFU
the needs of each project, each client, from
YJGTGDWFIGVU&UGZGEWVKXGUGVEEQOGQWV
The perfect harmony of the duo and of all its
team, guarantees the execution of all these
steps in terms around 90 days. Does it look
magical? No. This is called sustainability and
commitment.

+P.GQCNQPIYKVJVJTGGQVJGTRCTVPGTU
QRGPUJKUƓTUVCTEJKVGEVWTGQHƓEG6JKU
WPFGTVCMKPINCUVGFVYQCPFCJCNH[GCTU
During this period Leo and Zeca kept in touch.
Zeca had left Pontual to devote herself to
some personal projects, but Leo, in his special
YC[SWKEMN[EQPXKPEGFJGTVQŬIQDCEMŭVQ
architecture.

&WQOQWPFGTUVQQFVJCVVJGPCVWTCNYC[
people are treated, including getting involved
in each client’s personal histories, in each
GORNQ[GGHQTGZCORNGKUVJGDGUVYC[VQVTGCV
CEQORCP[CUYGNN+VKUHTQOVJKURJKNQUQRJ[
VJCVEQOGUVJGNQIQ6JGFTQRNGVUVJCV
represent the triad customer, supplier and
Duomo.

#HVGTVJGƓTUVRTQLGEVVJGPGGFVQHQTOCNK\G
VJGEQORCP[CPFHCEGVJGPGYLQD
QRRQTVWPKVKGUVJCVYGTGGOGTIKPIJCUCTKUGP
5VCVQKNYCUEQOKPIК

All are part of the same core. From the same
family. From Duomo family.

This moment, this client, this project,
U[ODQNK\GVJGDGIKPPKPIQHQHƓEGUVCDKNKV[
+VYCUVJGŬVTKWORJCNGPVT[ŭKPVQVJGQKNCPF
ICUOCTMGV#PFKVYCUCNUQVJGRQUUKDKNKV[
QHRWVVKPIKPVQRTCEVKEGVJGŬ&WQOQYC[ŭQH
making architecture.
6JGPCVWTCNYC[VJG[FGCNYKVJEWUVQOGTU
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“Em 2009, minha agência de design foi
contratada para realizar um diagnóstico de
branding na Duomo. Chamou-me a atenção
uma particularidade dentre a maioria das
entrevistas realizadas: o seu principal valor
EQTRQTCVKXQȘFGƓPKFQEQOQŨECOCTCFCIGOũ
É incrível como a tríade Equipe, Cliente e Fornecedores funciona como um time coeso na
Duomo, com o espírito de camaradagem vivo
em todos, atuando como uma energia cíclica e
motivadora.
Duomo Architectura

1995

Icatu Seguros
Raytheon
Icatu Hartford

5EJYCT\MQRH
Macleod Dixon
Prudential
Bausch & Lomb
CGG

Ŭ+PO[FGUKIPCIGPE[YCUJKTGFVQ
conduct a branding diagnosis at Duomo.
+YCUUVTWEMD[CRGEWNKCTKV[COQPIOQUV
KPVGTXKGYUKVUOCKPEQTRQTCVGXCNWGKUFGƓPGF
as “comradeship”.
+VKUCOC\KPIJQYVJGVTKCF6GCO%WUVQOGT
and Suppliers functions as a cohesive team,
YKVJVJGURKTKVQHECOCTCFGTKGCNKXGCVCNN
acting as a cyclical and motivating energy.

Bausch & Lomb
Vertical
Nextel
ARBOR

2002

2003

Com muito orgulho e propriedade, posso dizer
que a Duomo é uma empresa com espírito
verdadeiro, que pratica diariamente os seus
valores corporativos e, fazendo parte da sua
tríade, asseguro o quanto respeitam e acolhem os seus fornecedores.”

With great pride and propriety, I can say that
&WQOQKUCEQORCP[YKVJCVTWGURKTKVYJKEJ
practices its corporate values daily and, as
RCTVQHKVUVTKCF+CUUWTG[QWJQYOWEJVJG[
TGURGEVCPFYGNEQOGVJGKTUWRRNKGTUŬ

Além do seu conceito diferenciado de obra,
seus projetos são idealizados com foco no
conforto físico e visual de todos que habitam
o espaço, trazendo a expressão única que
cada marca necessita, atendendo aos seus
padrões e gerando ambientes inteligentes e
agradáveis.

In addition to its differentiated concept of
YQTMKVURTQLGEVUCTGKFGCNK\GFYKVJCHQEWU
on the physical and visual comfort of all
YJQKPJCDKVDTKPIKPIVJGGZRTGUUKQPVJCV
each brand needs, meeting its standards
and generating intelligent and pleasant
environments.

André Barcelos
Izanagi
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“Para nós, trabalhar com a Duomo é participar
do e contribuir com o trabalho de pessoas
que levam o seu prazer muito a sério (como já
dizia Charles Eames).

Ŭ(QTWUVQYQTMYKVJ&WQOQKUVQRCTVKEKRCVG
CPFEQPVTKDWVGVQVJGYQTMQHRGQRNGYJQ
take their pleasure very seriously (as Charles
Eames once said).

Preencher vazios, intervir em espaços e
colori-los, traduzindo anseios e necessidades
que resultarão em beleza e funcionalidade é
um trabalho que busca, também, levar prazer
e conforto às pessoas que ocupam o ambiente
corporativo”.

Fill empty gaps, intervene and color spaces,
VTCPUNCVKPIPGGFUVJCVYKNNTGUWNVKPDGCWV[
CPFHWPEVKQPCNKV[KUCYQTMVJCVCNUQUGGMU
VQDTKPIRNGCUWTGCPFEQOHQTVVQVJQUGYJQ
occupy the corporate environment”.

