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"Para se tornar inovadora, uma organização precisa incentivar a utilização do 

potencial criativo das pessoas e equipes na identificação sistemática e intencional de 

oportunidades, necessidades e problemas, refletir sobre eles e desenvolver ideias ou 

soluções novas e úteis”. 

João Fernandes Rodolfo Ribas 



RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo embasar uma pesquisa de análise, juntamente 
com um estudo de viabilidade para o projeto de uma nova sede administrativa para a 
empresa Sulmaq part of Marel na RS 129, KM 129 – Bairro Ferroviário, na cidade de 
Guaporé/RS, que antecede o projeto de arquitetura que será desenvolvido no 
Trabalho de Conclusão de Curso – Etapa II. A proposta terá por função atender as 
necessidades de crescimento da companhia e melhorar as condições de trabalho dos 
colaboradores que nela executam suas atividades diárias, com espaços confortáveis, 
aconchegantes e dinâmicos, que acolham os clientes, para que possam fazer seus 
negócios com prazer, transparência e com as melhores soluções, como a companhia 
se dispõe a oferecer. O edifício, de cunho privado, disponibilizará de ambientes de 
atendimento, negócios, processos administrativos, técnicos e organizacionais. 
Levando isso em consideração, este trabalho teve como tema principal realizar um 
levantamento das atuais condições físicas, organizacionais e quantitativas de 
colaboradores da atual sede da empresa no centro da cidade de Guaporé, no estado 
do Rio Grande do Sul. O munícipio é conhecido como um polo de indústrias de moda 
íntima e joias, mas também possui atividades no setor metal - mecânico ao qual a 
empresa Sulmaq part of Marel está enquadrada. 
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ABSTRACT 

The present work aims to support an analysis research, together with a feasibility study 
for the design of a new administrative headquarters for the company Sulmaq part of 
Marel, at RS 129 road, KM 129 – Ferroviário district, in the city of Guaporé - RS, which 
precedes the architectural project that will be developed in the Course Conclusion 
Paper - Stage II. The purpose of the proposal will be to meet the company's growth 
needs and improve the working conditions of the employees who carry out their daily 
activities in it, with comfortable, cozy and dynamic spaces that welcome customers, so 
that they can do their business with pleasure, transparency and with the best solutions, 
as the company is willing to offer. The building, of a private nature, will offer service 
environments, business, administrative, technical and organizational processes. 
Taking this into account, this work had as main subject to carry out a survey of the 
physical, organizational and quantitative conditions of the employees of the current 
headquarters of the company in the center of the city of Guaporé in the state of Rio 
Grande do Sul. The city is known as a pole for the underwear and jewelry industries, 
but it also has activities in the metal - mechanic sector to which the company Sulmaq 
part of Marel belongs. 

 

Keywords: Administrative Headquarters, Industry, Offices, Architecture Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a grande rapidez com que o mundo se movimenta faz com que as 

pessoas tenham uma vida corrida, cheias de compromissos e horas marcadas o que 

vem afetando diariamente a cultura, a política e os costumes da humanidade. Hoje 

em dia distâncias e dificuldades vem sendo superadas uma a uma, na busca de 

objetivos e superação de metas. Nas empresas isso não é diferente, por manter um 

espaço no mercado e a sua parcela de contribuição na economia, faz destas grandes 

ajudantes nesse processo da globalização.  

O presente trabalho de pesquisa e análise desenvolvido na disciplina de 

Trabalho de Conclusão de Curso I, da Universidade do Vale do Taquari Univates, tem 

por objetivo apresentar informações e embasamento para a Nova Sede Administrativa 

da empresa Sulmaq part of Marel, na RS 129, KM 129, na cidade de Guaporé, 

buscando viabilizar a proposta, o programa de necessidades e terreno. Com base 

nisso e considerando as normas e legislações vigentes do município e demais órgãos 

regulamentadores, os dados servirão de pesquisa e apoio para a segunda Etapa do 

Trabalho de Conclusão do Curso. 

Verificando as condições da atual sede administrativa no centro da cidade e o 

crescimento exponencial da empresa nos últimos anos, o tema escolhido é o 

desenvolvimento de um anteprojeto para novas instalações físicas da empresa 

Sulmaq part of Marel para acomodar de forma mais organizada, com condições mais 

salubres os colaboradores administrativos, além de ter em vista a unificação da matriz 
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e filial em um mesmo local, pois encontram-se parcialmente separadas. Uma nova 

edificação para uma empresa privada, parcialmente consolidada, onde já possui parte 

das unidades fabris, com infraestruturas básicas de abastecimento de energia, de 

tratamento de efluentes, utilidades hidro-sanitárias e com área do terreno disponível, 

ajustada e preparada para futuras instalações e ampliações, fazem com que o tema 

ganhe força diante dos argumentos mencionados para a proposta da nova edificação 

de atividades estritamente administrativas para a empresa Sulmaq part of Marel.  

Este trabalho está estruturado em capítulos, os quais encontram-se divididos 

em tema, programa, terreno, referenciais de arquitetura e considerações finais. 

No primeiro capítulo, tem-se fundamentação do trabalho, onde se obteve 

embasamento teórico, por conceitos e referências, de autores da área de estudo, uma 

abordagem do tema, o qual trata o trabalho, além da evolução das indústrias e das 

corporações, a evolução espacial dos escritórios, a história da empresa Sulmaq e por 

fim neste capítulo a descrição da justificativa do tema. 

No segundo capítulo apresenta-se o programa de necessidades para a 

proposta da nova sede administrativa com respectiva descrição de setorização, 

quantitativos de ambientes com estimativas de áreas, fluxogramas, normas e 

legislação vigentes e justificativa do programa. 

Após isso, no terceiro capítulo, apresenta-se a história e as características do 

município de Guaporé/RS, o terreno com suas características, pré-existências, demais 

particularidades, com análise de condicionantes legais do terreno, verificação de 

possibilidades de uso e justificativa da escolha do terreno. 

Em seguida, no quarto capítulo, apresentam-se as referências do tema e de 

projetos de arquitetura, com intuito de embasar a proposta de projeto da nova sede 

administrativa. 

Por fim são feitas considerações finais sobre o estudo realizado, seguidas por 

referências bibliográficas do trabalho. 

 

 

 



2 TEMA  

No presente capítulo tem-se a apresentação do tema objeto deste estudo, 

correspondente a Nova Sede Administrativa para a empresa Sulmaq part of Marel, no 

município de Guaporé, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Traça-se um cenário 

sobre a evolução e histórico da indústria e das corporações até os dias atuais por meio 

de fundamentação teórica, além de se fazer um levantamento sobre a evolução 

espacial dos escritórios e do capital humano nos ambientes corporativos, seguindo 

com o histórico da empresa Sulmaq, finalizando com a justificativa pela escolha do 

tema.    
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2.1 Apresentação do tema 

O tema escolhido trata de uma proposta de edificação para nova sede 

administrativa da empresa Sulmaq part of Marel na RS 129, KM 129 – Bairro 

Ferroviário do munícipio de Guaporé/RS, que atualmente encontra-se com instalações 

subdimensionadas não comportando mais crescimento na atual edificação 

administrativa localizada na Avenida Scalabrini – 460 – Centro.  

Na Av. Scalabrini 460 - Centro, matriz da empresa, estão locadas as atuais 

instalações de escritórios administrativos e a produção fabril da linha de produtos de 

aço carbono, e na RS 129, KM 129, está a planta fabril da linha de produtos de aço 

inoxidável que complementa a unidade do centro, chamada matriz - Unidade 

Equipamentos. Na RS 129, KM 129, além do pavilhão fabril da matriz a empresa 

complementa suas instalações com a filial de produtos microfundidos, nomeada filial 

- Unidade Microfusão. 

A empresa atualmente conta com quadro total de 577 colaboradores, deste 

total, 437 fazem parte da matriz e 140 da filial. Dos 437 colaborados, 240 compõem o 

núcleo administrativo e 197 o processo fabril da linha de produtos de aço carbono na 

unidade equipamentos do centro e de aço inoxidável localizado na RS 129, KM 129. 

