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O case apresentado refere-se ao projeto que desenvolvemos junto ao Banco Bradesco, o
InovaBra Lab, em parceria com a empresa Libercon Engenharia.
Proporcionar condições financeiras, suporte e um espaço onde possam tabalhar em equipe
e de forma colaborativa, para que desenvolvam ideias inovadoras que se materializem em
produtos e serviços financeiros que venham a transformar o mercado em relação com seus
clientes.
Esta é a missão da InovabRa Lab.
Criamos um espaço inovador, fluído, onde todos se conectam das mais variadas formas em
espaços pensados para proporcionar os meios e tecnologias que potencializem a capacidade criativa e inovadora de seus colaboradores e parceiros.
Um espaço totalmente linkado com a logomarca e comunicação visual da InovaBra Lab,
dando-lhe suporte e pontencializando o entendimento e a realização da sua missão.
Um projeto criativo e inovador, buscando uma nova identidade para a InovaBra Lab.
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Objetivo

Escultura + Logotipo + União de Mentes Criativas e Ideias + Trabalho Colaborativo + Sinapses

À partir do logotipo e sua representação entendida por nós, a união de ideias e mentes criando
algo novo e inovador, nasceu a compreensão de que devíamos encontrar formas arquitetônicas
que propagassem sua mensagem por todo o laboratório.
As formas poligonais orgânicas, complexas e interligadas. A escultura metálica que passeia pelo
escritório como se fosse um pensamento que estivesse fluindo por seus ambientes e convidandoos a participar do mesmo propósito. Tudo tem como ponto de partida a recepção, nossa primeira
oportunidade para passar uma mensagem aos nossos colaboradores e visitantes.
Estas formas levam a missão da InovaBra Lab e sua representação gráfica, o logotipo, para todos
os espaços.
Nestas formas podemos enxergar a mente de cada indivíduo e sua base orgânica, as sinapses de
nossos cérebros.
Indo além, vemos as diversas mentes que, unidas, se utilizam deste espaço para inovar, trabalhando de forma colaborativa e dinâmica, auxiliadas por uma arquitetura que lhes dá suporte para
buscar o que ainda não existe, novos limites.

Formas poligonais e orgânicas.

A finalidade do espaço InovaBra Lab é fornecer um espaço propício para o encontro de mentes
criativas e empreendedoras, e que lhes dê todo o suporte para que este encontro dê frutos e gere
ideias inovadoras, Este foi o ponto de partida para que criássemos as formas orgânicas, futuristas
e interconectadas que aparecem por todo o laboratório. Ao entrarmos neste espaço, entramos num
mundo de constante transformação e criação, de evolução contínua, como é a Natureza, o Universo e o que está por trás deles, subjacente, o infinito poder criativo e evolutivo para o qual damos
tantos nomes.
A intenção é colocar o usuário, parceiro e visitante em outro mundo, totalmente novo e inusitado,
integrado ao seu entorno, desde sua entrada até os espaços mais profundos. As formas orgânicas
que passeiam pelo laboratório de ideias, num sentido figurado e metafórico, mostra que tudo está
interligado, que as ideias devem fluir e fluem por todo o espaço, pois estamos numa incubadora de
ideias inovadoras, num celeiro de mentes criativas e visionárias. O espaço tem que ser uma representação destes objetivos e pensamos que conseguimos atingir este objetivo através do partido
arquitetônico escolhido como linha mestre do projeto.

Laje e estrutura do edifício aparentes proporcionam maior interação e percepção do edifício e
espaço ocupados
Pensamos ser importante fornecer ao usuário de um determinado espaço a percepção e a sensação
claras de onde está inserido, do espaço em que se encontra, não só nos poucos metros que o rodeiam, como também das dimensões maiores, onde não se pode enxergar com a visão mas se pode
imaginar e intuir como aquele microcosmo se relaciona com o macrocosmo.
Ex.: Estou nesta estação de trabalho e consigo visualizar a estrutura e os acabamentos de que
é feito o edifício em que me encontro e, através desta percepção e da visão ampla do escritório
como um todo, posso intuir como este espaço em que me encontro se relaciona com o restante da
construção.
Ter a laje aparente, com as estruturas e materiais usados na construção visíveis; as divisórias e
fachadas de vidro que permitem a visão de grandes distâncias, do restante do edifício e da natureza que o rodeia; o acesso a luz natural que te dá referência do tempo cronológico e meteorológico, que te coloca em contato com o Sol; tudo isso nos afeta consciente e inconscientemente,
nos dá segurança e sensação de pertencimento ao nosso entorno, traz paz e energia à nossa consciência.
Não temos pequenos espaços independentes que se encontram em um determinado local de um
grande edifício. Criamos um único e grande espaço de encontro de mentes criativas que se comunica com o edifício em que se encontra e com a natureza que o rodeia.
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Definição do Problema

Ao iniciamos o trabalho e a coleta de informações necessárias para o desenvolvimento do
projeto, pudemos identificar alguns aspectos que poderiam ser melhorados e outros que necessitavam ser reconstruídos, sendo:
1. Comunicação e interação dos departamentos;
2. Interação com área externa;
3. Pé-direito baixo;
4. Pouca comunicação e interação visual entre departamentos;
5. Pouca iluminação natural;
6. Baixa exploração da arquitetura do edifício e seus jardins;
7. Falta de auditório;