Luiz Carlos Pett
Pett Capelatto
American Virginia
Nextel
Crio Cell
Senai CETIQT
Vizcaya
Racional
Synapsis
CGG Veritas
Nova Rio

2004

“A Herman Miller tem imensa satisfação
em fazer parte da história e do trabalho do
escritório de arquitetura Duomo, considerado
referência no mercado.

“Herman Miller is delighted to be part of the
JKUVQT[CPFYQTMQH&WQOQ#TEJKVGEVWTC
QHƓEGYJKEJKUEQPUKFGTGFCTGHGTGPEGKPVJG
marketplace.

Nós acompanhamos de perto o caminho
VTKNJCFQRGNQGUETKVȡTKQGȘITCVKƓECPVGUGTOQU
parceiro de uma empresa que sempre nos
trouxe lindos e inspiradores projetos corporativos, com os quais pudemos contribuir.

9GHQNNQYENQUGN[VJGRCVJYCNMGFD[VJG
QHƓEGCPFKVKUUCVKUH[KPIVQDGCRCTVPGT
QHCEQORCP[VJCVJCUCNYC[UDTQWIJVWU
beautiful and inspiring corporate projects
YKVJYJKEJYGECPEQPVTKDWVG

Parabéns time Duomo, desejamos que continuem se destacando no segmento e inspiranFQPQXQURTQƓUUKQPCKUŭ

%QPITCVWNCVKQPU&WQOQVGCOYGYKUJ[QW
continue to excel in the segment and inspire
PGYRTQHGUUKQPCNUŬ

Carla Barbosa
Herman Miller
Wella
CGG Veritas
RA Produções
Amicorp
Statoil
UTE Norte Fluminense
Gross

CGG
Grupo Elinox
Wella
UTE
*WCYGK

2005

2006

A Duomo vai além do esperado, constrói um
relacionamento prazeroso e com alegria, algo
difícil hoje em dia. A Maria José e o Leonardo
são a cara da Duomo, pois a Duomo são pessoas, e como é bom lidar com pessoas!”

&WQOQIQGUDG[QPFVJGYTKVKPI
It is a pleasant and joyful relationship:
FKHƓEWNVPQYCFC[U/CTKC,QUȘCPF.GQPCTFQ
are the face of Duomo. Duomo are people.
*QYPKEGVQFGCNYKVJRGQRNGŭ

“Trabalhamos com a Duomo há mais de dez
CPQU1EWKFCFQQCVGPFKOGPVQGQRTQƓUUKQnalismo dessa equipe têm sido formidáveis.

Ŭ9GJCXGDGGPYQTMKPIYKVJ&WQOQHQT
over ten years. The care, attention and
professionalism have been formidable.

Global Santa Fé
SLB Schlumberger
Rio Polímeros
Wella Professionals
Cliffs

2007

Statoil Hydro
DOF Offshore
Pax Logística
Hydro
Cosan

2008

CGG
Statoil Hydro
Schlumberger
Racional
J. Lauritzen

2009

Paulo Cumani
EDF, antiga UTE
EDF, former UTE

12
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Ŭ#6TQRKƔQTCGC&WQOQ#TEJKVGEVWTCUȒQ
parceiras há mais de quinze anos. O sucesso
FGUUCRCTEGTKCȘHTWVQFQRTQƓUUKQPCNKUOQG
alinhamento de valores entre as duas empresas. No início de cada projeto da Duomo,
somos convidados a contribuir com nossa
expertise em paisagismo, possibilitando uma
troca mais profunda e enriquecedora, que
gera melhores resultados para os clientes. Outro exemplo dessa sinergia ocorre na entrega
FGWOCODKGPVGVQVCNOGPVGƓPCNK\CFQGNKORQ
pela Duomo, permitindo que realizemos o paiUCIKUOQFGOCPGKTCOCKUTȐRKFCGGƓEKGPVGŭ

“A Duomo Architectura atua no mercado
há dez anos em conjunto com a Domolight,
empresa de iluminação, apresentando atributos de excelência no atendimento e grande
sucesso nos resultados de projetos inovadores
de altíssima qualidade, por trabalhar com
RTQƓUUKQPCKUGURGEKCNK\CFQURTQOQXGPFQC
satisfação de seus clientes.”

Ruy Haeberle
6TQRKƔQTC

Eduardo Golçalves
Domolight

Smith
Barra Energia

2010

Ŭ6TQRKƔQTCCPF&WQOQ#TEJKVGEVWTCJCXG
been partners for more than 15 years. The
success of this partnership is the result of
professionalism and alignment of values
DGVYGGPVJGVYQEQORCPKGU#VVJGDGIKPPKPI
QHGCEJ&WQOQRTQLGEVYGCTGKPXKVGFVQ
EQPVTKDWVGYKVJQWTGZRGTVKUGKPNCPFUECRKPI
enabling a deeper and more enriching
GZEJCPIGYJKEJIGPGTCVGUDGVVGTTGUWNVUHQT
the clients. Another example of this synergy
is the delivery of an environment completely
ƓPKUJGFCPFENGCPGFD[&WQOQCNNQYKPI
us to do landscaping more quickly and
GHƓEKGPVN[ŭ
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Statoil
Barra Energia
Tyco
Geohub
J. Lauritzen

2011

Total
Oceania
Sinochem
PGS
Aker Solutions
Statoil
Broadtec
Geohub
Invepar
Atec
Mattel
IBP

2012
IX Grande Prêmio de Arquitetura
Corporativa: Escritórios Interiores

Maersk
Geohub
IBMR

2013

IBMR
Total
Barra Energia
CDGN Logística
Frank’s International
Invepar
Technip
Eutelsat

2014
XI Grande Prêmio de Arquitetura
Corporativa: Escritórios Interiores

Frontica
.
EDF
PGS

2015

“Duomo Architectura has been operating in
VJGOCTMGVHQTVGP[GCTUKPEQPLWPEVKQPYKVJ
Domolight, a lighting company, presenting
attributes of excellence in service and
great success in the results of innovative
RTQLGEVUQHVJGJKIJGUVSWCNKV[D[YQTMKPI
YKVJURGEKCNK\GFRTQHGUUKQPCNURTQOQVKPI
customer satisfaction.”