O quadro de colaboradores administrativos da matriz, objeto deste trabalho, 

representam uma proporção de 1,22 colaborador administrativo para 1 colaborador 

do processo fabril no atual cenário de 2020. 

No decorrer dos últimos anos a empresa vem crescendo exponencialmente, e 

tem uma demanda de colaboradores adicionais que não condiz com a atual estrutura 

física e não dispõe de terreno para ampliar e reformular a atual edificação na Av. 

Scalabrini, 460 – Centro, tendo que acomodar novos colaboradores com estações de 

trabalho reduzidas em ambientes apertados e com condições mínimas para 

executarem suas tarefas.  

Faz-se necessário uma proposta de projeto para uma nova sede administrativa 

que atenda às necessidades de crescimento da companhia, gerando assim qualidade 

e aumento de eficiência no ambiente de trabalho. 
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2.2 Evolução/histórico da indústria e das corporações 

Para conhecermos e entendermos os princípios utilizados atualmente na 

administração das organizações é preciso entender a importância da sua evolução 

histórica. Para atender as necessidades atuais determinadas coisas foram copiadas, 

adaptadas e aperfeiçoadas dos nossos antepassados. 

Segundo Lacombe (2009) na administração isso não é diferente, na Pré-

História e na Idade Antiga, por meio de uma organização simples, a humanidade já 

seguia seus códigos de conduta, onde era aceito por um determinado número de 

pessoas um líder. Lacombe (2009) ressalta ainda que há cerca de 9.000 anos ocorreu 

a primeira grande mudança que foi a revolução agrícola, que a partir do aprendizado 

de efetuar o plantio e fazer a colheita, proporcionaram a viabilização do surgimento 

das primeiras vilas, que por sua vez demandavam um sistema de administração. 

Na Suméria, 5.000 anos a.C iniciou-se a história da Administração, quando os 

antigos sumerianos, povo que habitava a região da Mesopotâmia, atualmente 

correspondente ao Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, que já possuíam princípios 

básicos de controle, procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas, 

exercitando assim a arte de administrar (LACOMBE, 2009).  

A civilização egípcia na construção de pirâmides, estima-se que envolveu a 

participação de aproximadamente 100 mil homens, seu líder Ptolomeu dimensionou 

um sistema econômico planejado, porém sem uma administração púbica organizada 

e sistemática (GOMES, 2005). 

De acordo com Lacombe (2009) os gregos, por meio de métodos uniformes, 

descobriram uma forma de produzir mais, com trabalhos repetitivos e acompanhados 

por música ritmada, já o Império Romano contava com uma administração de certa 

complexidade, forçados pela necessidade de controlar vastos territórios, cujos meios 

de transporte e comunicação eram precários. Os romanos criaram um sistema de 

delegações, com a nomeação de administradores regionais com atribuições 

determinadas, esta forma de organização foi a base para o sistema federalista 

implantado nas empresas em 1920, ao qual, criavam centros de resultados com 

estruturas divididas (LACOMBE, 2009). 

Maximiano (2018) revela ainda que a igreja católica romana inspirada nos 

modelos organizacionais do Império Romano, com as dioceses disponibilizava um 
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modelo de administração que reportava ao sumo pontífice.   

Gomes (2005) também ressalta o sucesso do modelo administrativo da Igreja 

Católica Romana: 

A Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais 
eficiente da civilização ocidental. Através dos séculos vem mostrando e 
provando a força de atração de seus objetivos, a eficácia de suas técnicas 
organizacionais e administrativas, espalhando-se por todo o mundo e 
exercendo influência, inclusive sobre os comportamentos das pessoas, seus 
fiéis. (GOMES, 2005, p. 1). 

Outra forma de administração de poderes, apresentada por Lacombe (2009), 

ocorria na idade média onde se dividiam em vários pequenos grupos locais 

comandados por seus chefes, era comum para a época as pessoas se subordinarem 

as ordens que recebiam, assim como acreditavam em Deus no céu, obedeciam, 

acreditavam, respeitavam, nesses homens na terra. 

No sistema feudal, a proteção contra as dificuldades da época e a 

autossuficiência do povo, fazia com que se agregassem aos senhores feudais e estes 

aos soberanos que eram os responsáveis pela ordem em torno da fortaleza. O período 

permitiu o aparecimento de comerciantes e artesão que dos centros comerciais 

dependiam (MAXIMIANO, 2018). 

A partir do século XV se expandiu o capitalismo mercantil e apresentou grandes 

mudanças na administração dos negócios, as empresas sociedades anônimas 

detinham o cenário das atividades econômicas, erradicando e substituindo as oficinas 

artesanais. As negociações e os negócios ultrapassam as fronteiras e oceanos, assim 

tornando o sistema uma rede de larga escala, com intermediários e agenciadores de 

matéria-prima e mão de obra, estando na figura do capitalista o domínio da produção 

e comercialização de bens e serviços, visando a acumulação de capital e riquezas 

(MAXIMIANO, 2018). 

Conforme Lacombe, (2009) no período Colonial e Pré-Industrial a 

administração pública estava unida à política, os conhecimentos sistematizados na 

área eram recentes no que tratava de administração de empresas, porém pouco 

numerosas as empresas desse caráter, praticamente a grande maioria do ramo 

comercial e financeiro que depois evoluíram para constituir organizações mais 

complexas. As indústrias até a primeira metade do século XVIII, representavam uma 

parcela muito pequena de produção, de forma artesanal caracterizavam-se pela 
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utilização de mão de obra com certa qualificação, produzindo uma coisa de cada vez, 

conforme o pedido do consumidor, utilizando ferramentas simples e flexíveis com 

processo fabril lento, demostrando assim um progresso pouco visível no âmbito 

industrial, mas em contrapartida com evoluções comerciais e financeiras, 

impulsionando a se desenvolver e a crescer os grandes impérios coloniais neste 

período (LACOMBE, 2009).  

O fenômeno que trouxe profundas mudanças econômicas, sociais e políticas 

foi a Revolução Industrial, o aparecimento da empresa e da administração moderna 

teve início no final do século XVIII na Inglaterra e se estendeu pelo século XIX, 

chegando a meados do século XX como ressaltado por GOMES (2005). Ainda 

segundo o mesmo autor com a invenção da máquina a vapor e inserção desta nos 

processos de produção, alavancou rapidamente por toda a Europa e Estados Unidos 

o surto da Industrialização.  

Chiavenato, (2014) destaca a importância da máquina a vapor para época com 

as mudanças que trouxe: 

A invenção da máquina a vapor por James Watt (1736 - 1819) e sua aplicação 
à produção levaram a uma nova concepção de trabalho responsável por 
mudar a estrutura social e comercial da época e provocar a Revolução 
Industrial, com transformação de ordem econômica, política e social, maiores 
do que todas as mudanças ocorridas no milênio anterior em um lapso de um 
século (CHIAVENATO, 2014, p. 28). 

A Revolução Industrial se desenvolveu em duas épocas distintas, sendo a 

primeira entre os anos de 1780 a 1860, tendo como fonte principal de energia e 

matéria prima o carvão, ficou conhecida como a revolução do Carvão e do Ferro, já a 

segunda, período de 1860 a 1914, com a eletricidade e derivados do petróleo como 

energia e o aço como nova matéria prima, a chamada Revolução do Aço e da 

Eletricidade (GOMES, 2005). 

