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Pensamos e respiramos arquitetura, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nosso principal desejo é 
gerar mais qualidade de vida aos usuários dos nossos projetos. O escritório foi fundado em 2008, ainda 
na faculdade, alimentado pelo sonho de 3 amigos que desde o primeiro ano da faculdade se 
conheceram e desenvolveram projetos acadêmicos em parceria. 
 
Nosso trabalho é resultado de uma constante busca pela qualidade dos projetos, olhando para cada 
um deles de forma singular, identificando suas características específicas, seu contexto e função. 
Desenvolvemos projetos em várias escalas e em diferentes segmentos. Gostamos da pluralidade de 
temas e de novos desafios. Projetamos desde pequenas reformas residenciais e comerciais, passando 
por habitação social, projetos residenciais de alto padrão, até grandes projetos institucionais. 
Arquitetura e interiores são indissociáveis no nosso entendimento e a administração da obra 
realimenta a nossa cadeia projetual. 
 
Aqui os projetos são idealizados não apenas para serem mostrados, mas para serem vividos! O cliente 
é impactado positivamente não apenas quando vê o projeto e a obra finalizada, mas também ao longo 
do tempo em que vive e circula na edificação. 
 
Aliar sustentabilidade e contemporaneidade nos nossos projetos, é o que sempre nos motivou. A 
localização e função de um edifício, sua flexibilidade e tempo de vida, sua orientação, forma e 
estrutura, os seus sistemas e estratégias de geração de energia, acumulação e transmissão de calor e 
frescor, a quantidade de energia necessárias para construir e manter os edifícios, tudo é levado em 
consideração nas tomadas de decisão do projeto, onde temos como fim a máxima otimização dos 
recursos naturais. 
 
Estamos sempre empenhados em manter o escritório em constante atualização, com o uso de 
ferramentas inovadoras, materiais e tecnologias, movidos por um mindset de experimentação, 
adaptação e evolução constantes. 
 
O processo extremamente transparente e de ruptura com o jeito que as coisas são feitas no mercado, 
passa pela escolha de não receber reserva técnica dos fornecedores, impactando positivamente os 
clientes e colaborando na criação de uma nova cultura para o mercado. 

 