15

“O trabalho com a Duomo faz com que as
equipes tenham um relacionamento mais
próximo e mais aberto, podendo apresentar
melhores resultados, possibilitando a todos os
envolvidos a troca de conhecimento, além de
agilidade no cumprimento das metas.
É visível a liderança, o domínio de conhecimento que a empresa passa para todos os
envolvidos. A cada trabalho, um novo crescimento, mudanças de relacionamentos interRGUUQCKUSWGNGXCOȏTGƔGZȒQCURGUUQCU
precisam umas das outras para agir.
Technip
De Luca
Square Pixel
Schlumberger
EDF
Statoil

2016

BW Offshore
Swedish Match
Van Oord
Total
Wartsila
Radiomar
DOF Brasil

2017

Ŭ6JGYQTMYKVJ&WQOQOCMGUVGCOUVQJCXGC
closer and more open relationship, being able
VQRTGUGPVDGVVGTTGUWNVUCNNQYKPIGXGT[QPG
KPXQNXGFVQGZEJCPIGMPQYNGFIGCPFCIKNKV[
in the goals.
Leadership is visible, the domain that the
EQORCP[RCUUGUVQCNNKPXQNXGFPGYITQYVJ
CVGCEJYQTMEJCPIGQHKPVGTRGTUQPCN
TGNCVKQPUJKRUVJCVNGCFRGQRNGVQTGƔGEVCDQWV
the necessity of each other to act.

EDF Renewables
PGS
Equinor
DNV
Qatar Petroleum
Schlumberger
CNODC
Aker
Gago Advogados

2018

Ũ1FGUGPXQNXKOGPVQFGWOCGSWKRGGƓEC\
exige de seu líder pelo menos cinco atitudes
HWPFCOGPVCKUCEQNJGTFKCNQICTEQPƓCTGZKIKT
e compartilhar.’ (JORDAN, 2009)

Ũ6JGFGXGNQROGPVQHCPGHHGEVKXGVGCO
requires at least 5 fundamental attitudes from
KVUNGCFGTYGNEQOGFKCNQIWGVTWUVFGOCPF
and share.’ (JORDAN, 2009)

A Ample acredita que esse é o caminho, com
a troca de experiência que tem há mais de 10
anos junto com a Duomo!”

#ORNGDGNKGXGUVJCVVJKUKUVJGYC[CHVGT
GZEJCPIKPIGZRGTKGPEGYKVJ&WQOQHQTOQTG
than 10 years!”

José Lúcio da Silva Junior
Ample
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'&(4GPGYCDNGU

2018
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Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

19

A nova sede da EDF, no tradicional Edifício
Linneo de Paula Machado, no Centro do
Rio de Janeiro, tem por premissa valorizar
a luz natural e a vista deslumbrante. As
salas gerenciais e de reunião, dispostas na
periferia, não impedem que o DCEMQHƓEG se
DGPGƓEKGFCKNWOKPCȖȒQPCVWTCN#TGEGRȖȒQ
com muita transparência, demonstra a
intenção do projeto.
Flash meeting, phone booth, área colaborativa
e lounge oferecem espaços inovadores que
promovem interação, socialização e fomento
de produtividade. A laje aparente na área
FGƔCUJmeeting e na área colaborativa
interrompe a monotonia do forro modular.
Desenhos coloridos no carpete dão o tom
lúdico ao projeto.

20
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6JGPGYJGCFSWCTVGTUQH'&(KPVJG
traditional Linneo Paula Machado Building,
in the Center of Rio de Janeiro, assumptions
enhance the natural light and the stunning
XKGY/CPCIGOGPVCPFOGGVKPITQQOU
located on the periphery, do not prevent the
DCEMQHƓEGHTQODGPGƓVKPI6JGTGEGRVKQP
YKVJITGCVVTCPURCTGPE[FGOQPUVTCVGUVJG
intention of the project.
Flash meeting, phone booth, collaborative
area and lounge offer innovative spaces
that promote interaction, socialization and
productivity enhancement. The apparent slab
KPVJGƔCUJOGGVKPICPFKPVJGEQNNCDQTCVKXG
area interrupts the monotony of the modular
liner. Colorful designs on the carpet lend the
playful tone to the design.
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PGS

2018
26

Rio de Janeiro, RJ
450 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
27

A principal premissa do projeto consiste
PCTWRVWTCFQRGTƓNFGGUETKVȡTKQ0QGURCȖQ
anterior, diretoria e gerência tinham salas
fechadas e individuais. Neste projeto, todos
os funcionários estão alocados em estações
de trabalho. Não existe uma sala exclusiva e
individual.
O novo conceito propõe salas privadas de
uso comum para pequenas reuniões ou para
trabalhos que necessitem de concentração,
além de duas áreas para reuniões no conceito
de EQYQTMKPI e cafeterias. Com o objetivo de
trazer um pouco da cidade para dentro do
GURGȖQFGVTCDCNJQKPUVCNCOQUWOITCƓVG
retratando o Rio de Janeiro com Arcos da
Lapa e Catedral, de autoria de Smael Vagner.