A Revolução Industrial passou por quatro fases em concordância com o 

exposto por Chiavenato, (2014), a primeira que foi a mecanização da indústria e da 

agricultura com a máquina de fiar, o tear hidráulico, o tear mecânico e o equipamento 

para retirada do algodão das carroças, essas máquinas de grandes proporções 

produtivas substituíam a mão de obra humana, dos animais e da roda de água 

utilizadas anteriormente em larga escala. A segunda fase com a aplicação da força 

motriz a indústria, com a injeção de vapor as máquinas, as pequenas oficinas se 
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transformaram rapidamente em fábricas. A terceira que apresenta o desenvolvimento 

das fábricas, onde os artesãos com suas humildes oficinas dão espaço para os 

operários de fábricas e usinas com sistemas mais avançados de organização, neste 

momento inicia-se a migração de pessoas do campo para as proximidades das 

indústrias, em busca de trabalho e melhores condições de vida, surgindo as primeiras 

vilas suburbanas. Por último a quarta fase descrita pelo mesmo autor que considera 

a aceleração dos transportes e comunicações, com as estradas de ferro, as 

navegações com barcos a vapor e com o telégrafo elétrico, o selo postal e o telefone, 

que proporcionaram grande avanços tecnológicos e impulsionaram o crescimento 

econômico e social das indústrias (CHIAVENATO, 2014). 

Caracteriza-se por segunda época da Revolução Industrial três eventos que 

começaram por volta de 1860, que foram o processo de fabricação do aço em 1856, 

ao qual substitui o ferro fundido anteriormente utilizado, o dínamo para produção de 

eletricidade em 1873 ao invés do vapor,  e o motor a combustão interna 1873, que por 

meio de um processo de transformação de energia química com utilização benzeno, 

um derivado do petróleo que gera energia mecânica para propulsão de uma 

determinada máquina (CHIAVENATO, 2014). 

Ao final deste período o mundo já não era mais o mesmo, a moderna 
administração surgiu em resposta a duas consequências provocadas pela 
Revolução Industrial que foram o crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas que passaram a exigir uma administração cientifica capaz de 
substituir o empirismo e a improvisação e a necessidade de maior eficiência 
e produtividade das empresas, para fazer face à intensa concorrência e 
competição no mercado. (GOMES, 2005, p. 2). 

Para Maximiano (2014) o início do século XX foi a época que surgiram e 

cresceram as empresas de fornecimento de automóveis, lâmpadas elétricas, 

aparelhos de som e telefones, essas companhias se expandiram aceleradamente e 

com isso a figura do líder se fez imprescindível, para o comando com eficiência das 

massas de recursos humanos que as ocupavam. Foi Frederick Wislow Taylor (1856 – 

1915) que conseguiu montar um conjunto de técnicas e princípios para tratar a 

eficiência e também foi ele que liderou o movimento da administração científica, que 

apresentava como sua essência e proposta o combate ao desperdício e as formas de 

trabalhar para aumentar a eficiência, até então não haviam métodos nas indústrias, 

os trabalhadores a partir do seu intuito e de palpites executavam as suas tarefas e o 

administrador e o líder não tinham como avaliar seu desempenho por falta de 
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conhecimento (MAXIMIANO, 2014).  

A administração científica de Taylor compreendia quatro princípios, dentro de  

sua filosofia de administração, segundo Maximiano (2014), o primeiro ao qual 

informava que para uma boa administração e alcançar os objetivos era necessário 

pagar salários altos aos trabalhadores e ter baixo custo de produção, o segundo, para 

determinar a melhor maneira de executar as tarefas, a administração deveria aplicar 

métodos de pesquisa, o terceiro princípio corresponde a seleção cientifica dos 

empregados e o treinamento a eles, para que fossem certas e compatíveis as pessoas 

para as suas tarefas, o quarto, abordava que deve haver um bom relacionamento 

entre a administração e os trabalhadores, de um modo cordial e de cooperação para 

manter a integridade emocional e psicológica, para possibilitar a aplicação dos 

princípios sem gerar grandes impactos. 

Para colocar em prática o princípio dos métodos de pesquisa, Taylor fazia 
estudos de tempos e movimentos. Taylor cronometrava os movimentos dos 
trabalhadores, dividindo-os nas tarefas que os compunham, chamando-as de 
unidades básicas de trabalho. Em seguida, analisava as unidades básicas de 
trabalho, procurando encontrar a melhor maneira de executá-las e de 
combiná-las para a tarefa maior. As tarefas que passavam por esse processo 
estavam “ taylorizadas ” (MAXIMIANO, 2014, p. 24). 

O autor Lacombe (2009) ressalta um dos mais conhecidos trabalhos feitos por 

Taylor a uma empresa fabricante de rolamentos a Simonds Rolling Machine Company, 

onde, para uma determinada operação dentro da fábrica que correspondia a inspeção 

de rolamentos de bicicletas, eram empregadas aproximadamente 120 mulheres para 

a função (Figura 1). Após análise e levantamento de dados com o estudo e 

cronometragem de tempos e movimentos executados por algumas das melhores 

operárias, treinou as demais com os métodos das colegas mais eficientes e isso 

resultou na diminuição do tempo de processo e da quantidade de horas trabalhadas 

durante a jornada de trabalho, de 10 horas/dia para 8 horas/dia, tais ações resultaram 

a  necessidade de efetuar transferências internas para outras funções e na demissão 

de algumas das operárias que não se enquadravam a função, o resultado foi 

impressionante, restaram apenas 35 mulheres para o trabalho de inspeção de 

rolamentos, a precisão aumentou, os salários passaram de 80% para 100% e a 

satisfação das trabalhadoras foi vista de forma exponencial (LACOMBE, 2009). 
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Figura 1 – Fábrica de rolamentos - Simonds Rolling Machine Company - 1895 

 

Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/taylorismo/. 

Por meio de uma experiência, Taylor demonstrou que o trabalho deve ser feito 

de forma inteligente para resultar em eficiência, não deve ser em excesso, tampouco 

realizado depressa, com pressão e dureza, deve ser com o mínimo de esforço, seja 

muscular ou psicológico, isso dá ênfase a uma das ideias fundamentais da 

administração científica de Taylor (MAXIMIANO, 2014). 

A expressão “máximo de prosperidade” é usada, em sentido amplo, 
compreendendo não só grandes dividendos para a companhia ou 
empregador, como também desenvolvimento, no mais alto grau, de todos os 
ramos do negócio, para que a prosperidade seja permanente (LACOMBE, 
2009, p. 102).  

A administração cientifica, juntamente com o processo de produção em massa 

com sistema de linha de montagem, teve na figura de Henry Ford (1863 – 1947), o 

principal divulgador e percursor dessas ideias, nas quais baseavam-se na 

simplicidade do processo de produção em massa, levando em consideração três 

aspectos correspondentes a seus princípios e técnicas. Sendo o primeiro 

correspondente ao fluxo do produto no processo, de forma planejada, ordenada e 

contínua. O segundo, cujo o trabalho deve ser entregue ao operário ao invés do 

mesmo ter de ir busca-lo. O terceiro que corresponde a análise de operações que são 

necessárias para constituir determinado elemento (CHIAVENATO, 2014). 

 

https://conhecimentocientifico.r7.com/taylorismo/
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Ford adotou três princípios para acelerar a produção, segundo Chiavenato, 

(2014) por meio de um trabalho ritmado, coordenado e econômico, o princípio da 

intensificação revela-se como primeiro, na forma que descreve como essencial a 

redução do tempo por meio de utilização imediata de equipamentos e matéria prima, 

para agilizar e colocar no mercado mais rapidamente o produto. O princípio da 

economicidade, com a premissa de reduzir ao mínimo o estoque de matéria prima em 

utilização, para que o produto fosse pago antes de vencer as parcelas de pagamento 

corresponde a aquisição da matéria e também do pagamento salário dos 

trabalhadores, assim preconizava que a produção deve ser rápida para se obter o 

lucro. O princípio da produtividade sob diretriz de aumentar a capacidade produtiva 

do homem no mesmo período de tempo, especializando-o na linha de produção e com 

isso o operário ganhava mais e o empresário alcançava maior produção. 