Projeto anterior:
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Abrangência e aplicabilidade no
segmento de Facility Mangement

As demandas e objetivos que foram entregues a Informov pela InovaBra Lab foram:
1. Acelerar o processo de homologação atuando num modelo colaborativo;
2. Aumentar a capacidade de inovar com os grandes “vendors”;
Localização:
Av. Andromeda 5700, Alphaville empresarial, Barueri-SP

Testfit
Detalhamento do projeto e definição de prioridades
Foi entregue um briefing com o escopo necessários para cada área e departamento para que
pudesse ser atendido no layout, sendo:
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Planta proposta test fit:

Planta isométrica proposta test fit:

6

Planta setorização proposta test fit:

Planta setorização cliente x colaboradores proposta test fit:
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Planta proposta configurações de uso sala vendors:

Planta proposta configurações de uso arena bradesco (auditório):
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A seleção da empresa contratada – a Informov
Após avaliação do testfit, era chegado o momento de fechar o contrato com a empresa que estaria à frente
deste desafiador projeto. Segundo a área de facilities responsável pelo processo, os pontos avaliados para
que a Informov fosse a empresa escolhida foram:
 Portfolio;
 Visitas as obras finalizadas e em andamento para construir uma visão apurada do processo construtivo
da Informov, bem como os resultados alcançados em nossas obras em detalhes;
 Referências comerciais;
 Avaliação do processo turnkey – prós e contras;
Como diferencias da Informov, foram avaliados aspectos, tais como:
 Cobertura global de seguro de projeto e obra;
 Faturamentos diretos;
 Gestão online pelo sistema Basecamp;
 Expertise da construtora;
 Inovação em acessibilidade;
 Responsabilidade profissional;
Uma vez que a Informov preencheu todos os requisitos com excelência, pudemos finalmente comemorar a
conquista deste cliente que hoje representa um de nossos maiores cases de sucesso.
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Metodologia Aplicada

Para a conceituação do projeto, a Informov destacou as premissas detalhadas, debatidas e sugeridas por todo o time envolvido no projeto.
Foram apresentadas também imagem de computação gráfica para validação do projeto.
1. identidade visual por conta das formar poligonais nas paredes e na paginação do piso nas cores
da logomarca;
2. àrea de descompressão com vários ambientes para reuniões informais dos colaboradores;
3. salas de reunião “vendors” com mesas componíveis e divisórias retráteis para melhor aproveiamento do espaço no uso abertas ou fechadas;
4. Fechamento em vidro do piso ao teto na recepção para maior integração ao verde externo
existente;
5. Aumento da altura do pé-direito por conta da laje sem forro nas áres de circulação e descompressão e o uso de forros “soltos” das paredes, dando mais leveza às areás de staff;
6. àrea destinada ao CPD para suporte de TI, com fechamento em vidro preocupando-se com a
estética visual da sala;
7. Auditório com capacidade para várias opções de layout e configuração, sendo poltronas com
prancheta, mesa componível ou sala vazia, conforme necessidades, além da arquibancada fixa,
utilizando tratamento acústico no forro com placas de absorção sonora;
8. Paleta de cores utilizada visando as cores da logomarca: branco, vermelho, cinza e preto.

Imagens 3D apresentadas para validação do projeto:
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Resultado
Econômico

Benefícios
obtidos

Volume de
Investimento

Não temos autorização da InovaBra Lab para divulgar dados financeiros da empresa por
se tratar de informação estratégica e sigilosa.

A mudança arquitetônica no térreo do edifício, além de gerar curiosidade por todos que
passam, passou a ser um ambiente com uma identidade única e referencial para o InovaBra
Lab.
Um espaço de tecnologia e inovação, focando em ambientes colaborativos e de sinergia e
integração.

Não temos autorização da InovaBra Lab para divulgar dados financeiros da empresa por
se tratar de informação estratégica e sigilosa.
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Material complementar

Fotos da obra concluída.
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Ficha Técnica

Divisórias industriais – Div Design
Divisória Retrátil - Dimoplac
Forro modular – Owa
Piso elevado – Fab Pisos
Carpete em placa – Beltech
Piso vinílico – 1rst Floor e Revitech
Piso Capacho - Cosimo Cataldo
Pedras – Pedra de Esquina
Divisória Sanitária - K2 Ambientes
Guarda Copor e Gradil metálico - Conafer
Cerâmica – Eliane
Lousas e Espelhos – Lucas Serralheria
Marcenaria – Wood
Mobiliário corporativo – Martin office e Flexform
Mobiliário decorativo - Quatro +, OMP, Alucast, Rhodes, Quathor e Tec line
Cortina Acústica – Neo Design
Louças e metais – Deca e Docol
Paisagismo – Pretola
Comunicação Visual – Dois Comunicação
Luminárias – Lumini e 6 energy
Luminária de emergencia - Vertex
Instalações hidráulicas e Ar condicionado – Danilmax
Elétrica e Cabeamento – Qualilan e Keycon
Equipamentos de ar condicionado – Hitachi do Brasil
Combate a incêndio – TSSE
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