28
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The main premise of the project is the
DTGCMFQYPQHQHƓEGRTQƓNG6JGRTGXKQWU
space, board and management, had closed
and individual rooms. In this project all
GORNQ[GGUCTGCNNQECVGFQPYQTMUVCVKQPU
There is no single and exclusive room.
6JGPGYEQPEGRVQHHGTURTKXCVGEQOOQP
use rooms for small meetings or for jobs
VJCVTGSWKTGEQPEGPVTCVKQPCUYGNNCUVYQ
OGGVKPIUCTGCUKPEQYQTMKPIEQPEGRVCPF
cafeterias. In order to bring a bit of the city
KPVQVJGYQTMURCEGCITCHƓVKFGRKEVKPI4KQFG
,CPGKTQYKVJŬ#TEQUFC.CRCŭCPFŬ%CVGFTCNŭ
D[5OCGN8CIPGTYCUKPUVCNNGF
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Equinor

2018

Rio de Janeiro, RJ
80 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Sala Digital Lab
Architecture Design
Construction Management
Construction
Digital Lab Room
34
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Equinor

2018

38

Rio de Janeiro, RJ
5.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
675 Estações de Trabalho
Architecture Design
Construction Management
675 Workstations
39
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Schlumberger

2018
Rio de Janeiro, RJ
1.600 m2

Gerenciamento de Obras
Construction Management
Projeto de Arquitetura
Architecture Design
João Vicente Cabrera
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CNODC

2018

Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
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Nosso projeto para um pequeno escritório
da petroleira chinesa CNODC Brasil
caracteriza-se pela simplicidade, praticidade
de manutenção do espaço e baixos custos
de implantação. A sensação de amplitude é
conferida pela disposição do mobiliário e pela
bela vista da Enseada de Botafogo. Cadeiras
coloridas e plantas trazem descontração e
aconchego ao lounge.

50

1WTRTQLGEVHQTCUOCNNQHƓEGQHVJG%JKPGUG
oil company CNODC Brasil is characterized by
simplicity, practicality of space maintenance
CPFNQYKORNGOGPVCVKQPEQUVU6JGHGGNKPI
of spaciousness is afforded by the furniture
NC[QWVCPFVJGDGCWVKHWNXKGYQH$QVCHQIQ
Cove. Colorful chairs and plants bring
TGNCZCVKQPCPFYCTOVJVQVJGNQWPIG

51

52

53

LUCIANO GAGO
ADVOGADOS

2018
54

Rio de Janeiro, RJ
450 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
55
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Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
21º Andar
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
21st Floor
Architecture Design
Construction Management

TOTAL

2017

A empresa ocupava dois pavimentos no
mesmo prédio, com escritórios tradicionais:
salas gerenciais, staff em open space e
reuniões convencionais. Mesas em madeira
escura, com painéis divisórios, aumentavam
ainda mais a sensação de enclausuramento,
apesar das duas fachadas principais
possuírem vista privilegiada para a Baía de
Guanabara.
Com a campanha Total Sinergia, estimulamos
a criatividade, aumentamos a colaboração e
CƔGZKDKNKFCFGGRTQOQXGOQUCEQOWPKECȖȒQ
informal através da criação de um senso de
identidade de lugar.
Este foi nosso ponto de partida para um
escritório em open space, com laje e dutos de
ar condicionado aparentes, mobiliário clean
e a força de um carpete colorido para dar vida
ao ambiente. Nas meeting rooms, focus rooms
e phones booths foram utilizadas divisórias
em vidro totalmente transparentes. Assim,
todos os colaboradores poderiam, de qualquer
ponto do escritório, desfrutar da belíssima
vista e, principalmente, de luz natural.
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6JGEQORCP[QEEWRKGFVYQƔQQTUKPVJGUCOG
DWKNFKPIYKVJVTCFKVKQPCNQHƓEGUOCPCIGOGPV
rooms, staff in open space and conventional
OGGVKPIU6CDNGUKPFCTMYQQFYKVJRCTVKVKQP
panels, increased even more the sense of
GPENQUWTGCNVJQWIJVJGVYQOCKPHCECFGU
JCXGCRTKXKNGIGFXKGYVQVJG)WCPCDCTC$C[
9KVJVJG6QVCN5[PGTI[ECORCKIPYG
foster creativity, increase collaboration
CPFƔGZKDKNKV[CPFRTQOQVGKPHQTOCN
communication by creating a sense of place
identity.
6JKUYCUQWTUVCTVKPIRQKPVHQTCPQRGPURCEG
QHƓEGYKVJCRRCTGPVUNCDCPFCKTEQPFKVKQPKPI
ducts, clean furniture and the strength of a
colorful carpet to give life to the environment.
In the meeting rooms, focus rooms and phone
booths totally transparent glass partitions
YGTGWUGF6JWUCNNGORNQ[GGUEQWNFHTQO
CP[RQKPVQHVJGQHƓEGGPLQ[VJGDGCWVKHWN
XKGYCPFGURGEKCNN[VJGPCVWTCNNKIJV
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62
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VAN OORD

2017

64

Rio de Janeiro, RJ
650 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
65

66

67

68
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BW OFFSHORE

2017

Rio de Janeiro, RJ
650 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
70

71

72

73

74

75

SWEDISH MATCH

2017

Rio de Janeiro, RJ
500 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
76

77

78

79

80

81

82

83

Marelli

2017
Rio de Janeiro, RJ
280 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
84

85

86

87
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DOF BRASIL

2017

Rio de Janeiro, RJ
1.200 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
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RADIOMAR

2017

Rio de Janeiro, RJ
200 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
94
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A empresa estava instalada em cinco
escritórios, em locais diversos da cidade e
sob condições diferentes de ocupação dos
GURCȖQU1RTKOGKTQFGUCƓQHQKVTCPUHGTKT
CUVQFCUCUUGFGURCTCOKNOGVTQU
SWCFTCFQUWPKƓECPFQCKOCIGOFCGORTGUC
Já o segundo foi minimizar os 5.800 m2
de laje dos cinco pavimentos, garantindo
interação, privacidade, identidade visual e
sensação de pertencimento. Mas o maior
FGUCƓQHQKIGTGPEKCTOQVKXCTGJCTOQPK\CT
diferentes fornecedores e fases de mudança
de 1.900 postos de trabalho sem interferir na
produtividade da empresa.

