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Guia de 
Estações de Trabalho:

Veja os principais produtos e marcas
no Mercado Brasileiro

Sede Direcional
Edifício Martinelli

Empire State Building



Retrofit

Edifício Martinelli
Projeto para uma Nova Secretaria em São Paulo 

edifício martinelli case retrofit 
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N
o começo do século passado um imigrante 
Italiano desembarcava no Rio de Janeiro - 
seu objetivo era o mesmo de tantos outros 
que chegavam a América: Prosperar!

Esse imigrante, chamado Giuseppe Martinelli, foi ex-
cepcionalmente bem sucedido e em pouco mais de 
duas décadas havia construído um respeitável patri-
mônio. Desejoso por deixar um legado mais perma-
nente de seu trabalho, além de sua importante empre-
sa de navegação em Santos, o Comendador Martinelli 
decide erguer na cidade São Paulo o mais alto arra-
nha-céu da América do Sul, o Edifício Martinelli.

O Prédio Martinelli é um dos principais marcos da ar-
quitetura brasileira, tendo sido o maior arranha-céu da 
América Latina por muitos anos. Com 30 andares, foi 
inteiramente construído na década de 20 e concluído 
no ano da quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929. 
Apesar disso, o edifício simbolizou progresso para nos-
sa cidade, marcando o início de sua verticalização.

Na paisagem predominantemente horizontal da 
época, edifícios com menos de 10 andares já eram 
considerados muito altos, e o Martinelli, com os seus 
imponentes 30 andares, causava temor àqueles que 
passavam pela Av. São João, pois, acreditavam que 
ele viesse a desabar. Para comprovar que o edifício 

era seguro, e que viver e trabalhar em construções al-
tas não representava nenhum perigo, o Comendador 
Giuseppe Martinelli construiu sua mansão no topo 
do edifício. E era neste lugar, com vista deslumbrante 
da cidade que até hoje empolga os visitantes, que a 
elite paulistana dos anos 30 realizava as mais con-
corridas festas. 

Ao longo destes anos de rica história, o Martinelli pas-
sou do luxo e glamour ao esquecimento e descaso. Até 
que no final da década de 70, o então prefeito, Dr. Ola-
vo Setúbal, decidiu submeter o prédio a uma imensa 
reforma e abrigar nele diversos órgãos públicos. En-
tre suas mais de 2000 dependências e 16 elevadores 
muitas histórias rondam o edifício. Há quem diga, por 
exemplo, que ele é mal assombrado: muitos, inclusi-
ve, juram ter visto a famosa “loira do Martinelli” ca-
minhando por seus corredores. Outros descrevem-no 
como um lugar que dá sorte aos visitantes e àqueles 
que lá trabalham. 

A grande verdade é que o Prédio Martinelli, como pou-
ca coisa, conseguiu sobreviver a ação do tempo em 
uma cidade que muda a cada dia. E com a revitalização 
no centro de São Paulo, que ocorre atualmente, voltou 
a ser uma visita obrigatória para turistas, estudantes 
de arquitetura e moradores da cidade que desejam co-
nhecer um pouco mais de sua história.



Q
uando o atual prefeito assumiu a gestão 
em 2013, decidiu reestruturar o sistema de 
aprovação de projetos e obras na cidade de 
São Paulo. Para tanto criou uma nova se-

cretaria intitulada SEL-Secretaria Municipal de Licen-
ciamento, que tem como competência controlar o uso 
e ocupação do solo urbano, autorizar licenciamentos 
diversos, regularizar edificações e principalmente im-
plantar, controlar e coordenar um sistema de licencia-
mento eletrônico.

Este sistema eletrônico tem como referência o suces-
so e resultados alcançados por um programa similar 
fruto de uma parceria público -privada conhecida 
como “Plantas On Line” que foi implantado em parte 
da SEHAB em 2002.

Assim criou-se em agosto de 2013, um novo Proto-
colo de Cooperação agora denominado “Plantas On-
-Line II, que tem como objetivo agilizar os prazos de 
licenciamento, tornar transparentes todas as fases 
de aprovação de projetos, aos cidadãos em geral, por 
meio da internet, a verificação dos prazos de análise e 
do embasamento de decisões administrativas.
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“Colocamos um piso 

elevado termoplástico 

pelo aspecto de 

sustentabilidade, fácil 

manutenção e a total 

integração.”
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Cada pavimento tem layout diferente, seja na distribuição das janelas ou na quantidade de colaboradores que ocupam o ambiente



Dessa forma, além da qualificação do quadro técnico e 
administrativo municipal na utilização de uma tecno-
logia da informação que alcance estes objetivos, está 
sendo necessário, retrofitar e implantar instalações e 
equipamentos que atendam a proposta de lay outs 
adequados aos novos ambientes de trabalho.

