
Empresa de administração de imóveis, com forte 
componente familiar. De perfil conservador, é total-
mente avessa à ostentação. A interpretação dessas 
características foi fundamental para o planejamento  
dos ambientes da empresa, instalada em um espaço 
de 450m2 no 150 andar de um prédio corporativo da 
Av. Carlos Gomes, em Porto Alegre. Já na primeira 
reunião, os diretores enfatizaram à arq. e urb. Tania 
Bertolucci Delduque de Souza que o projeto de Ar-
quitetura de Interiores deveria transmitir a ideia de 
solidez, simplicidade e profissionalismo. 

Ao vencer a seleção de propostas, a equipe de Tania 
recebeu o layout desenvolvido pelo arquiteto e urba-
nista da empresa. “Era um trabalho já aprovado pela 
diretoria, que deveria ser detalhado sem alterações”, 
explica. Nesse anteprojeto, estavam determinadas as 
circulações, a distribuição básica das divisórias e a lo-
calização dos móveis existentes. O trabalho do escri-
tório foi desenvolver o projeto executivo: detalhar e 
compatibilizar todos os sistemas complementares, mó-
veis e esquadrias novas, e a personalização das divi-
sórias; definir um projeto para execução de obra e os 
acabamentos, além das luminárias e cortinas.

O maior desafio foi reduzir a impressão de circulação 
muito extensa, uma vez que as salas foram distribuí-
das perifericamente às amplas janelas, gerando um 
grande corredor central. Ela e sua equipe lançaram 
mão de recursos luminotécnicos aliados a rebaixos em 
gesso para instalação de iluminação indireta em san-
cas previamente definidas. Porcelanato texturizado 
foi aplicado no painel junto ao balcão horizontal da 
recepção para “alongar o olhar”.

A compatibilização dos projetos complementares 
exigiu um criterioso trabalho do escritório, uma vez 
que era necessário atender às exigências de funcio-
nalidade, economia e facilidade de manutenção, e as 
questões referentes à legislação de segurança do tra-
balho, conforto térmico e de acústica. A unidade no 
revestimento do piso e nas cores das paredes objeti-
vou proporcionar uma percepção de continuidade e 
harmonia. “A opção por divisórias com vidro e portas 
em melamina amadeirada afasta a previsibilidade dos 
espaços corporativos e aquece o ambiente”, avalia. 
Placas de carpete com um padrão têxtil irregular co-
brem a área de trabalho, de piso elevado, por sua 
performance acústica e facilidade de manutenção.
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O projeto desenvolvido pela arquiteta e urbanista 
Tania Bertolucci Delduque de Souza e por sua 
equipe manteve foco no briefing do cliente: 
espaços claros, funcionais e sem ostentação. 
“Embora seja um ambiente de trabalho com base 
neutra,  nossa intenção foi fornecer personalidade 
através da elaboração de móveis desenhados 
especialmente para o local; do uso de painéis 
amadeirados e da colocação de revestimentos 
de porcelanato em locais estratégicos, dinamizando  
e aquecendo os espaços”, afirma a arquiteta. 

Na recepção, os elementos verticais projetados 
nas duas laterais do balcão protegem visualmente 
o ambiente de trabalho sem vedar completamente 
a vista externa. Porcelanato texturizado foi 
aplicado na parede de fundo do corredor, criando 
um ponto focal para a circulação. 

Com foco na Arquitetura de Interiores, residencial e corporativa, o escritório comandado por 
Tania Bertolucci também presta assessoria a construtoras. Formada em Arquitetura e Urba-
nismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1977, Tania acredita que 
sua “marca registrada” é a permanente atenção ao projeto, estabelecendo uma relação de 
respeito, de ética e de profissionalismo com clientes, parceiros e fornecedores. O escritório 
completou 35 anos em 2015, buscando o constante aperfeiçoamento de processos. 
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