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EDITORIAL
Desde o lançamento do primeiro número da revista
Projeta, muita coisa aconteceu na vida de todos nós.
Estamos vivendo uma pandemia e a economia mundial
passa por um dos momentos mais difíceis da história
recente.
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A revista PROJETA é uma publicação semestral
do Escritório Marcio Davi Arquitetura.
Conceito e ideia original: Marcio Davi
Projeto Gráfico e diagramação:
Jean Calhau (http://jcalhau.com)
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Marcio Davi Andrade - CEO

Além da crise sanitária, a pandemia criou também um
ambiente de incertezas sobre as políticas econômicas
e sociais que os países ricos adotarão quando o vírus
estiver sob controle, o que afeta diretamente como
serão feitos os investimentos estrangeiros em nações
em desenvolvimento como o Brasil.
Por isso, trazemos nessa edição informações de como
a pandemia mudou alguns conceitos do uso do espaço
público e da criação de projetos, como por exemplo, a
exponencial valorização de espaço de home-office em
projetos residenciais.

Tivemos um ano desafiador, com dezenas de reuniões
remotas com equipe e clientes, mas conseguimos
manter nosso nível de atendimento com muita
dedicação e seriedade.
Destacamos algumas importantes entregas realizadas
neste ano, nos ramos comerciais e residenciais, tanto
projetos completos como decoração e design de
interiores.
Apresentamos também um excelente artigo sobre
renda imobiliária em operações BTS/BTL/SLB
escrito pelo Rafael Rios, Co-Founder & COO da Bloxs
Investimento.
Preparamos esta edição com muito carinho e
dedicação, esperamos que traga informações úteis e
interessantes para você. Boa leitura!
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PREMIAÇÃO

Blend Gourmet

PROJETOS EM ANDAMENTO
Tipo de Projeto

Cidade

Quantidade

Centro comercial

Salvador

02

Casa em Alphaville I

Salvador

01

Casa em Alphaville Litoral Norte I

Camaçari

02

Casa em Alphaville Litoral Norte II

Camaçari

01

Restaurante

Salvador

01

Reformas de Apartamentos

Salvador

04

Reformas de Escritório

Salvador

01

Juiz de Fora

01

Salvador

01

Vitória da Conquista

01

Village
Reforma de Hotel
Concessionária de caminhão

País

Melhor projeto comercial pelo Anuário de
Arquitetura e Decoração 2019/2020

Marcio Davi
projeto comercial

CIDADES ONDE JÁ TEMOS PROJETO MARCIO DAVI ARQUITETURA
- Luanda - Angola
- Salvador
- Camaçari
- São Paulo
- Alagoinhas
- Vitória da Conquista
- Feira de Santana
- Ibicoara
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@anuarioad_ba

elanopassos
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PROJETOS

Tribeca
Fotos: Rodrigo Melo

Um apartamento compacto que deveria absorver
uma nova família, bem como o surgimento de uma
nova empresa, mas sempre de maneira integrada.
Nesse projeto incorporamos a varanda à sala,
atendendo os hábitos dessa família que gosta de
apreciar um filme de maneira confortável, mas
também ter um amplo espaço para receber amigos
O home office foi pensado para atender a toda a
dinâmica familiar, manter a todos em contato, ter um
amplo e agradável espaço à produção.
Um projeto versátil, agressivo e disruptivo.
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PROJETOS - TRIBECA
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PANDEMIA

A hora da retomada
A pandemia da COVID-19 vem causando um impacto
econômico imenso, que será refletido no PIB na grande
maioria dos países. Instituições financeiras de todo o
mundo projetam indicadores não muito positivos para
os próximos anos, com cenários só semelhantes aos
vistos na Grande Depressão, na década de 30, e mais
recentemente em 2008, na crise financeira mundial.
A OCDE (Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico) prevê para o Brasil um
crescimento de 3,6% na economia em 2021 e uma
queda de 5% no PIB.
Além da crise sanitária, a pandemia criou também um
ambiente de incertezas sobre as políticas econômicas

12

e sociais que os países ricos adotarão quando o vírus
estiver sob controle, o que afeta diretamente como
serão feitos os investimentos estrangeiros em nações
em desenvolvimento como o Brasil.
Entretanto, apesar de todas as dificuldades e
incertezas, percebe-se um grande esforço para
que a economia mundial se reestabeleça da forma
mais rápida possível, principalmente pelos ajustes
e adaptações que as indústria e empresas vem
praticando para se manterem em atividade com o
mínimo de risco possível para seus empregados e
clientes.