Rio de Janeiro, RJ
O2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

Technip

2016
100

101

6JGEQORCP[YCUKPUVCNNGFKPƓXGQHƓEGUKP
different places of the city and under different
conditions of space occupation.
First challenge: transfer all the headquarters
VQVJQWUCPFUSWCTGOGVGTUWPKH[KPI
company´s image. Minimize the 5,800 m2 of
ƓXGUVQT[UNCDGPUWTKPIKPVGTCEVKQPRTKXCE[
visual identity and sense of belonging.
Biggest challenge: managing, motivating and
harmonizing different suppliers, changing
RJCUGUQHLQDUYKVJQWVKPVGTHGTKPIYKVJ
company productivity.
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“Desde o primeiro encontro com a Duomo, que
estava representada pelo Léo e pela Zeca, senti
que a forma de trabalhar seria diferente, um
trabalho personalizado, com a capacidade de
entender o nosso estilo, montando um projeto
com a nossa identidade e atendendo às nossas
expectativas.
Durante toda a obra, nosso contato era muito
próximo e o atendimento às dinâmicas de
mudança sempre estavam em linha com o
que esperávamos. Agradeço à empresa por ter
tornado nosso sonho Rumo ao Centro* uma
TGCNKFCFGQPFGVQFQUƓECOQUOWKVQUCVKUHGKVQUŭ
*Projeto da obra Rumo ao Centro de mudança
de colaboradores de cinco prédios no Rio de
Janeiro para um único edifício no Centro do Rio.

Ŭ(TQOVJGƓTUVOGGVKPIYKVJ&WQOQYJKEJ
YCUTGRTGUGPVGFD[.GQCPF<GEC+HGNVVJCV
VJGYC[QHYQTMKPIYQWNFDGFKHHGTGPVC
RGTUQPCNK\GFYQTMJCXKPIVJGCDKNKV[VQ
WPFGTUVCPFQWTUV[NGUGVVKPIWRCRTQLGEVYKVJ
our identity, our expectations. Throughout
VJGYQTMQWTEQPVCEVYCUXGT[ENQUGCPFVJG
CVVGPFCPEGVQVJGF[PCOKEUQHEJCPIGYCU
CNYC[UKPNKPGYKVJYJCVYGGZRGEVGF+VJCPM
the company for having made our dream
Ŭ4WOQCQ%GPVTQŭ CTGCNKV[YJGTGYGCTGCNN
XGT[UCVKUƓGFŭ
*The “Rumo ao Centro” project to change
employees from 5 buildings in Rio De Janeiro
to a single building in the center of the city.”

Rosa Costa
Technip FMC
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Square Pixel

2016
110

Rio de Janeiro, RJ
110 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
111

De Luca

2016

Rio de Janeiro, RJ
50 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction

Aker Solutions

2015

Rio das Ostras, RJ
600 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
112
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Total

2014

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2

114

Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

115

O Grupo Total atua nos segmentos de
Exploração & Produção, Gás, Marketing &
5GTXKȖQUG4GƓPQ3WȜOKEQU1FGUCƓQCSWK
era de unir o escritório projetado e ocupado
desde 2012 ao novo pavimento superior.
Como no projeto de 2012, o layout segue o
padrão internacional da petroleira.
Nas duas fachadas, ambas com vista
privilegiada para a Baía de Guanabara, foram
dispostas as salas individuais. Divisórias
com vidro do piso ao teto garantem a
transparência para as circulações. No centro
do pavimento, os postos de trabalho em layout
aberto.

Total Group operates in the Exploration &
Production, Gas, Marketing & Services and
4GƓPKPI%JGOKECNUGIOGPVU
6JGEJCNNGPIGQHLQKPKPIVJGQHƓEGFGUKIPGF
CPFQEEWRKGFUKPEGVQVJGPGYWRRGT
deck.
#UKPVJGRTQLGEVVJGNC[QWVHQNNQYUVJG
international standard of the oil company.
+PVJGVYQHCECFGUDQVJYKVJRTKXKNGIGFXKGY
for the Bay of Guanabara, the individual
TQQOUYGTGCTTCPIGF)NCUURCTVKVKQPUHTQO
ƔQQTVQEGKNKPIGPUWTGVTCPURCTGPE[HQT
circulations. In the center of the pavement,
VJGYQTMUVCVKQPUKPQRGPNC[QWV
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Geohub

2013

Rio de Janeiro, RJ
400 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
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PGS

2012

126

Rio de Janeiro, RJ
1.600 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
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Aker Solutions

2012

Rio de Janeiro, RJ
1.500 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction
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Ŭ2TQƓUUKQPCNKUOQRCTEGTKCGCOK\CFGRCTC
mim, são as palavras que melhor descrevem
a Duomo. Conheço o Leonardo e a Maria José
JȐOCKUFGUGKUCPQUGCUGTKGFCFGRTQƓUUKQPCN
de toda a equipe é algo que se destaca no
mercado.

“Professionalism, partnership and friendship,
VQOGCTGVJGYQTFUVJCVDGUVFGUETKDG
&WQOQ+MPQY.GQPCTFQCPF/CTKC,QUȘ
for more than six years and professional
seriousness of the entire team is something
that stands out in the marketplace.

Iniciamos nosso relacionamento como cliente
e fornecedor e hoje posso dizer que somos
parceiros e amigos. Parabéns à Duomo por
essa trajetória de sucesso. Tenho certeza de
que vocês irão ainda mais longe. Queridos Leo
e Zeca, parabéns! Toda essa conquista é mais
do que merecida!”

