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Marcio Davi Andrade - CEO

EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a), com muita satisfação estamos
lançando a primeira edição da Revista Projeta, um
material criado com muita dedicação e carinho.

Faz parte da nossa visão, o desenvolvimento de
ações que permitam a distribuição de informações e
conhecimento para todas as pessoas que se interessem
pelos nichos da arquitetura, INTERIORES, engenharia e
construção.

Essa revista, não tem como objetivo principal divulgar
ou vender produtos e serviços, e sim compartilhar
experiências, emoções, relatos, conquistas e sonhos
realizados.

A cada edição traremos conteúdos e novidades sobre
as nossas áreas de atuação, projetos desenvolvidos,
depoimentos de parceiros, tendências, tecnologia e
inovação.

Além disso, contamos também com participação
de cada leitor que receber essa revista impressa ou
por meio digital, avalie, critique, mande sugestões, e
se tiver alguma ideia interessante de conteúdo ou
matérias será muito bem vinda.

Desde já agradecemos seu interesse pela nossa revista.
Para entrar em contato, basta me enviar um e-mail:
marcio@marciodaviarquitetura.com.br

Boa Leitura!
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PROJETOS EM ANDAMENTO
Clinicas Odontológicas - Salvador - 02
Centro Comercial - Salvador
Centro Comercial - Feira de Santana
Residencial - Alphaville II Salvador - 01
Residencial - Haras Residence Vitoria da Conquista - 03
Residencial em Angola
CIDADES ONDE JÁ TEMOS PROJETO MARCIO DAVI ARQUITETURA
- Salvador
- São Paulo
- Alagoinhas
- Vitória da Conquista
- Feira de Santana
- Ibicoara
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PROJETOS

BLEND GOURMET
Construtora: Queiroz Gois Engenharia
Projeto Acústico: Audium
Fotos: Rodrigo Melo

Essa foi uma experiência que pode, por certo,
classificar-se como única. Um projeto que precisava,
antes de tudo, apresentar-se como conceito. Atender
expectativas, necessidades e sonhos com linguagem
particular e ousada.
O projeto surgiu de alguns pilares fundamentais ao
seu sucesso
O projeto foi, assim como apresentado ao conceito
do negócio, ser extraordinário, na tradução literal da
palavra. Algo fora da rotina, uma estética, acima de
tudo, singular, com a personalidade que esse novo
negócio necessitaria
Associado a essa expectativa, talvez até disruptiva, o
melhor custo benefício se apresentou como segundo
sustentáculo do projeto, não como barreira, mas sim
como mola de criação. Sob essa ótica as sugestões
começaram a desenhar-se, aproveitando-se de
materiais com baixo custo, fácil acesso e durabilidade
garantida.
O aço, elemento presente em todo o espaço, assumindo
como protagonista dessa linguagem industrial,
permeia todos os ambientes, sem se permitir ser frio,
mas sim, aconchegante, curioso e agradável aos olhos
e ao uso.
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Por fim, como terceiro pilar, a manutenção. Os
materiais deveriam ser duráveis, de fácil instalação
e manutenção. Pode-se dizer então que um dos
partidos arquitetônicos é que seu interior seja criativo,
diferente, mas que seus matérias sejam de fácil acesso,
rápido manufaturamento e a um custo acessível,
talvez até “gratuitos” se a criatividade passear pelo
reaproveitamento, partindo da pergunta que mais se
repetiu no processo criativo; “e se esse material não
for usado como de costume?”

Abraçando a ideia contamos com parceiros que
viveram o mesmo sonho, a Construtora Queiroz Gois
comprou cada desafio e reinventou sua forma de olhar
os materiais, a fim de nos apoiar. Bem como a AUDIUM
que não se paralisou com cada uma das provocações,
ao contrário, fez-se presente não só no projeto, como
nos questionamentos de cada nova ideia.

7

PROJETOS - BLEND GOURMET
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REALIDADE AUMENTADA NA ARQUITETURA
A realidade aumentada (RA) permite gerar sensações, antecipar ações que poderão ocorrer,
avaliar processos e indicar melhorias e ajustes em uma obra ou projeto.
Desenvolver novos e criativos recursos de
encantamento e conquista dos clientes e investidores
é um desafio constante para arquitetos e engenheiros.
Nesse sentido, a realidade aumentada está se tornando
uma aliada cada vez mais utilizada por esses nichos de
mercado.
A realidade aumentada (RA) permite gerar sensações,
antecipar ações que poderão ocorrer, avaliar processos
e indicar melhorias e ajustes em uma obra ou projeto,
tudo isso com um grau de fidelidade muito alto.
A realidade aumentada já é uma ferramenta em
uso cada vez mais comum em diversas áreas, mais
notadamente em entretenimento, saúde, segurança e
engenharia/arquitetura.