Maximiano, (2018) descreve que a linha de montagem móvel de Henry Ford se 

desenvolveu rapidamente em função do conceito que o produto em processo se 

deslocava ao longo de um determinado percurso enquanto os operários ficavam 

parados. Em 1912 a linha de montagem era sem mecanização e utilizada para 

montagem de parte dos componentes do automóvel, como a fabricação dos motores, 

radiadores e componentes elétricos, somente em 1914 o sistema de linha de 

montagem móvel mecanizado foi adotado por Ford e foi utilizado para a montagem do 

chassi do automóvel (Figura 2), processo que anteriormente despendia um tempo de 

12 horas e 28 minutos, passou a consumir 1 hora e 33 min de trabalho. As 

consequências das novas formas de trabalhar foram um tanto quanto espantosas, tal 

avanço tecnológico reduzia a necessidade de investimentos de capital, a maior 

velocidade de produção reduzia os custos de estoque de peças à espera de 

montagem, então quanto mais automóveis eram produzidos poderiam ser 

comercializados por preços mais baixos (MAXIMIANO, 2018).  
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Figura 2 – Linha de montagem de Henry Ford - 1914 

 

Fonte: https://conhecimentocientifico.r7.com/fordismo/. 

A administração científica e a linha de montagem são responsáveis pela 
notável expansão da atividade industrial em todo o mundo. Entrando nesse 
exato momento em qualquer fábrica de grande porte, em qualquer lugar do 
planeta, você poderá constatar que Taylor e Ford iriam sentir-se em casa. 
Linhas de montagem correm carregando todos os tipos de produtos, em 
diferentes estágios de acabamento. Engenheiros de produção ou 
especialistas em organização e métodos continuam circulando, fazendo 
anotações em pranchetas, desenhando fluxogramas, cronometrando e 
filmando as operações, para, em seguida, torná-las mais eficientes 
(MAXIMIANO, 2011, p. 26).  

De acordo com Maximiano, (2011) enquanto Taylor e Ford atuavam em 

melhorar os sistemas de produção das empresas, Fayol (1841 – 1925) foi um dos 

mais importantes contribuintes da administração moderna que está presente a todos 

os empreendimentos humanos, familiares, de negócios e governamentais. Para Fayol 

a administração é um processo de planejamento, organização, comando, 

coordenação e controle. 

Fayol foi o pioneiro no reconhecimento de que a administração deveria ser 
vista como uma função separada das demais. O maior impacto dessa ideia 
está na identificação do trabalho dos gerentes como sendo distinto das 
operações técnicas da empresa. Ao apontar essa distinção, Fayol ajudou a 
tornar mais nítido o papel dos executivos – os administradores de nível mais 
alto na hierarquia da organização (MAXIMIANO, 2011, p. 26). 

Para Fayol existem catorze princípios fundamentais para uma administração 

eficaz, são eles: a especialização de funções e divisão de poderes, sugere a divisão 

do trabalho e a designação de tarefas especificas para cada colaborador; acompanha 

https://conhecimentocientifico.r7.com/fordismo/
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o exercício do poder a autoridade e a responsabilidade, fazer-se obedecer; 

estabelecer acordos que sejam respeitados por meio da disciplina; que cada indivíduo 

tenha apenas uma unidade de comando superior; para um conjunto de operações 

buscar o mesmo objetivo deve haver só um chefe e um só programa de trabalho; fazer 

prevalecer o interesse coletivo em subordinação ao individual; com base nos fatores 

externos e internos estipular de forma equivalentes a remuneração de pessoal; 

capacidade de enfrentar suas responsabilidades e iniciativas diante dos seus 

subordinados, com equilíbrio de poderes de decisão e centralizando no chefe; linhas 

de autoridade desde o primeiro ao último escalão na cadeia de comando, para assim 

estabelecer relações diretas dos chefes aos subordinados; um lugar para cada pessoa 

e cada pessoa no seu lugar para manter a ordem; tratamento das pessoas com 

benevolência e justiça, não excluindo o rigor quando necessário; manutenção das 

equipes como forma de promover seu desenvolvimento afim de manter a estabilidade 

de pessoal; iniciativa; espirito de equipe (MAXIMIANO, 2011). 

Chiavenato, (2014) descreve cinco atributos a administração: administração é 

o processo de alcançar objetivos pelo trabalho com e por intermédio de pessoas e 

outros recursos organizacionais. Administração é o processo de planejar, organizar, 

liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos 

organizacionais disponíveis para alcançar objetivos organizacionais definidos. 

Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o uso de 

recursos para alcançar objetivos de desempenho. Administração é o alcance de 

objetivos organizacionais de maneira eficaz e eficiente graças ao planejamento, 

organização, liderança e controle dos recursos organizacionais. Administração é o ato 

de trabalhar com e por intermédio de outras pessoas para realizar os objetivos da 

organização, bem como de seus membros. 

A terceira revolução industrial também conhecida como Revolução Técnico-

Cientifica-Informacional corresponde ao período após a segunda guerra mundial, em 

que o aprimoramento e os novos avanços passaram a abranger o campo da ciência, 

integrando-o ao sistema produtivo. Ocorrida em meados do século XX a partir da 

década de 1950 e consequente de um avanço tecnológico jamais visto anteriormente, 

a terceira revolução industrial provoca mudanças nos diversos campos do 

conhecimento (SOUSA, 2020). 

Sousa (2020) complementa que as indústrias de metalurgia, siderurgia e 
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automóveis que desenvolveram alta tecnologia começaram a se destacar em relação 

as indústrias do período da revolução industrial. Nesse momento a robótica, a 

genética, a informática, as telecomunicações, a eletrônica, entre outras, assumiram 

uma posição de destaque, em função dos estudos desenvolvidos nessas áreas as 

quais modificava todo o sistema produtivo, afim de produzir mais em menos tempo, 

empregando tecnologia avançadas e qualificando mão de obra operacional para 

liderança de produção, gestão das empresas e comercialização dos bens produzidos. 

Associado ao processo produtivo mais eficiente, Sousa (2020) cita que novas 

invenções foram criadas e as que já existiam foram aprimoradas. Instrumentos de 

trabalho mais precisos, organização dos processos administrativos e de fabricação, 

introdução de máquinas automáticas e semiautomáticas, robôs, possibilitaram o 

aumento da produção e redução do tempo e dos gastos com mão de obra que 

anteriormente eram exclusivos.  

A terceira revolução industrial também mudou as relações sociais e a relação 

entre o homem e o meio com as possibilidades de transmissão de informações cada 

vez mais rápido, além da interação das pessoas do mundo todo. Esse marco na 

história também foi responsável pelo aumento das multinacionais e pelo crescimento 

acelerado das economias e finanças, as indústrias se dispersaram pelo mundo, 

instalando-se em países periféricos devido as vantagens econômicas por eles 

oferecidas. (SOUSA, 2020).  

O tempo e distância reduziram-se ao passo que o conhecimento 
desenvolveu-se. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira 
instantânea. Esse rompimento de barreiras físicas e temporais que conectou 
culturas, tradições, línguas e história ficou conhecido como globalização 
(SOUSA, 2020, p. 1). 

A gestão baseada no improviso e no “achismo” precisou dar espaço para uma 

gestão profissionalizada e baseada em conhecimentos teóricos aplicados à realidade 

de todos os tipos de organização. Conhecer os conceitos de transformação e situar-

se no novo contexto organizacional do século XXI é fundamental (NOVAES, 2014). 

 Mesmo que já conheçamos as ferramentas utilizadas, os estudos teóricos nos 

permitem a ampliação e maximização destas técnicas, trazendo maior eficácia ao 

nosso trabalho e desenvolvendo as empresas rumo à gestão consciente e cada dia 

mais criativa e sustentável. 
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2.2.1 A evolução dos escritórios corporativos 

Nas décadas de 1950 e 1960, por todo o mundo ocorreu a surpreendente 

expansão das empresas, resultado das grandes transformações ocorrida ao longo do 

tempo e isso faz com que tenham a necessidade de encontrar novas formas de 

apropriação do local de trabalho.  

Com o crescimento das empresas existentes e surgimento de novas 
corporações, foi necessário reunir em um mesmo espaço de trabalho um 
maior número de pessoas. Isto representou uma grande mudança no uso do 
espaço, que exigiu novas soluções, no que se refere ao planejamento de 
locais de trabalho de escritórios (FONSECA, 2004, p. 19). 