We started our relationship as a customer
CPFUWRRNKGTCPFVQFC[+ECPUC[VJCVYG
are partners and friends. Congratulations to
Duomo for this trajectory of success. I’m sure
VJCV[QWYKNNIQGXGPHWTVJGT&GCT.GQCPF
Zeca, congratulations! All this achievement is
more than deserved! “

Maria Luiza Miceli
Ex-Aker Solutions
Former Aker Solutions
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“A busca por um trabalho humanizado é a
essência desta empresa. Trabalhar com a
&WQOQGZEGFGCTGNCȖȒQRTQƓUUKQPCNGVȘE
nica, pois todos seus integrantes criam uma
relação de verdadeira coerência e parceria,
GKUUQUGTGƔGVGPQTGUWNVCFQƓPCNFCUQDTCU
como é facilmente visto. Pudemos vivenciar
isso como parceiros de obra e também como
clientes, pois são anos de uma verdadeira
amizade, aprendizado e sucesso. Obrigado
Duomo, pelo privilégio de trabalhar convosco.”
Rogério Costa de Araújo
Broadtec

Broadtec

2012
136

São Paulo, SP
O2
Projeto de Arquitetura Predial
Arquitetura de Interiores
Architecture Design
Interior Design

Ŭ6JGUGCTEJHQTCJWOCPK\GFYQTMKUVJG
GUUGPEGQHVJKUEQORCP[9QTMKPIYKVJ
Duomo exceeds the professional and
technical relationship, because all its
members create a relationship of true
KPVGITCVKQPCPFRCTVPGTUJKRVJKUKUTGƔGEVGF
KPVJGƓPCNTGUWNVQHVJGYQTMUCUKVKU
GCUKN[UGGP9GECPGZRGTKGPEGVJKUCUYQTM
partners and also as clients; years of true
friendship, learning and success. Thank you
&WQOQHQTVJGRTKXKNGIGQHYQTMKPIYKVJ[QWŭ
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IBP

2012

Rio de Janeiro, RJ
2.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
Prêmios #YCTFU
XI Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
Categoria – Escritório/Gás e Óleo
%CVGIQT[ť1HƓEG)CUCPF1KN

O conceito primário do projeto do Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
– IBP era posicioná-lo como casa da
indústria. Um local de troca de experiências
entre empresas associadas com foco no
desenvolvimento do setor, onde pudessem
conviver serviços, produtos e atividades
características da organização.

The primary concept of the Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis
– IBP project as the home of industry. Place
of exchange of experiences among associated
companies focused on the development of
VJGUGEVQTYJGTGUGTXKEGURTQFWEVUCPF
organization activities characteristic can
coexist.
140
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1FGUCƓQGTCCUGRCTCȖȒQGCUKPGTIKCGPVTG
áreas públicas e privadas. As áreas privadas
com postos de trabalho em open space,
salas gerenciais e de reuniões internas. E os
espaços públicos com biblioteca, salas para
cursos e reuniões de comissões técnicas. Para
integrá-los, divisórias que se retraem para
abrigar grandes eventos, compartilhadas com
espaços menores de reunião e convivência.
Para apartá-los, acessos e circulação de
HWPEKQPȐTKQUGXKUKVCPVGUFGƓPKFQUEQOTKIQT

The challenge of separation and synergy
DGVYGGPRWDNKECPFRTKXCVGCTGCU2TKXCVG
CTGCUYKVJQRGPURCEGYQTMUVCVKQPU
management and internal meeting rooms.
2WDNKEURCEGUYKVJNKDTCT[TQQOUHQTEQWTUGU
and technical commission meetings.
Partitions that retract to house major events,
UJCTGFYKVJUOCNNGTURCEGUQHOGGVKPI
and coexistence. Access and circulation of
GORNQ[GGUCPFXKUKVQTUFGƓPGFYKVJTKIQT
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O foco principal do projeto foi a adequação
das áreas publicas à missão do IBP: “Promover
o desenvolvimento do setor nacional de
petróleo, gás e biocombustíveis, visando
uma indústria competitiva, sustentável,
ética e socialmente responsável”. Ou seja,
RTQRQTEKQPCTGURCȖQUƔGZȜXGKURCTCEWTUQU
reuniões técnicas e eventos de diversos
portes assim como áreas de facilitação dos
modos de trabalho colaborativo e individual.
Objetivando que os associados sintam-se em
casa na nova sede do IBP.
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6JGOCKPHQEWUQHVJGRTQLGEVYCUVJG
adaptation of the public areas to IBP’s
mission: “To promote the development of the
national oil, gas and biofuels sector, aiming
at a competitive, sustainable, ethical and
socially responsible industry.” That is, to
RTQXKFGƔGZKDNGURCEGUHQTEQWTUGUVGEJPKECN
OGGVKPIUCPFGXGPVUQHXCTKQWUUK\GUCUYGNN
as areas for facilitating collaborative and
KPFKXKFWCNYQTMOQFGU#KOKPIVJCVOGODGTU
HGGNCVJQOGKPVJGPGY+$2JGCFSWCTVGTU
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Statoil

2012

Rio de Janeiro, RJ
O2
Projeto de Arquitetura
Architecture Design
Prêmios #YCTFU
IX Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa
Categoria – Escritório/Gás e Óleo
%CVGIQT[ť1HƓEG)CUCPF1KN
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A nova sede da Statoil Óleo e Gás do Brasil
ocupa 11.000 m2 no Edifício Manchete, no
bairro da Gloria, Rio de Janeiro. O edifício foi
projetado por Oscar Niemeyer, é tombado pelo
Patrimônio Histórico, tem jardins originais
de Roberto Burle Marx e azulejos de Athos
Bulcão.