Com a chegada da vacina, o mercado se mostra
otimista para um 2021 com menos turbulências e
oscilações, permitindo recompor as perdas ocorridas
durante a quarentena do ano passado.
Além disso, já é sabido que algumas modificações
causadas pela pandemia serão irreversíveis, como por
exemplo a adoção do trabalho remoto e a diminuição
da presença física dos colaboradores nos escritórios
das empresas.
Outro aspecto também percebido é a procura
exponencial por imóveis com estrutura para homeoffice, substituindo demandas como cozinha gourmet
ou outros tipos de atrativos em áreas comuns, como
academias.
Isso impacta diretamente nas estratégias comerciais
atuais e futuras das empresas de engenharia e
arquitetura que contemplem esse novo cenário,
como por exemplo higienização automática de mesas,
sistemas mais inteligentes e econômicos para troca de

ar, iluminação natural e otimização da circulação de
pessoas em abientes compartilhados.
Há muito tempo que os projetos de arquitetura já
buscam valorizar a iluminação natural, a ventilação e a
proximidade com a natureza como forma de melhorar
a saúde e o bem estar das pessoas, o coronavírus
reforça de forma definitiva essa necessidade.
Projetos antes considerados revolucionários, que
exploraravam terraços e valorizavam varandas até
como áreas de reuniões e conferências, hoje estão
sendo considerados tendência.
Apesar de todas as dificuldades e desafios que a
pandemia nos impôs, de forma pessoal e profissional,
oportunidades estão surginddo e é necessário ficar
atento às novas demandas, ajustes e necessidades que
a sociedade vai apresentar para a dinâmica do convívio
pessoal e profissional, através dos seus espaços
urbanos.
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PROJETOS

Marilyn Brewhouse
Fotos: Rodrigo Melo

Quando convidado para esse projeto o cliente possuía
duas certezas, o que desejaria instalar e um galpão.
A arquitetura, de linguagem industrial, busca atender
ao programa solicitado, instalando uma brew house,

14

partilharia e cozinha, mantendo limpeza visual e
valorizando os componentes estéticos desse extenso
programa, como referencias visuais da proposta
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ESPAÇO DO ESPECIALISTA

PROJETOS

Creche Escola
Kidsland
Fotos: Rodrigo Melo

Nesse projeto, tivemos o desafio de reorganizar os
espaços internos a fim de, garantindo segurança,
conforto e facilidade de manutenção, incluir
novas salas para o desenvilvimento das atividades
educacionais.
Dessa forma, o projeto proposto conseguiu incluir
quatro novas salas sem ampliação da edificação
existente, tudo com foco nos seus futuros usuários.

Tratando-se de uma creche-escola, a arquitetura
precisaria estar adaptada às necessidades de seus
estudantes, promovendo integração e liberdade, sem
perder o controle e segurança das crianças
Um projeto que se propôs a alcançar o máximo de um
bom custo x benefício, sustentando a linguagem já
tradicional da escola e inovando no seu aproveitamento
do espaço e otimização dos ambientes