Foi com a Revolução Industrial que surgiu a necessidade de escritórios 

separados das fábricas, as propostas de Frederick Wislow Taylor influenciaram vários 

aspectos do trabalho, desde a sua organização, gestão e atividades, além da 

disposição espacial dos ambientes para acomodar os trabalhadores de todos os níveis 

hierárquicos das corporações (FONSECA, 2004). 

O espaço do escritório tornou-se o cérebro da empresa, ou seja, onde se 
produziria o planejamento. Uma intensa divisão interna do trabalho, sob a 
forma de departamentos, alocou os que pensavam e os que operacionalizam 
esse pensar (AMARAL et al., 2015, p. 4). 

Segundo Fonseca (2004) como maneira de reafirmar as diferenças 

hierárquicas, Taylor visava e incentivava a competição interna, estimulando as 

performances individuais por meio da concepção e segregação dos locais de trabalho. 

A falta de flexibilidade imposta pela rigidez do layout assegurava a disciplina e a 

linearidade, juntamente, a racionalização proveniente da padronização do mobiliário 

que fazia com que se moldasse um novo perfil de escritório para os processos de 

trabalho.  

Separado fisicamente da fábrica, esse novo tipo de escritório demonstrava uma 

organização espacial similar a uma planta industrial, onde em um grande salão central 

estavam dispostas numa mesma direção e em fileiras paralelas as mesas de trabalho 

dos funcionários dos escalões inferiores, como datilógrafos, estenógrafos, contadores 

entre outros, posicionados desta forma, estariam como nas bancadas da produção 

fabril de peças, assim como locados para a vistas de um supervisor a sua frente, como 

pode ser visto na Figura 3 (FONSECA, 2004). 
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Figura 3 – Escritório como extensão da planta industrial - 1890 

 

Fonte: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6115/6115_3.PDF. 

Taylor defendia também, a ideia de que a melhor forma para racionalizar o 
trabalho dos operários era a partir do estudo dos tempos e movimentos. 
Considerava que, para ser melhor e economicamente executável, o trabalho 
deveria ter os movimentos necessários para a sua execução, divididos e 
subdivididos em operação simples e desta forma definir os tempos ideais para 
a execução não apenas de cada tarefa, mas de cada gesto: datilografar uma 
letra, escrever um algarismo, abrir uma pasta, levantar-se da cadeira, abrir a 
gaveta ... (FONSECA, 2004, p. 22). 

Amaral et al. (2015) destaca que no sistema de trabalho de Taylor, à medida 

que a divisão de tarefas e atividades se estende há um aumento no número de 

funcionários e com isso uma estrutura organizacional se compõe por presidentes, 

diretores, chefes, subchefes e por funcionários operacionais. Os cargos e as 

hierarquias seguem uma orientação, sendo que o operário se relaciona com seu 

supervisor imediato, este por sua vez com seu chefe, na sequência o chefe com o 

gerente imediato, em seguida com o diretor, e por fim com o presidente ou 

superintendente, não havendo comunicação fora dessa linha de direção.  

Os projetos corporativos são um reflexo do seu tempo, os espaços de trabalho 

passaram por diversas modificações durante sua história de evolução, foi a Escola de 

Chicago que permitiu que os espaços corporativos tivessem planta flexível a partir de 

1940, para que fossem moldados os ambientes de acordo com as necessidades e 

quando necessário, feitos rearranjos e modificações sem comprometer a estrutura do 

edifício (FONSECA, 2004).  

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/6115/6115_3.PDF


17 

 

A Escola de Chicago na arquitetura e urbanismo foi influenciadora no 

desenvolvimento da cidade no final do século XIX, ela representa um estilo de 

construção que passa a utilizar o ferro na estrutura dos edifícios ao invés de madeira, 

além da produção em série deste material. A estrutura em esqueleto de aço permitia 

aumentar a altura sem a dúvida de sobrecarregar os pilares nos andares de baixo e 

desta forma permitir que as paredes anteriormente utilizadas para suportar o edifício 

pudessem ser envidraçadas quase que por inteiro (BENEVOLO, 2001). 

A construção de edifícios para escritórios de enorme altura, com estrutura em 
esqueleto de ferro e aço que sustenta as paredes internas e externas, tornou-
se um hábito em quase todas as cidades americanas. Esse estilo de 
construção nasceu em Chicago, ao menos no que se refere a sua aplicação 
prática, e essa cidade possui agora mais edifícios do tipo com esqueleto de 
aço que todas as demais cidades americanas juntas (BENEVOLO, 2001, 
p.234).     

Os primeiros arranha-céus construídos com o sistema estrutural de aço exposto 

sem cobrimento apresentaram certa vulnerabilidade quanto a incêndios e devido a 

esse fato surgiu um novo avanço técnico, foram estudados sistemas de alicerçamento, 

cimentação, resistência e isolamento, ou seja, um acabamento solidificado que 

retardava a chegada do calor até a estrutura de ferro (BENEVOLO, 2001). 

Um dos mais conhecidos arquitetos desta escola foi Frank Lloyd Wright, que 

apesar de não ter seguido esta vertente, serviu para impulsionar a arquitetura 

modernista na cidade de Chicago e nos Estados Unidos. 

A racionalização quanto as distribuições dos pilares, juntamente com a 

utilização de concreto e aço, proporcionaram a liberação estrutural das fachadas e 

possibilitaram aberturas maiores nos edifícios mais altos (FONSECA, 2004). 

A volta do grande salão central, estavam localizadas as salas das gerencias do 

patamar mais elevado do comando operacional, com ambientes privativos, 

confortáveis, com acabamentos de melhor qualidade no seu interior, voltados para as 

melhores posições solares e visuais externas. Estas salas ocupavam os pavimentos 

superiores, e estavam delimitadas por divisórias envidraçadas que permitiam que das 

suas salas os gerentes, subgerentes, diretores e o presidente pudessem observar os 

trabalhadores que realizam suas tarefas abaixo em seus postos de trabalho como 

pode ser observado na Figura 4 (FONSECA, 2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Lloyd_Wright
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago
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Figura 4 – Salão central do edifício administrativo Larkin Building de Frank Lloyd 
Wright - 1904  

 

Fonte: https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/edificio-larkin/#edificio-larkin-3. 

Frank Lloyd Wright foi o primeiro arquiteto a pôr em prática os conceitos da 
Escola de Chicago para o espaço corporativo, por meio do projeto da Larkin 
Building, em Bufalo, nos Estados Unidos. O edifício de pé-direito elevado, 
tinha o átrio central iluminado por uma ampla claraboia, onde trabalhavam os 
funcionários do escalão inferior. Esse espaço era circundado por quatro 
pavimentos de galerias, onde se localizavam as salas dos gerentes. Foi a 
primeira vez que se desenhou um mobiliário especifico para trabalho. Wright 
referiu-se a sua obra como “um templo do trabalho dos colarinhos brancos” 
(FONSECA, 2004, p.23). 

Antecipando as novas transformações que viriam a ocorrer mais adiante nas 

décadas de 1950 e 1960, com a crise do taylorismo, Frank Lloyd Wright em 1936 ao 

projetar o edifício administrativo para a sede mundial da empresa familiar S.C Johnson 

em Racine nos Estados Unidos, inovou ao adotar uma disposição de forma orgânica 

dos pilares com capitel circular e do mobiliário metálico de cantos arredondados como 

apresentado na Figura 5 (MINNER, 2017). 

https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/edificio-larkin/#edificio-larkin-3
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Figura 5 – Prédio administrativo da S.C Johnson criado por Frank Lloyd Wright - 
1936 

 

Fonte: https://www.scjohnson.com/pt-br/a-family-company/architecture-and-tours/frank-lloyd-
wright/designed-to-inspire-sc-johnsons-frank-lloyd-wright-designed-administration-building. 