6JGPGYJGCFSWCTVGTUQH5VCVQKN1KNCPF)CU
of Brazil occupies 11,000 m2 in the Manchete
Building, in the neighborhood of Gloria, Rio
FG,CPGKTQ6JGDWKNFKPIYCUFGUKIPGFD[
Oscar Niemeyer, it is listed by the Historical
Patrimony, has original gardens of Roberto
Burle Marx and tiles of Athos Bulcão.

A concepção do projeto teve como premissa
básica liberar de interferências a fachada
principal dos cinco pavimentos tipo, optando
por estações de trabalho em espaço aberto.
#UUCNCUHGEJCFCUƓECTCOTGUVTKVCUCQU
intervalos entre os dois cores próximos da
fachada dos fundos.

6JGDCUKEFGUKIPQHVJGRTQLGEVYCUVQHTGGVJG
OCKPHCECFGQHVJGƓXGUVCPFCTFƔQQTUHTQO
KPVGTHGTGPEGUD[QRVKPIHQTYQTMUVCVKQPUKP
QRGPURCEG6JGENQUGFTQQOUYGTGTGUVTKEVGF
VQVJGKPVGTXCNUDGVYGGPVJGVYQEQTGUPGZVVQ
the back facade.

153

Com a intenção de quebrar a grande extensão
do pavimento, foram propostas réguas
de madeira horizontais nas divisórias
centrais, remetendo ao brise soleil, elemento
recorrente na arquitetura moderna. Dentro
do mesmo princípio, foram criadas ondas
na colocação do carpete como referência à
calçada de Copacabana desenhada por Burle
Marx. O visor redondo nas portas remete às
escotilhas das plataformas de exploração
de petróleo e o adesivo com motivo sísmico
nos vidros de salas selecionadas trazem
ingredientes do business da empresa para
dentro do escritório.
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With the intention of breaking the great
extension of the pavement, horizontal
YQQFGPDQCTFUYGTGRTQRQUGFKPVJGEGPVTCN
partitions, referring to the brise soleil, a
recurring element in modern architecture.
9KVJKPVJGUCOGRTKPEKRNGVJGYCXGUETGCVGF
in the placement of the carpet as a reference
VQVJGUKFGYCNMQH%QRCECDCPCFGUKIPGFD[
Burle Marx. The round visor on the doors
such as the hatches of the oil exploration
decks and the seismic adhesive on the glass
in selected rooms bring ingredients of the
EQORCP[ũUDWUKPGUUKPVQVJGQHƓEG
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Os espelhos originais do pavimento
térreo foram preservados. O mobiliário
foi selecionado a partir de referências
recebidas da Noruega e adaptadas ao design
contemporâneo brasileiro. Logotipo e balcão
padrão da petroleira norueguesa destacam-se
na área de recepção com máxima visibilidade.

1PVJGITQWPFƔQQTVJGQTKIKPCNOKTTQTUYGTG
RTGUGTXGF6JGHWTPKVWTGYCUUGNGEVGFHTQO
TGHGTGPEGUTGEGKXGFHTQO0QTYC[CFCRVGFVQ
the contemporary Brazilian design. Standard
0QTYGIKCPVCPMGTNQIQCPFEQWPVGTUVCPF
QWVKPVJGTGEGRVKQPCTGCYKVJOCZKOWO
visibility.

1OCKQTFGUCƓQFQRTQLGVQHQKQyRCXKOGPVQ
pois nele há um jardim interno tombado
e restaurado, projetado por Roberto Burle
Marx e dois belíssimos vitrais. No terraço,
também existe uma imensa parede de
azulejos de Athos Bulcão. A proposta
foi deixar todas estas importantíssimas
referências da arquitetura moderna livres
para serem observadas e reverenciadas. O
espaço coberto foi ocupado por uma cantina
e salas de reunião, liberando a maior parte
para ambientes de convivência. O carpete
escolhido remete ao desenho das vigas de
coroamento do Edifício Manchete. Sofás e
poltronas foram selecionados entre ícones
do design clássico de mobiliário dos anos
50 e 60. Em homenagem a Oscar Niemeyer,
uma poltrona Marquesa, um dos raros móveis
projetados pelo arquiteto, ocupa posição de
destaque no acesso ao pavimento.