Para isso é necessária a utilização de uma série de
equipamentos visuais, sistemas de rastreamento,
dispositivos que compreendam entrada e saída de
ambientes, sistemas de som e poderosos hardwares.
Na arquitetura as possibilidades do uso da realidade
aumentada são inúmeras, como a visualização de
formas arquitetônicas, simulações, modelagem para
fabricação de peças estruturais ou criação de diversos
ambientes como canteiros de obras, por exemplo.
Os benefícios no uso desta tecnologia são diversos,
principalmente no aspecto comercial, nas etapas de
projeto e construção, com o objetivo de redução de
custos e prazos e na mitigação de erros.

Maquetes eletrônicas e modelos digitais estão cada
vez mais presentes em feiras, congressos, exposições
e até mesmo em stand de vendas, substituindo as
peças física.
A possibilidade de imersão, com a mesclagem de
elementos virtuais em um ambiente real, agrega valor
de forma considerável à exposição e divulgação de
um projeto arquitetônico, mostrando de forma mais
completa recursos com mais proximidade ao que será
entregue na conclusão do empreendimento.
A aplicação destas tecnologias permite que o usuário
deixe ser um mero expectador e se sinta parte do
cenário apresentado, com movimentos e interagindo
com os objetos virtualmente apresentados.
É importante frisar que o uso da realidade
aumentada demanda a organização de uma equipe
multidisciplinar com conhecimento em diversas áreas
do conhecimento como IoT (Internet of Things), para a
criação de ambientes imersivos sem a perda do senso
de presença.
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O maior desafio do uso da realidade aumentada no
Brasil é justamente o caráter multidisciplinar que
ela demanda, com necessidade da participação de
diversos profissionais (de diversas áreas) para a
concepção e desenvolvimento de um projeto de RA
voltado para a arquitetura.
No Brasil ainda existem poucos grupos de pesquisas
acadêmicas focados no uso da RA na arquitetura,
realidade que tende a mudar em muito pouco
tempo. Mas, o investimento e o uso cada vez mais
comum desta tecnologia na Europa e Estados Unidos
vai pressionar outros mercados, como o Brasil, no
investimento e aplicação.
Já existem diversos Apps de RA voltados para a
arquitetura e construção disponíveis no mercado,
citamos alguns a seguir:

1. ARki - é um serviço de visualização de realidade
aumentada em tempo real para modelos
arquitetônicos. Ele incorpora a tecnologia de RA na
arquitetura, fornecendo modelos 3D com vários níveis
de interatividade tanto para fins de projeto como de
apresentação.

2. Storyboard VR - é uma ferramenta gratuita de
prototipagem e visualização que pode ser usada por
arquitetos, profissionais da AEC, artistas e criadores.
Permite aos usuários editar, organizar, dimensionar e
animar dados a partir de um simples modelo 2D

3. Pair - (antigo Visidraft) usou tecnologia de
computadores e de realidade aumentada para criar
um aplicativo, que permite aos arquitetos arrastar e
soltar modelos 3D de mobiliário e equipamentos em
seus projetos usando iPhones ou iPads.
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4. SmartReality - é um aplicativo de realidade

6. Augment - Disponível nos sistemas operacionais

aumentada que usa a câmera do dispositivo móvel
para sobrepor um modelo BIM sobre plantas impressas
criando visualizações tridimensionais dos projeto.
Isto permite aos usuários ampliar, visualizar projetos
estruturais com um toque, passar pelas etapas do
projeto ao longo do tempo e gravar imagens e vídeos
de suas experiências.

iOS e Android, o Augment foi um dos primeiros
aplicativos a criar plantas em 3D e é bem simples de
usar. Após baixar os modelos do próprio aplicativo,
o usuário já pode escanear plantas ou construções,
colocando-as diretamente na tela. Ele tem plugin para
alguns programas, como o SketchUp e o Revit.

5. Fuzor - é um aplicativo de renderização em tempo
real que se integra com o Revit. Ele utiliza a tecnologia
originalmente projetada por Kalloc Studios para o
design de jogos e disponibiliza um link bidirecional
direto com o Revit, permitindo que os usuários
se movam, visualizem, anotem e inspecionem
informações do BIM, além de sincronizar as mudanças
entre as duas ferramentas.