Frank Lloyd Wright foi citado no Racine Times, que descreveu o Edifício 
Administrativo SC Johnson como “simplesmente e sinceramente uma 
interpretação das condições das empresas modernas, concebido para ser tão 
inspirador para viver e trabalhar como qualquer catedral jamais foi para 
adorar” (MINNER, 2017, p.1). 

Segundo Araujo e Faria (2012) no mesmo período de 1950 e 1960, nos Estados 

Unidos e na Europa, novas formas de apropriação do espaço de trabalho foram 

propostas aos vários sistemas de escritórios, surgindo por primeiro o General Officie 

ou Bull Pen, ao qual os chefes e gerentes ficavam na periferia do pavimento e os 

funcionários para serem observados no centro. Depois o Single Officie ou escritório 

individual onde novamente os executivos ocupavam a periferia dos pavimentos dos 

edifícios, mas para este tipo, não haviam funcionários ou qualquer tipo de 

trabalhadores no centro.  Em seguida, no final dos anos 50 e início dos anos 60 com 

alguns ajustes e alterações aos dois sistemas anteriores ocorre o Executive Core, que 

ao inverso do General Office, posicionava ao centro os executivos e ao redor os 

demais funcionários. 

https://www.scjohnson.com/pt-br/a-family-company/architecture-and-tours/frank-lloyd-wright/designed-to-inspire-sc-johnsons-frank-lloyd-wright-designed-administration-building
https://www.scjohnson.com/pt-br/a-family-company/architecture-and-tours/frank-lloyd-wright/designed-to-inspire-sc-johnsons-frank-lloyd-wright-designed-administration-building
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Fonseca (2004) relata que com aperfeiçoamento dos sistemas anteriores surge 

o chamado Open Plan, com atributos de planta livre ao escritório e redução das 

diferenças hierárquicas, onde os gerentes e funcionários ficavam no mesmo 

pavimento e com isso proporcionava uma maior rapidez na comunicação entre ambos. 

Com esquemas mais orgânicos de distribuição do mobiliário, paredes flexíveis que 

permitiam o arranjo em planta livre, os escritórios panorâmicos, também denominados 

Landscape Offcie, que surgiram precisamente na Alemanha e proporcionaram certa 

amenização das diferenças hierárquicas, para que houvesse uma maior interação 

entre as pessoas, diferente da segregação hierárquica preconizada por Taylor. 

Zanuto (2017), aborda que o conceito de escritório panorâmico pregava o 

estímulo à criatividade e satisfação dos funcionários a realizarem o trabalho com maior 

eficácia e responsabilidade e parte do princípio que salas fechadas entre as diferentes 

áreas e profissionais representariam as barreiras para comunicação e inter-

relacionamentos, além de que seriam necessários ornamentos como plantas e obras 

de artes para tornar o ambiente mais humanizado e com aspecto de informalidade.  

O escritório panorâmico foi amplamente empregado na Alemanha, Inglaterra e 

países escandinavos, porém não foi aderido nos Estados Unidos com espaços 

altamente hierarquizados e individualizados, onde permanecia a cultura de divisões 

físicas (ZANUTO, 2017). 

A partir do final da década de 1980 foi bastante utilizado nos Estados Unidos e 

alguns países europeus o Escritório de Plano Universal, que enfatizava que um único 

tipo de estação de trabalho poderia ser utilizado para qualquer função e assim os 

layouts seriam padronizados com mobiliário do mesmo tipo e tamanho para todas as 

pessoas, independente da atividade exercida e da área onde estaria inserida 

(ZANUTO, 2017). 

A ideia, que ainda hoje predomina em algumas organizações, de que o 
escritório deve ter espaços de trabalho ou “postos de trabalho” dedicados a 
cada usuário está sendo relativizada mediante todo o contexto social, 
econômico e tecnológico que se circunscreve. As atividades são dinâmicas, 
o mercado exige pessoas multifuncionais e conectadas todo o tempo e o 
escritório, como um todo, merece e deve ser explorado ao longo do dia de 
trabalho. Os profissionais desenvolvem uma série de tarefas de diversas 
formas (focados ou colaborando), portanto as pessoas merecem mais que 
uma mesa de trabalho, merecem todo o escritório a sua disposição, para usar 
quando, como e onde precisarem (ZANUTO, 2017, p. 49). 
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2.2.2 Capital humano dos escritórios corporativos 

 As relações de trabalho contemporâneo mudaram, conforme enfatiza Zanuto 

(2017) o trabalho que anteriormente era medido pela presença e pelo tempo que os 

colaboradores permaneciam no escritório, hoje em dia é medido pelo desempenho e 

pelas entregas das tarefas e atividades a eles direcionadas.  

Nos espaços de trabalho o acesso e a inclusão de pessoas das mais 

diversificadas origens reflete na democratização da informação e como a empresa 

quer ser vista no mercado. No ambiente físico deve haver relação de tratamento intimo 

entre empresa e colaborador afim de proporcionar a inclusão social, aprimorando a 

tecnologia juntamente com essas mudanças trazidas pela globalização (ZANUTO, 

2017). 

Mesmo com os mais diversificados modelos de organização dos espaços de 

trabalho não se encontrou uma proposta única para atender plenamente todos os 

perfis, afim de alcançar satisfação e o bem-estar de todos colaboradores que fazem 

parte das empresas e das corporações. As condições particulares de cada 

empreendedor, sua história de trajetória, a cultura do local em que está inserida e as 

perspectivas do futuro definem como a empresa é, se conservadora, hierárquica, 

liberal ou horizontal (ZANUTO, 2017). 

Já no século XXI, a preocupação dos escritórios se volta para a integração 
dos líderes às suas equipes, enfatizando também os espaços comuns de 
trabalho. As organizações reconhecem que seus espaços devem ser 
pensados de forma humanitária, trazendo conforto e bem-estar aos seus 
usuários, para que estes se sintam motivados e, por conseguinte, alcancem 
altos níveis de qualidade e produtividade no trabalho (ZANUTO, 2017, p. 49). 

Em contrapartida ao exposto anteriormente, a necessidade de atrair e manter 

profissionais qualificados passa a ter mais valor que os “vícios” e formas de condução 

de trabalho antes consolidadas, tal fato agrega a corporação inovação, interação, 

criatividade e motivação operacional e isso impulsiona para atingir os resultados 

esperados. 

As instituições ao valorizar essas pessoas talentosas, propiciam condições 
físicas favoráveis e flexibilidade como forma de atraí-las e mantê-las no 
trabalho (...), o fato das pessoas se sentirem satisfeitas com o trabalho e pelo 
ambiente físico do trabalho acaba por influenciar no seu desejo de 
permanecer na instituição e na sua motivação pelo trabalho (BATAGLIA apud 
ZANUTO, 2017, p. 55 - 56). 
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A motivação operacional nos espaços de trabalho não se pauta unicamente por 

questões financeiras, mas sim pelo relacionamento horizontal entre funcionário e 

proprietário, no qual o nível hierárquico anteriormente estanque, abre espaço a 

colaboração participativa entre as equipes e seus gestores como é apontado 

anualmente nas pesquisas da revista Exame na matéria “As 150 Melhores Empresas 

para se Trabalhar”. Pode ser visto pela Figura 6 que no ano 2009 a empresa Sulmaq 

foi eleita umas das 150 melhores empresas para se trabalhar no país. 

Figura 6 – Recorte da revista exame – reportagem 150 melhores empresas para se 
trabalhar - 2009 

 

Fonte: Revista Você/SA – Exame, Setembro, 2009. 

https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/história,1971
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Zanuto (2017), afirma que um ambiente de trabalho que atenda às 

necessidades físicas, cognitivas e emocionais mais básicas do funcionário constrói os 

alicerces que sustentam o engajamento. Se tais necessidades não encontram 

respaldo na organização, o funcionário tem a percepção de que ele não é altamente 

valorizado e torna-se ainda mais difícil trabalhar com entusiasmo e motivação de 

modo a alcançar os resultados esperados pela companhia. 