6JGDKIIGUVEJCNNGPIGQHVJGRTQLGEVYCU
VJGVJƔQQT6JGTGKUCRTGUGTXGFCPF
restored indoor garden, designed by Roberto
$WTNG/CTZCPFVYQDGCWVKHWNUVCKPGFINCUU
YKPFQYU1PVJGVGTTCEGCJWIGYCNNQHVKNGU
D[#VJQU$WNEȒQ6JGRTQRQUCNYCUVQNGCXG
all these very important references of modern
architecture free to be observed and revered.
6JGEQXGTGFURCEGYCUQEEWRKGFD[CECPVGGP
and meeting rooms, freeing most of them
for living environments. The chosen carpet
refers to the design of Manchete Building
ETQYPKPIDGCOU5QHCUCPFCTOEJCKTUYGTG
selected among icons of the 50s and 60s
classic furniture design. In honor of Oscar
Niemeyer a Marquesa armchair, one of the
rare furniture designed by the architect,
occupies a prominent position in access to
the pavement.
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“Tive o privilégio de trabalhar com a Duomo
durante 7 anos muito intensos. Apesar de
toda a equipe Duomo ser nota mil, a dupla Maria José e Leonardo é um espetáculo à parte.
Simpatia, simplicidade, alegria, competência,
transparência, integridade e magia são alguns
dos adjetivos que destaco. Sim, são mesmo
mágicos: transformam canteiros de obras em
espaços belíssimos, praticamente da noite
para o dia. É de deixar qualquer um incrédulo,
mas realmente acontece. Simplesmente acontece! Com prazos de entrega curtíssimos na
ITCPFGOCKQTKCFCUXG\GUGUUCFWRNCFGUCƓC
as leis do tempo com muita qualidade.
Sempre me senti muito à vontade para discutir os assuntos com a Duomo. Em pouco
tempo, as minhas ideias eram traduzidas em
layouts, plantas, perspectivas e o que mais
fosse necessário. Foi um prazer enorme trabalhar com vocês. Todo o sucesso é mais do
que merecido. Parabéns!”
Ana Cristina
Statoil
Ŭ+JCFVJGRTKXKNGIGQHYQTMKPIYKVJ&WQOQHQT
[GCTUYJKEJYGTGXGT[KPVGPUG#NVJQWIJ
Duomo has a team of top-level professionals,
the duo Maria José and Leonardo is a
spectacle apart. Sympathy, simplicity, joy,
competence, transparency, integrity and
magic are some of the predicates. Yes, they
are magical! They turn building sites into
beautiful spaces, practically overnight. To let
anyone incredulous, but it happens! It just
happens! With deadlines, most of the time
XGT[UJQTVVJKURCKTFGƓGUVJGNCYUQHVKOG
YKVJITGCVSWCNKV[
+ũXGCNYC[UHGNVXGT[EQOHQTVCDNGFKUEWUUKPI
OCVVGTUYKVJ&WQOQ$GHQTGNQPIO[
KFGCUYGTGVTCPUNCVGFKPVQNC[QWVURNCPU
RGTURGEVKXGUCPFYJCVGXGTGNUGYCUPGGFGF
+VYCUCITGCVRNGCUWTGVQYQTMYKVJ[QW
and all success is more than deserved!
Congratulations!”
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Rio de Janeiro, RJ
700 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
162

Sinochem

2012

163
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165

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Construção
Architecture Design
Construction Management
Construction

Barra Energia

2011
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169

Rio de Janeiro, RJ
4.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

Statoil

2009
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Statoil Hydro

2008

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
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Rio de Janeiro, RJ
500 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

Global Santa Fé

2007
180

UTE

2005

Rio de Janeiro, RJ
1.000 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management

181

Statoil

2005
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Rio de Janeiro, RJ
800 m2
Projeto de Arquitetura
Gerenciamento de Obras
Architecture Design
Construction Management
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Outros Projetos
Other Projects

Baush & Lomb 2003

184

ARBOR 2003

Vizcaya 2004

Senai Cetiqt 2004

Synapsis 2004
185

Crio 2004

Racional 2009

Rio Polímero 2007

Amicorp 2005

Smith 2010
186
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J. Lauritzen 2011
Total 2012

MAERSK 2013

Baker Hughes 2012

IBMR 2013

Invepar 2012
Tyco 2011

Oceana 2012
188
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Equipe Duomo Architectura
Duomo Architectura team
Leonardo Villela Ahmed
Maria José Pacheco de Castro
Maria da Gloria Batista Leite
Helio Alves
Julio Cesar Castro de Carvalho
Quênia Mara Martins da Conceição Cardoso
Emmanoel Rodrigues Franco
Camilo de Oliveira Simão
Paulo de Tarso G. S. Duarte
Leonardo Brandão de Azevedo
Eduardo de Oliveira Santos
Dan Joia
Thalita Batista Leite
Caio Costa Alves Pereira
Diana Viotti
Luiz Paulo Coelho
Vanessa Marion
Sergio Rocha
Carla Capeletti
Valdo do Carmo Marques
/HYDQGRDQDWXUH]DDWpYRFr

duomoarq.com.br
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#ParceirosDuomo

191

INSPIRAÇÃO
PARA NOVAS
MANEIRAS
DE TRABALHAR
EM AMBIENTES
CORPORATIVOS.
O talento de profissionais brilha quando
o ambiente motiva. A Marelli é a marca
de cadeiras, mobiliário e divisórias
piso-teto que alia corpo e mente,
priorizando design e performance.
Com essa visão, apoia as ideias
e os projetos realizados pela Duomo,
criando espaços onde pessoas
realizam seus projetos e põem
em prática suas ideias.

@marellioficial

/marellioficial

www.marelli.com.br

Cervelli

O que nos move
é a paixão
Paixão pelo que fazemos,
paixão pela perfeição,
pela inovação, pela dedicação.
Somos a Abatex,
apaixonados por divisórias
desde sempre!

CMS. Pioneira no segmento de
pisos elevados no Brasil

A CMS é fabricante do tradicional Piso Elevado Acessível WHEL®,
possuindo a maior infraestrutura do país para desenvolvimento
industrial com tecnologia e qualidade equivalente aos melhores
pisos do mundo.
Hoje, somos uma organização brasileira capaz de produzir e
instalar pisos, adequando-os às necessidades dos projetos para
empresas que buscam segurança e atendimento em alto nível.
Nossa fábrica e escritório de vendas se encontram no Rio de
Janeiro, porém, possuímos representantes treinados para dar
cobertura com atendimento personalizado em todo território
nacional.

www.cms-whel.com.br

www.abatex.com.br
11 4186 9600
sac@abatex.com.br

cms@cms-whel.com.br
(21) 3847-3093 / 3837-2077 / 3847-2218

Showroom Pett Capellato
por Duomo Architectura

Projetado para a pessoa,
o ambiente e o futuro
Agora produzido no Brasil, o Layout Studio é uma solução
flexível de estação de trabalho dentro de um ambiente unificado.
Conheça mais em nosso site: hermanmiller.com.br

MOBILIÁRIO
CORPORATIVO

pettcapellato.com.br

62/8q(6(0',9,65,$6
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Haven,

Sentir-se em casa,
onde quer que você esteja.

shawcontract.com
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