
Contar com uma sede cuja arquitetura respeitasse e fosse inerente ao tempo 
era o objetivo do cliente e da arquiteta, logo que iniciaram as conversas para 
reforma desta empresa de terraplenagem, com matriz em Caxias do Sul (RS) 
e filiais em várias cidades do Brasil. O resultado superou o desejo primordial 
e, além da característica atemporal alcançada no visual, o espaço corporativo 
de 360m² reúne conforto, sofisticação e ergonomia, tão essenciais para 
atender seus usuários e proporcionar bem-estar em meio a rotina. “Todos os 
ambientes deveriam ser especiais, sendo que nenhum deveria se sobressair 
ao outro. Apenas uma das salas da diretoria foi executada em laca dourada, 
diferente das demais, onde os móveis são de lâmina de imbuia”, explica 
a arquiteta Suzana Miotto, que assina a obra arquitetônica e o projeto de 
interiores. A madeira foi essencial para transmitir a sensação de calor e 
aconchego, sem o risco de cair em modismos, dada a sua característica de 
perdurar e se adaptar às novas tendências, como: uso de papel de parede, 
amplitude dos espaços, iluminação funcional, de acordo com as normas 
exigidas, e na personalização com uma seleção primorosa de obras de arte.

ESTILO DO PROJETO
Atemporal, traduzindo respeitabilidade, modernidade, atualização 
permanente, e proporcionando um ambiente especial a todos os 
funcionários.  A seleção de elementos como papel de parede, mármore, 
mobiliário laminado em madeira nobre ou laqueado no tom dourado, bem 
como a valorização da amplitude ajudam a formar o conceito. O uso de pé-
direito duplo reforça a proposta contemporânea e obras de arte pontuam 
as salas de requinte e bom gosto, gerando uma atmosfera agradável e 
hospitaleira para o convívio no dia a dia. 
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Na mesa da sala de reuniões, a parte sobressalente feita de mármore travertino disfarça tomadas e entradas de rede. Abaixo, tijolos de vidro 
trazem luminosidade à área administrativa, onde montantes de alumínio marrom e vidro refletivo bronze reservam a sala da diretoria. Sobre 
o balcão de laca dourada, quadro em giz pastel de Mirian Garcia. Na recepção, o mármore travertino também forma o painel e o tampo do 
balcão, revestido com lâmina de imbuia e pastilhas de ônix. Tela de Volnei Petiz e esculturas de Breno Nora e Vasco Prado (cavalo).
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Um pé-direito de seis 
metros de altura confere 
amplitude à entrada 
principal, com estruturas 
metálicas, esquadrias de 
alumínio e vidro duplo 
refletivo. Um pendente 
de acrílico ilumina a 
rosácea de mármore no 
piso. Saudando quem 
chega, tela de Tina Felice 
e escultura Guerreiro, 
de Rogerio Baierle. 
À esquerda, na área 
administrativo financeira, 
balcões fichário laminado 
de imbuia e com tampos 
de vidro. A combinação 
de imbuia e mármore 
se repete na mesa da 
diretoria. Esculturas de 
Breno Nora (bronze) e 
João Bez Batti (basalto).

PERFIL
A primeira opção de carreira profissional para Suzana Miotto foi a psicologia mas, na hora de 
fazer a inscrição para o vestibular, ela se decidiu, sem receios, pela arquitetura. “Por incrível que 
pareça, existe muita semelhança entre ambas as profissões. A psicologia faz parte e muito do 
atendimento aos anseios arquitetônicos do cliente”, conta ela. A decisão, então, levou-a a se 
formar em Arquitetura e Urbanismo pela Unisinos de São Leopoldo (RS), em 1987 e, atualmente, 
a se especializar em Gerenciamento de Obras, no Ipog. Natural de São Marcos (RS) onde vive e 
mantém seu escritório, Suzana ainda aponta outros desafios na relação com seus clientes:  atender 
bem e trazer sempre novidades, realizando sonhos e contribuindo para a felicidade das pessoas. 
O retorno, garante ela, pode ser comprovado quando ela passa a ter o aval e a indicação de quem 
ficou 100% satisfeito.A especialização que cursa no momento é uma forma de sempre se manter 
atualizada, aumentando seu aprimoramento. Isso, aliado a viagens, livros, revistas, participação 
e visitas a mostras, é fundamental a fim de manter as ideias sempre efervescentes.

PRINCIPAIS PARCEIROS
Zanella Móveis - portas, rodapés e 
mobiliário 
Decor Window - persianas de alumínio 
e madeira
Palladio´s - papéis de parede
Bello Bagno - pastilhas de ônix, 
porcelanato em geral e revestimentos 
dos lavabos
Mira Vidros - espelhos e vidros para 
os móveis
Light Design - iluminação com embutidos