Corrobora nessa linha de raciocínio Novaes (2020), o que distingue uma 

organização eficiente com cultura corporativa moderna das demais é que 

empregadores e empregados estejam integrados no mesmo modelo de gestão, 

cultura organizacional, pois isso é o que define o modo de pensar e agir de cada 

organização, refletindo a mentalidade predominante no ambiente. 

Deste modo observa-se a importância de valorizar o capital humano da 

empresa a fim de atingir os objetivos da mesma, por meio de profissionais 

comprometidos e envolvidos com a missão e os valores desta. 
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2.2.3 História da empresa Sulmaq 

A Sulmaq está localizada na cidade de Guaporé, iniciou suas atividades no ano 

de 1971 com a finalidade de atender à crescente demanda dos processadores de 

carne suína no estado do Rio Grande do Sul, produzindo, comercializando e 

prestando serviços de manutenção para máquinas para o processamento de carne 

suína. Desde então, ampliou a sua atuação e hoje é líder no mercado brasileiro na 

fabricação de máquinas para linhas de abate, desossa e industrializados, para clientes 

do ramo alimentício, processadores de carne suína, bovina e ovina. No setor 

agropecuário, o Brasil é considerado um dos maiores produtores e exportadores de 

carnes do mundo, ocupando o 1º lugar no ranking de exportadores de carne bovina e 

aves e o 4º lugar em carne suína. Em termos de produção, o Brasil é o 2º maior 

produtor de carne bovina, 3º de carne de aves e o 4º maior de carne suína, isso faz 

com que a empresa busque ser reconhecida nos segmentos de atuação desde o 

passado até o presente (SULMAQ part of MAREL, 2020). 

Por meio de uma linha de tempo, apresento a evolução da empresa desde a 

sua fundação. Em 1971 ocorre a fundação da Sulmaq pelo empreendor Sr. Bruno 

Roos, com segmento de atuação de fornecimento de equipamentos para abate de 

suínos. A Figura 7 mostra o pavilhão industrial da Sulmaq da época (SULMAQ part of 

MAREL, 2020). 

Figura 7 – Fundação da Sulmaq - 1971 

 

Fonte: https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/história,1971. 

https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/história,1971
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No ano de 1993 inicia sua atuação no fornecimento de equipamentos para o 

segmento de abate de aves até o ano de 1999, tendo contrato de fabricação com 

empresa holandesa Meyn no qual fornecia os projetos das máquinas para a fabricação 

na Sulmaq. Neste mesmo ano ocorre a primeira parceria internacional, firmada com a 

empresa espanhola Metalquimia (Figura 8). 

Figura 8 – Contrato e parceria com empresas internacionais - 1993 

 

Fonte: https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia/1993. 

No ano de 1998 iniciou a atuação no segmento de equipamentos para abate 

de bovinos e seguiu com a expansão de parcerias internacionais. No mesmo ano 

adquiriu a certificação da empresa pelas Normas ISO 9001, com a finalidade de 

garantir o máximo desempenho e qualidade dos produtos e serviços fornecidos aos 

clientes. 

Ao final do ano de 2002 a Sulmaq incorporou a controlada Sulmaq Microfusão 

(Figura 9), localizada também no município de Guaporé, e a partir de então, além da 

divisão de equipamentos para a indústria da carne, agrega uma divisão de produção 

de peças microfundidas, contando hoje com mais de 500 colaboradores diretos 

(SULMAQ part of MAREL, 2020). 
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Figura 9  – Incorporação da filial - 2002 

 

 

Fonte: https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2002. 

Em 2003 a empresa teve o início da exportação de máquinas e equipamentos 

para a América Latina como pode ser observado na Figura 10. No decorrer do ano de 

2005, efetua contrato de fornecimento da maior linha de bovinos da América Latina, 

localizado no estado de São Paulo, com capacidade de abate de 200 bois/hora (Figura 

11).  

Figura 10 – Mapa de atuação da Sulmaq na América Latina - 2003 

 

Fonte:https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2003. 

https://presser.net.br/cerveja/material/construcao-de-equipamento-basico/air-lock/
https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia
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Figura 11 – Imagem da entrada do complexo frigorífico JBS  Barretos/SP - 2005 

 

Fonte: Setor de Marketing Sulmaq/2005. 

No ano seguinte, 2006, acontece o fechamento do contrato de fornecimento de 

equipamentos para o maior frigorífico de abate de suínos da América Latina, 

capacidade de 600 suínos/hora, localizado no estado de Mato Grosso demonstrado 

na Figura 12. Em 2007, assume contrato de fornecimento das maiores linhas de 

desossa de carne bovina da América Latina, localizadas nos estados de Mato Grosso 

do Sul e Mato Grosso (Figura 13). 

Figura 12 – Imagem aérea do complexo frigorífico BRF Lucas do Rio Verde/MT - 
2006 

 

Fonte: Setor de Marketing Sulmaq/2006. 
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Figura 13 – Planta de produção do cliente JBS - 2007 

 

Fonte: https://sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2007. 

Em 2008 a Sulmaq implementa a modalidade de sistema de venda integrada 

PEG (Planejamento do Empreendimento Geral) e inaugura a planta fabril exclusiva 

para equipamentos em aço inox, juntamente com as instalações da filial da empresa 

como pode ser observado na Figura 14 (SULMAQ part of MAREL, 2020). 

Figura 14 – Imagem aérea da planta fabril da matriz e da filial Microfusão da 
empresa Sulmaq em Guaporé/RS - 2008 

 

Fonte: https://sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2008. 
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No ano de 2010 a empresa recebe incentivo financeiro da Instituição de 

Governança Corporativa e entrada do sócio Fundo de Investimentos CRP. No ano 

seguinte, 2011, completa 40 anos de atuação no mercado e abre subsidiária na 

Alemanha, juntamente com contrato de fornecimento da primeira linha de suínos para 

a Europa (Figura 15). A companhia em 2013 tem a primeira participação como 

expositora na feira internacional IFFA em Frankfurt – Alemanha como apresentado na 

Figura 16 e acontece a inauguração da primeira linha de suínos fornecida para a 

Europa (SULMAQ part of MAREL, 2020).  

Figura 15 – Imagem da entrada do complexo frigorífico do cliente Vion Food Group 
Crailsheim – Alemanha - 2011 

 

Fonte: Setor de Marketing Sulmaq/2011. 

Figura 16 – Imagem do stand na feira IFFA - 2013 

 

Fonte: https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2013. 

https://www.sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2013
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No início do ano de 2014 firma contrato de fornecimento de equipamentos para 

planta de abate, desossa e industrializados, localizada no estado do Paraná (Figura 

17). 

Figura 17 – Imagem aérea do complexo frigorífico da Castrolanda em Castro/PR - 
2014 

 

Fonte: https://sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2014. 

 

A empresa completou 45 anos de atuação no mercado no ano de 2016 e em 

agosto de 2017 a Sulmaq passou a fazer parte do grupo Marel, uma multinacional 

líder global no fornecimento de equipamentos, sistemas e serviços avançados de 

processamento para as indústrias de aves, carnes e pescados. Este grupo é composto 

por aproximadamente 5.400 funcionários em todo o mundo, escritórios e filiais em 

mais de 30 países e uma rede de mais de 100 agentes e distribuidores. A gama de 

produtos deste grupo engloba todo o processo de produção, desde o recebimento da 

matéria-prima até o final da cadeia produtiva com a saída dos produtos para 

comercialização nos diversos ramos alimentícios. A marca da Empresa passa a ser 

Sulmaq part of Marel, como pode ser visto na Figura 18 (SULMAQ part of MAREL, 

2020). 

 

 

https://sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2014


31 

 

Figura 18  – Marca da empresa após a aquisição pelo grupo Marel - 2017 

 

Fonte: https://sulmaq.com.br/equipamentos/historia/2017. 
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2.3 Justificativa do tema 

O tema escolhido para o trabalho de Conclusão de Curso será uma nova 

proposta de edificação para a Sede Administrativa da Empresa Sulmaq part of Marel 

na RS 129, KM 129, ao qual, tem por abrangência suprir a atual carência de espaço 

físico para os colaboradores e possibilitar a acomodação de novos contratados 

durante o período de crescimento da empresa, pois como o histórico nos mostra a 

empresa vem em constante evolução desde a sua fundação. 