7. Visidraft - Esse é um dos softwares mais usados
para visualizar mobiliários em 3D, apesar de estar
disponível apenas no sistema iOS. Ao inserir um
objeto virtual, o aplicativo apresenta a distância
verdadeira entre ele e o resto do ambiente. Com isso,
é fácil movimentar-se no espaço e ver de que forma a
dinâmica muda.
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MUITO MAIS QUE INSTITUCIONAL

UM PORTAL DE CONTEÚDO

www.

marciodaviarquitetura

.com.br

UMA CONVERSA COM MARCIO DAVI
Relacionamento com clientes, mercado, crise econônica, oprtunidades e otimismo para 2020, confira
um rápido bate papo com o nosso CEO Marcio Davi.

1 - Qual foi seu maior incentivo para
empreender e abrir o seu próprio
escritório?

3 - Seu escritório foi lançado em um
momento de profunda crise econômica
no Brasil, não bateu insegurança?

O sonho de ter meu próprio escritório, de atuar de
maneira independente a fim de atender meu cliente
da forma mais personalizada possível.

O momento não iria nos trazer segurança jamais, de
fato o cenário estava aparentemente preocupante.
Nessa ocasião, recordo-me bem que um amigo me
perguntou: “essa crise no Brasil e você decide pedir
demissão para montar seu escritório. Não é loucura?”

A paixão pela arquitetura, estar inserido e respirando
esse tema que me é tão querido. Pensar, projetar e
criar com foco exclusivo na necessidade, possibilidade
e expectativa do cliente

2 - E os maiores desafios?
Não diria que o medo seja um desafio, porque
na verdade para mim sempre funcionou como
combustível para a prudência, mas nunca me
paralisou.
O grande desafio é agir fora da caixa. Pensar fora da
caixa já é uma dinâmica usual na nossa profissão, mas
transformar as ideias em ação, influenciar o mercado,
identificar oportunidades em meio a escassez de
possibilidades sempre foi o grande desafio. Entender
que só agindo de maneira diferente conseguiríamos
nos estabelecer.

Minha resposta foi ousada, mas sincera, “não, agora é
a hora, agora que as pessoas precisam de parceiros,
agora que meu diferencial de anos em grandes
construtoras me destaca. Agora, somente agora, na
crise, os futuros parceiros precisam tanto de mim
quanto preciso deles. Quando tudo estiver bem,
as parcerias criadas em tempos difíceis já terão se
consolidado”
Ao retornar meu foco não foi conseguir projetos,
foi forjar parcerias. Comecei a me especializar em
incorporação imobiliária para apoiar meus parceiros.
Estudei Legislação e daí as portas foram se abrindo,
por meio dos parceiros.
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4 - O que você considera como seu maior
diferencial competitivo?
O tempo dentro de uma multinacional me educou para
empreender, moldou minha visão de atendimento.
Hoje o cliente é mais do que uma pessoa, embora
conserve suas características individuais que
conduzem o projeto e as decisões, o cliente é um
conceito, um proposito, sem ele nada existe. Sem
cliente, sem necessidade, sem desafio a arquitetura
por si só não existe, não se faz necessária.
Esse espírito talvez me diferencie, mas associado a ele
algumas habilidades técnicas me ajudam muito. Como
fui “educado” dentro de obra, eu sei exatamente
o peso de cada uma das minhas decisões, então o
foco no custo x benefício é, inclusive, uma missão
organizacional.

5 - Você prefere organizar sua equipe
com estagiários próximos à conclusão
do curso, isso é um compromisso que
seu escritório tem com a formação de
profissionais?
Nos acreditamos que a formação é uma obrigação,
ainda que uma alegria, mas nosso compromisso é
focar na independência do futuro colega.
Com nossos estagiários tentamos focar nos porquês,
ou seja, porque decidimos “isso em detrimento
daquilo”, as motivações que nos permitirão acertar,
pois acreditamos que as decisões são apenas
sequência de motivações e necessidades

Sabemos como será feito, conhecemos todos os
passos que a construção tomara por cada decisão ou
especificação. Isso nos permite alinhar expectativas
junto ao cliente
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6 - Existia uma perspectiva de melhora
para economia ainda esse ano, fala-se
agora que essa melhora só irá concorrer
a partir do ano que vem, na sua opinião
o mercado já dá alguns sinais de
aquecimento?