O conceito da arquitetura...
O projeto de arquitetura de interiores prevê a ocupa-
ção quase integral dos últimos cinco pavimentos do 
edifício Martinelli, além do 8º andar.

São em torno de 500 funcionários que foram distribuí-
dos por mais de 6.000m² conforme o novo organogra-
ma funcional da SEL.

Após uma análise dos processos de trabalho e das 
necessidades funcionais e espaciais de grande parte 
destes departamentos, desenvolveu-se layouts que 
atendam as exigências atuais mas que tenham flexi-
bilidade para incorporar as mudanças propostas e a 
serem implementadas .

Procurou-se estruturar espaços abertos e transparen-
tes que conciliem diferentes atividades, como as ne-
cessárias à analise de projetos complexos com áreas 
de atendimento ao público e interferências resultan-
tes dos ambientes típicos de repartições públicas.

As características mais marcantes da arquitetura
Todo o projeto de interiores desenvolvido tem sido 
resultado de um harmonização com a arquitetura sui 
generis do Martinelli.

Edifício ícone da historia de SP, construído em 1929, 
foi o primeiro mixed – use da cidade, abrigando lojas, 
restaurantes, hotel entre outros.

É um bem cultural tombado pelo Estado.

Todos os pavimentos diferenciam se entre si, seja pela 
configuração da planta, posicionamento de pilares e 
vigas, altura do pé-direito, dimensões e características 
das esquadrias, etc.

Procuramos soluções que ficassem caracterizadas 
quanto a sua contemporaneidade e distinguibilidade, 
ou seja, pudessem ser identificadas com o seu tempo 
e eventualmente removidas diante de uma necessida-
de futura ou mudança de uso, estabelecendo no en-
tanto uma identidade atual para o espaço.

Exemplo do mencionado acima é a proposta de ilumi-
nação desenvolvida. Equacionou qualidade, eficiência 
luminosa, baixo custo e consumo e ainda destacou 
algumas das principais características do espaços in-
ternos do Martinelli, o vigamento quadriculado e os 
planos de forro com cimalhas .

O Retrofit 

O projeto de retrofit, e incluímos nesta abordagem 
a atualização tecnológica da infraestrutura, propicia 
uma tomada de decisões diferenciada e que determi-
nam o resultado final.

Tem sido um desafio interessante estabelecer o nível 
de intervenção que devemos alcançar na readequação 
dos espaços: o quanto manter, o quanto substituir ou 
desconstruir, garantindo ao mesmo tempo a seguran-
ça e eficiências dos sistemas implantados e atender às 
verbas determinadas.

OFFICE STYLE  [ 71 ][ 70 ]  OFFICE STYLE

edifício martinelli case retrofit 

Retrofit mantém a essência de prédio tombado,

construído na década de 1930, mas incorpora novo layout,

infraestrutura moderna e projeto luminotécnico a alguns andares,

oferecendo mais qualidade de vida aos funcionários.
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ficha técnica

Cliente · Martinelli

Ano Projeto · 2015

Metragem · 1.100m2 cada andar

Local · São Paulo · SP

arquitetura
Arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura e Ur-

banismo Mackenzie em 1981.

Pós-graduação em Negócios Imobiliários pela FAAP.

Sócio Titular da Paulo Lisboa Arquitetura, empresa que 

atua principalmente na criação e desenvolvimento de 

projetos urbanos e arquitetônicos para os segmentos 

Corporativos e Imobiliários, tendo elaborado mais de 

400 projetos em cidades como São Paulo, Brasília, Cam-

pinas, Rio de Janeiro, Vitória.

Membro do CTLU- Câmara Técnica de Legislação Urbanís-

tica da Cidade de São Paulo.

Conselheiro da AsBEA - Associação Brasileira dos Escritó-

rios de Arquitetura.

Conselheiro do CBCS-Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável e Coordenador do Comitê de Projetos

Conselheiro Eleito para o CMPU-Conselho Municipal da 

Política Urbana da Cidade de São Paulo

 www.paulolisboa.com.br

Colaboradores

Arq. Bruna Shayene, Rogério Rorato 

Projeto de Luminotécnica · Luz³ , Fábio Falanghe 

Projeto Paginação Piso Elevado · Remaster 

Projeto de Energia e Dados · TechCable 

Fotos · Ana Mello (www.anamellofotografia.com)

Paulo Lisboa
Paulo Lisboa Arquitetura

Tivemos dois grandes desafios:

readequar mudanças de infraestrutura no prédio em pleno 

funcionamento e unir o estilo art décor às soluções modernas 

implementadas nos ambientes de trabalho,

comenta Paulo Lisboa