CONDOMÍNIO DE LOTES: UM
MODELO COM A SEGURANÇA
EXIGIDA PELO MERCADO
O senso comum brasileiro está exaustivamente
acostumado com a ideia da existência de condomínios
de lotes, mas nem todos sabem que esse formato
condominial é fruto de uma alteração legislativa
somente do ano de 2017, a qual possibilitou a
constituição de parcelamentos em terrenos com as
regras de um condomínio edilício.
É que até a edição da Lei nº 13.465, que inseriu o
artigo 1.358-A no Código Civil, os parcelamentos de
solo para constituição de moradia e construção de
casas eram feitos, quase que invariavelmente, pelo
regime de Loteamentos, salvo algumas exceções em
legislações municipais, cuja validade fora arduamente
questionada nos tribunais pátrios.
Uma percepção desvinculada do aspecto legislativo
poderá concluir que se trata da mesma disposição, ou
seja, para o público em geral, o Condomínio de Lotes
sempre existiu, no entanto, diversas são as alterações
que fizeram com que este novo modelo venha se
tornando o líder na predileção das incorporadoras,
parecendo ser, atualmente, o formato mais atrativo ao
mercado.
Dentre as principais e substanciais diferenciações,
frisa-se que os Loteamentos demandam a afetação de
toda a estrutura de uso comum à municipalidade, de
maneira que, embora nem todos se deem conta disso,
elas se tornam áreas públicas, necessitando, inclusive,
se amoldar aos sistemas de arruamento, enquanto os
Condomínios de Lotes agora podem simplesmente
tratar todo o espaço de uso coletivo como “áreas
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comuns” dos condôminos, constituindo propriedade
privada dos moradores; quanto à manutenção e
sistema colaborativo, os Loteamentos ainda vivem em
clima de incertezas jurídicas e jurisprudenciais acerca
da compulsoriedade e mesmo da natureza das taxas
associativas, já os condomínios possuem todo um
sistema processual e substancial que enquadram o
crédito contra o inadimplente em situação de notório
privilégio, até mesmo contra o bem de família.
Conquanto existam, ainda, algumas lacunas legais
a serem preenchidas com a evolução das relações
nesse formato, para além das semelhanças visuais e
de ordem prática, a essência do Condomínio de Lotes
regulado pelo Código Civil apresenta um formato
que confere um elemento de valor inestimável ao
mercado: A segurança jurídica! Deste modo, tanto os
empreendedores passaram a enxergar um sistema de
implantação sensivelmente mais desburocratizado,
quando os consumidores vêm se sentindo melhor
amparados quanto à higidez e sustentabilidade do
empreendimento, tornando possível afirmar que o
Condomínio de Lotes representa hoje o modelo ideal
para o mercado imobiliário para edificação e venda de
casas.

Saulo Daniel Lopes
Advogado, especialista em Direito Processual
Civil, Sócio coordenador do núcleo Cível do
Costa Oliveira Advogados, atuante na área de
Direito Condominial há mais de dez anos.

@coadvs
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PROJETOS

Condomínio
Quinta do
Bosque
Fotos: Rodrigo Melo

Essa reforma foi pautada em uma arquitetura
elegante e clean, mas cheia de vida. Assim os clientes
solicitaram que seguíssemos. Um projeto rico, com
volumes e refinamento, mesmo mantendo uma
limitada paleta de cores.
A cozinha, horas fechada, horas integrada à sala, é o
ponto alto do projeto, justamente o ambiente que
pediram maior carinho, isso porque atende a jantares
entre amigos quando integrada ao ambiente, serve
de convívio pela amplitude e boa distribuição dos
equipamentos e ainda é apoio ao espaço gourmet.
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ESPAÇO DO ESPECIALISTA

Uso de elementos naturais

UM OLHAR SOBRE AS NOVAS
DEMANDAS PARA OS ESPAÇOS
DE MORAR
O isolamento social causado pela pandemia de
coronavírus impactou de forma significativa a vida das
pessoas e a forma como elas enxergam e utilizam seus
espaços particulares.
Além do home office, outras atividades - que antes
eram feitas fora de casa —, migraram para dentro
dos nossos lares, transformando nossa rotina e nos
fazendo dar novos significados para nossos espaços.
Reuniões, atividades físicas, compras, diferentes
formas de entretenimento, tudo isso passou a integrar
nosso dia a dia ocupando um espaço só: nossos
próprios lares.

"Reuniões, atividades
físicas, compras, diferentes
formas de entretenimento,
tudo isso passou a integrar
nosso dia a dia ocupando
um espaço só: nossos
próprios lares."