Como o investimento costuma ser menos oneroso,
uma reforma gera dívidas pontuais sanadas com mais
facilidade que a aquisição de um novo imóvel, ou
com a redução do investimento. Existindo uma maior
facilidade nesses fatores, a segurança para investir
permite um maior folego de retorno.

Nossa análise é muito otimista, por dois motivos. O
primeiro que toda dificuldade proporciona alguma
oportunidade, então estamos sempre motivados a
prospectar qual a oportunidade “do momento”.
A segunda análise, já relacionada ao mercado
propriamente dito, estamos vendo sim uma
expectativa muito positiva o que por si so impulsiona
estudos.
Como a identificação de um novo negócio até sua
confirmação de viabilidade técnica e econômica é
dilatada, a expectativa é o primeiro combustível para
a incorporação imobiliária. Dessa forma, sendo essa
uma de nossas grandes atuações, temos sim sentido
uma procura bem consistente com relação ao estudo
de mercado

7 - Na sua opinião, existe algum nicho de
mercado que não foi atingido pela crise,
continuando a gerar negócios na área de
arquitetura e construção?
Entendo que todos os nichos foram atingidos, contudo
a área de interiores se apresenta com retorno mais ágil,
acredito que por uma serie de fatores. Primeiramente
lida diretamente com o sonho do usuário, então
embora a crise atinja a muitos, alguns, ao sentir-se
seguros, conseguem investir na melhoria do seu
imóvel a fim de atender as expectativas de sempre
morar melhor, viver melhor.
Outra demanda ainda em interiores é a questão das
necessidades corporativas, embora haja crise e muito
tenham encolhidos, outros tantos se lançaram ao
mercado de maneira independente ou autônoma,
gerando uma demanda para reforma de escritório,
consultório e afins.

8 - Quais são sua perspectivas para
2020?
A expectativa é bastante positiva, tanto que estamos
investindo agressivamente em nossa melhoria
contínua.
Hoje temos implantado o sistema BIM aqui no
escritório, estamos treinando e capacitando nossa
equipe a fim de sermos mais ágeis na resposta às
demandas dos clientes.
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Acreditamos que o mercado irá ser uma das alavancas
de crescimento. Dessa forma, já iniciamos nosso
processo de preparação para bem responder a
esses futuros projetos que estamos prospectando e
confiantes que iremos conquistar

9 - Sua filha Alice nasceu praticamente
junto com o seu escritório, como tem
sido lidar com essas duas grandes
alegrias que demandam tanta
responsabilidade?
A Arquitetura e a paternidade são dois sonhos que
sempre nutri. Embora fisicamente nosso escritório
tenha sido lançado esse ano, ele nasceu comigo
quando entrei na faculdade, foi cuidadosamente
pensado, organizado, o fundamos em inicio de 2017 e
planejamos nosso crescimento.

Com relação à paternidade, eu tinha um acordo com
minha esposa, queria ser pai antes dos 40. E quando
chegasse a hora nós iriamos sair do home office.
O “timing” não poderia ter sido mais perfeito. Nossa
organização cresceu de maneira acelerada e já meados
de 2018 estávamos planejando nosso escritório físico,
fora de casa. Coincidentemente, tive a felicidade de
descobrir a gravidez de minha esposa em novembro,
no mesmo mês que decidimos alugar a sala
Embora sejam sim dois grandes desafios, força de
vontade, fé e garra nunca faltaram. Então os desafios
são superados dia a dia, não por acertamos sempre,
mas por não desistirmos nunca.

22

PROJETOS

CENTRO COMERCIAL
Construtora: Vibra Engenharia
Fotos: Rodrigo Melo

Retrofit de edifício comercial com cinco salas,
localizado no bairro da Pituba, em Salvador-BA,
área comum com 550m2. Utilização de recursos de
portas de vidro, com a finalidade de de favorecer a

exposição dos produtos. O projeto priorizou recursos
de acessibilidade, incluindo sanitários adaptados em
todas as lojas, bem como rampas e elevadores.
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Centro Comercial
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Centro Comercial
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IPTU VERDE
O IPTU verde tem como principal objetivo incentivar o uso de práticas sustentáveis em imóveis
comerciais e residenciais na cidade de Salvador, proporcionando um desconto de até 10%
A necessidade de uma atenção maior para o meio
ambiente e a cultura da sustentabilidade não é
novidade para ninguém. Se antes estes assuntos
estavam restritos às ONGs ambientalistas e outras
determinadas bandeira, hoje se trata de uma realidade
já difundida e entendida pela maior parte da sociedade.
Sendo assim, a criação de mecanismos que incentivem
e mostrem a importância de se investir em soluções
sustentáveis é cada vez mais comum também na
costrução civil e arquitetura.

Caso o empreendimento deixe de cumprir as melhorias
previamente apresentadas, que justificaram a
concessão da certificação, resultará no cancelamento
da certificação emitida, bem como de seus benefícios.
No caso de condomínios sendo este cancelamento será
estendido a todas as unidades autônomas, mesmo que
o descumprimento tenha sido causado por uma única
unidade imobiliária.

O uso de energias limpas, como a solar, sistemas de
reuso de água, iluminação e ventilação naturais, bem
como telhados verdes, central de resíduos e coleta
seletiva são solicitações cada vez mais comuns em
diversos tipos de projetos.
São justamente esses tipos de iniciativas que o
programa IPTU Verde da Prefeitura de Salvador está
incentivando com descontos no tributo que chegam
até a 10%.
O programa regulamenta o artigo 5º da Lei 8.474 de
02 de outubro de 2013, o qual prevê a possibilidade
de desconto de até 10% (dez por cento) do Imposto
Predial e Territorial Urbano (IPTU).
O abatimento pode ser aplicado tanto para imóveis
residenciais e não residenciais no Município do Salvador
que adotem medidas que estimulem a proteção,
preservação e recuperação do meio ambiente
A certificação é opcional e pode ser aplicado tanto
para novos empreendimentos como para reformas
em obras já concluidas e que passaram por melhorias
para um funcionamento mais sustentável.
CONCEITO DE CASA SUSTENTÁVEL - CC BY-NC-ND 4.0
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Para obter a certificação definitiva é
necessário antes um requerimento de précertificação, onde serão indicadas todas as
práticas sustentáveis que serão adotadas
pelo empreendimento a partir da sua
construção ou reforma.

No ato de solicitação do alvará de habitese, confirmando o efetivo cumprimento
das ações sustentáveis declaradas, e não
existindo débitos imobiliários e mobiliários
será concedida a certificação IPTU
VERDE ao requerente, sendo o processo
encaminhado para a SEFAZ para a adoção
das providências necessárias para a
concessão do desconto no IPTU.

O Programa funciona da seguinte forma,
em uma tabela de diversos ítens que podem
ser implementados no projeto a Prefeitura
pontua o empreendimento conforme seu
grau de sustentabilidade, atingindo os
scores bronze, prata ou ouro.

Essa certificação terá validade de três anos.
Após isso, o contribuinte terá que solicitar
a renovação do benefício, sendo o pedido
reavaliado pelo órgão licenciador, que pode
renovar pelo mesmo período.

Caso exista alguma pendência com relação
a licença ambiental ou fiscalização, o précredenciamento não será possível, sendo
necessária a regularização desses ítens.

BRONZE

PRATA

OURO

50 a 69 pontos

70 a 99 pontos

>100 pontos

5% de desconto

7% de desconto

10 %de desconto
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ANUÁRIO 2020

Estamos no Anuário de
Arquitetura e Decoração 2020
que chega a sua 17ª edição,
mais uma vez cumprindo
o seu papel de aproximar
profissionais(arquitetos,
designers de interiores,
paisagistas e artistas plásticos),
lojas e fornecedores do seu
público final.
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PROJETOS

ESCRITÓRIO
Construtora: Proj Bahia
Projeto Acústico: Audium
Instalação de materiais acústicos: Construkeruv
Fotos: Rodrigo Melo

Projeto de escritório com conceito open space, com
utilização de linguagem industrial e materiais acústicos
para condicionamento do ambiente.
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PROJETOS

RESIDENCIAIS
Construtora: Prisma Incorporadora

Projeto residencial de 160m2 construido, três
pavimentos. Conceito em arquitetura contempoânea
ao subúrbio americano.
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Projeto residencial unifamilar com 200m2 construido,
com três suites, deck elevado e lanternim
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Projeto residencial unifamiliar com 122m2 construído,
três suites e espaço gourmet.
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PARCEIROS
Estamos alinhados com o compromisso de oferecer as melhores soluções e serviços para os
nossos clientes. Conheça nossos parceiros.

ProjBahia
Projetos e Construção
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