Uma das mudanças mais significativas que percebemos
e, arrisco dizer ser a principal delas, é a inclusão e
a valorização de elementos naturais nos projetos.
Podemos destacar o uso de plantas, a valorização da
luz natural e projetos que trazem a sensação de “ar
livre” para os ambientes. Temos visto esses conceitos
em áreas comuns, como cozinhas e salas de estar, mas
também em ambientes mais reservados, pensados
para momentos de descompressão e relaxamento.
Essas são só algumas das tendências que observamos
ao longo de um 2020 diferente e desafiador. A
Bontempo entende que pessoas são únicas e, portanto,
suas casas devem refletir muito mais do que um estilo

de decorar — fundamental mesmo é que os cômodos
contem histórias e expressem de forma original a
essência de cada morador.
É por isso que somos uma marca com olhos voltados
para soluções que atendam às mais diversas
necessidades, metragens e anseios, evidenciando
também a liberdade criativa que se transforma em
projetos diferenciados. Conheça mais sobre nossas
possibilidades pelo www.bontempo.com.br e também
no Instagram.

Dora Oliveira
franqueada Bontempo Salvador

@bontempo_oficial

Com todas essas mudanças, podemos perceber que
algumas necessidades tornaram-se mais recorrentes
entre os projetos.

Espaços de trabalho
A procura por soluções que visam a adaptação
dos espaços ou mesmo a inclusão de um local
apropriado para trabalhar em home office aumentou
consideravelmente nos projetos que desenvolvemos.
Esse ambiente estava perdendo espaço, mas a
necessidade trazida pela pandemia trouxe de volta
esse ambiente aos lares dos nossos clientes.

Hall de entrada
Outra mudança que percebemos foi a necessidade
de desenvolver espaços de entrada voltados para a
higienização e acomodação de itens que tiveram uso
na rua. Bolsas, casacos e calçados estão ganhando
lugar de destaque logo nos halls, a partir de móveis
pensados para guardá-los de forma higiênica, mas
não menos elegante. Essa é uma característica que
vemos em outras culturas — como no Japão —, mas
que a pandemia trouxe para a nossa rotina e que deve
permanecer.
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PROJETOS

MAIZ - CENTRO DE
TREINAMENTO

O projeto da Maiz utiliza um conceito de "box" com
uma proposta de construção ágil, versátil e rápida,
chamando muito atenção pelo seu caráter inovador e
muita cratividade.

A estrutura conta com cinco containers, permitindo
uma obra sustentável de fácil conservação e
manutenção. Em toda a academia, a decoração se
valeu de ítens como aço e corda, uma referência direta
aos equipamentos utilizados para os treinos.

Fotos: Rodrigo Melo
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Observem que essas operações têm na sua essência o
mesmo racional da aquisição de um apartamento para
aluguel. Existem, porém, diferenças consideráveis
relacionadas a rentabilidade, ticket, eficiência
tributária e segurança, o que veremos adiante.

ESPAÇO DO ESPECIALISTA

Renda Imobiliária em Operações
BTS/BTL/SLB
Vírus e bactérias sempre foram parte da nossa vida.
Apesar de toda a evolução da ciência, o combate aos
micro-organismos quando descobertos demanda
tempo. Estamos sentindo isso na pele agora mesmo.
Alguém apostaria hoje que isso não se repetirá?

Ex: Assino um contrato de locação por 10 anos com
uma grande varejista e com este contrato compro o
terreno, faço a construção com um projeto entregue
por eles e recebo o aluguel mensalmente.

ALERTA: Esse é um CISNE BRANCO!

Buy to Lease (BTL) – Quando adquirimos o imóvel já
construído com definição prévia de um inquilino.

Tão importante quanto replanejar nossa reserva de
emergência, tenho passado a amigos e clientes que
busquem proteger seu patrimônio e ter fontes de
renda recorrentes e seguras.

Ex: Compro um imóvel ocupado por uma multinacional
inglesa, localizado no entorno de um dos maiores
pólos industriais do país e passo a partir daí a receber
os alugueis de um contrato que já estava vigente.

Temos de maneira geral relacionado a expressão Built
to Suit (BTS) a operações imobiliárias com foco em
renda. Apesar do BTS estar ao pé-da-letra associado à
construção sob medida, o termo em geral descreve 03
formatos de operação:
Built to Suit (BTS) – Quando o imóvel é efetivamente
construído sob medida para um determinado inquilino
que se compromete com um contrato de aluguel, em
geral de longo prazo e com cláusulas atípicas a um
contrato de locação convencional.

Imagem de galpão industrial em Camaçari/BA, estruturado
através de BTL por parte do time da Bloxs.

Eficiência Tributária:
No geral, operações de BTS, BTL ou SLB são feitas
através de empresas ou fundos. Neste formato, é
possível acessar um melhor enquadramento tributário
para a renda mensal auferida, se comparada a alíquota
de até 27,5% cobrado na pessoa física.

Rentabilidade:
A rentabilidade de um apartamento alugado, segundo
o último relatório FipeZap, dificilmente supera
rentabilidade mensal de 0,3% a 0,4%. São ativos em
teoria mais seguros, com menor chance de vacância,
pois atendem a uma necessidade básica do ser
humano – um teto para chamar de seu.
Por outro lado, as operações através de BTS tendem
em geral a alcançar patamares de rentabilidade
mensal na ordem de 0,7% a 1,0%. Porque? Veja mais
nos tópicos seguintes.

Segurança:
Apesar dos apartamentos apresentarem menor
tempo de reposição do locatário, em geral o risco de
inadimplência é maior. O peso do aluguel no orçamento
de um indivíduo ou família é na maioria das vezes
muito maior que o peso do aluguel no orçamento
de um negócio. As operações de BTS também estão
associadas a empresas reconhecidamente sólidas e
com contratos que identificam penalidades negociadas
livremente entre as partes.

Ticket:

Rafael Rios

Enquanto é possível comprar um imóvel residencial
em valores na casa dos milhares, a cifra para aquisição
de terreno e construção de um imóvel para locação
através de BTS gira na casa dos milhões. É um
mercado para grandes investidores, o que restringe
sobremaneira a oferta e por consequência tende a
elevar o preço dos alugueis.

Co-Founder & COO Bloxs Investimentos

@bloxsinvestimentos

Sale Lease Back (SLB) – Quando adquirimos o imóvel
já construído de um determinado proprietário e o
mesmo se compromete, após a operação de compra,
em seguir ocupando o imóvel com um contrato de
locação.
Ex: Compro o imóvel do supermercado do meu bairro,
que pertencia ainda ao dono do negócio e que precisa
do capital para aplicar em incremento do seu estoque.
O supermercado continuará funcionando lá e eu
receberei alugueis mensais como novo proprietário do
imóvel.
Imagem de unidade das Lojas Americanas em Salvador-BA
estruturada através de BTS.
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PROJETOS

All Tour
Fotos: Rodrigo Melo

Fomos convidados para esse projeto diante do desafio
de propor algo diferente para a nova ocupação dessa
agência de turismo
Não podendo nem devendo usar a loja antiga como
referência, foi projetado um ambiente acolhedor
e agradável, onde todas as relações e processos
acontecem de maneira ordenada, os ambientes de
atendimento, recepção e espera, embora integrados
entre si, em virtude das arquitetura propostas
associado à decoração, conferem privacidade e
identificam seu uso com facilidade
A fim de trazer aconchego a um ambiente que mutas
vezes seus usuários já chegam cansados, o uso da
iluminação quente juntamente com a vegetação
presente e quadros dispostos com paisagem e cor,
promovem um ambiente agradável e tranquilo
A marca estética está na cascata de cor, um painel
plotado utilizando o laranja da logomarca em diferentes
tons proporcionando irreverência e dinamismo
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All Tour
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All Tour

PARCEIROS
Estamos alinhados com o compromisso de oferecer as melhores soluções e serviços para os
nossos clientes. Conheça nossos parceiros.

MGO|CONSTRUTORA
Engenharia e Construções

ProjBahia
Projetos e Construção
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