Melhorar as condições de trabalho dos colaboradores que nela executam suas 

atividades diárias, com espaços confortáveis, aconchegantes e dinâmicos, que 

acolham os clientes, funcionários e convidados. Efetuar a unificação das unidades 

matriz e filial em um mesmo local, pois encontram-se parcialmente separadas, sendo 

que na unidade matriz localizada no centro do município tem algumas restrições de 

operação em função dos ruídos e odores gerados por determinados processos de 

fabricação de máquinas e equipamentos, além de não ter possibilidade de realizar um 

segundo turno de trabalho no período da noite.  

Atualmente a empresa conta com um quadro de 240 funcionários do núcleo 

administrativo, com instalações subdimensionadas na sede administrativa localizada 

no centro da cidade de Guaporé. A companhia tem uma prospecção de crescimento 

de 25% do quadro quantitativo de colaboradores até o ano de 2025. As novas 

instalações serão dimensionadas para a prospecção de aproximadamente 300 

funcionários, que irão compor o quadro de funcionários da gestão administrativa da 

empresa.  

Uma nova edificação sem restrições de uso, em um local onde a empresa já 

possui parte das unidades fabris, com infraestruturas básicas de operação e 

funcionamento, com área do terreno disponível para futuras instalações e ampliações, 

fazem com que o tema para a proposta da nova edificação de atividades 

administrativas para a empresa Sulmaq part of Marel se torne factível. 

O Brasil caracteriza-se por ser um país industrializado principalmente nas 

regiões sul e sudeste, o que contribui para a justificativa da escolha deste tema é que 

a indústria auxilia a proporcionar empregos, gerar renda, suprir necessidades de 

consumo internas do pais, reduzindo importações e possivelmente exportando 

produtos e serviços. 



3 PROGRAMA 

Neste capítulo serão apresentados conceitos correspondentes ao programa de 

necessidades para a nova sede administrativa da empresa Sulmaq part of Marel. Após 

a descrição e justificativa do programa, serão demonstradas tabelas preliminares com 

os quantitativos de ambientes e suas respectivas áreas aproximadas, na sequencia 

um fluxograma organizacional previsto para o programa.  

Para embasamento técnico ao programa de necessidades serão expostos os 

condicionantes legais, normas técnicas e diretrizes para elaboração do anteprojeto de 

arquitetura, afim de justificar o que está sendo proposto.  
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3.1 Apresentação do programa 

O programa proposto tem uma ligação forte com a carência de espaços na atual 

sede administrativa da empresa e com o público e colaboradores que frequentam e 

utilizam o local de trabalho. Como principal objetivo, o programa busca a integração 

dos espaços de acordo com a falta de ambiente e áreas físicas para determinados 

setores. Seguinte a coleta de informação nas dependências da atual sede 

administrativa, os ambientes foram dimensionados de maneira que possam atender 

as demandas dos núcleos administrativos.   

O programa de necessidades do projeto referente a nova sede administrativa 

será composto por blocos de setores distribuídos e unidos entre si por afinidade 

operacional, como já ocorre na atual instalação administrativa da empresa. Com base 

nas normas técnicas, consultas e pesquisas junto a direção, gerências e 

colaboradores da empresa, juntamente com referenciais de arquitetura, foi possível 

elaborar o programa de necessidades. 

A proposta de projeto irá se inserir em um lote com área de 294.969,26 m2 de 

propriedade particular da empresa. As disposições dos espaços previstos no 

programa serão constituídas em uma área de aproximadamente 4.500,50 m2 e 

também irão contar com espaços abertos para lazer, convivência e permeabilidade. 

A proposta contemplará em um nível térreo áreas abertas e cobertas, para 

receber pessoas que chegam ao local, além da possibilidade de ser utilizada para 

pequenas exposições de produtos da empresa, servindo inclusive como área de 

recreação, lazer e descanso para pausas diárias dos colaboradores. 

 A nova sede terá uma setorização diversificada, composta por cinco setores: 

atendimento, vendas, suporte a vendas/pós-venda e inovação, administração da 

produção e setor de apoio. 

O setor de atendimento contará com ambientes exclusivos para recepção e 

direcionamento dos clientes, parceiros e fornecedores para visitação interna e 

condução de negócios, estando em um nível térreo abrigará neste espaço, o 

estacionamento coberto, hall de entrada, recepção e espera, coffee break, copa, sala 

de atendimento e criação, sala de apresentações e workshop´s para demonstração 

dos produtos, serviços e tecnologias para processamento da carne que o grupo 

oferece no mercado e, salas de reuniões, salas de entrevistas para recrutamento e 
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seleção de colaboradores, sala multiuso e vídeo para recados, repasse de 

informações, metas, segurança e organização no trabalho  e infraestrutura sanitária, 

além do controle de fluxo de entrada e saída e segurança patrimonial, abaixo na 

Tabela 1 pode-se observar as quantidades, os ambientes, as áreas (m²) por unidade 

e totais. O atendimento e funcionamento da sede administrativa, será em horário 

comercial de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. 

Tabela 1 – Setor de atendimento 

Programa de Necessidades - SETOR DE ATENDIMENTO 

Quantidade Ambiente Área unidade Área total 

1 Estacionamento coberto  100 m2 100 m2 

1 Recepção 20 m2 20 m2 

1 Recepcionista 10 m2 10 m2 

1 Sala de espera 20 m2 20 m2 

1 Lavabo 3 m2 3 m2 

2 Sala de entrevistas 10 m2 20 m2 

1 Sala de segurança e monitoramento de 
patrimônio 

10 m2 10 m2 

1 Sanitário/vestiário segurança 10 m2 10 m2 

1 Espaço de atendimento/criação 50 m2 50 m2 

2 Sala de apresentações e workshops 75 m2 150 m2 

2 Sala de reuniões de atendimento 25 m2 50 m2 

1 Sala de reunião de atendimento 17,5 m2 17,5 m2 

1 Coffee break 10 m2 10 m2 

1 Copa 25 m2 25 m2 

1 Depósito material de limpeza 3 m2 3 m2 

1 Depósito 7 m2 7 m2 

1 Sala multiuso e vídeo 600 m2 600 m2 

1 Biblioteca 25 m2 25 m2 

1 Sanitário masculino com PNE 

01 conjunto de sanitários a cada 200 
m2 

15 m2 15 m2 

1 Sanitário feminino com PNE 

01 conjunto de sanitários 

a cada 200 m2 

15 m2 15 m2 

1 Espaço descoberto de convivência 500 m2 500 m2 

Área total do setor 1.730,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 
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O setor de vendas receberá contribuição de outros setores para o êxito do seu 

papel dentro da empresa e para com os clientes e parceiros comerciais.  O setor será 

composto pela diretoria comercial e financeira, diretoria de relacionamentos, gerência 

comercial, gerência jurídica/financeira e pelos setores de vendas nacionais, vendas 

exportação, marketing, jurídico/financeiro, além das salas de apoio para reuniões, 

atendimento e criação, coffee break, copa compartilhada e infraestrutura sanitária, 

abaixo na Tabela 2 estão descritas as quantidades, os ambientes, as áreas (m²) por 

unidade e totais. O objetivo do setor é promover e divulgar a marca da empresa, 

entender as necessidades dos clientes e prospectar venda de produtos e serviços, 

elaborando propostas comerciais e convertendo em pedidos para a área técnica as 

demandas de máquinas e acessórios, para suprir as deficiências e melhorias do 

processo produtivo dos alimentos dos clientes.  

Assim que ocorre o fechamento do negócio com o cliente, são emitidas todas 

as documentações necessárias para as assinaturas de contratos e andamento do 

projeto pelas demais áreas da empresa. 

Tabela 2 – Setor de vendas 

Programa de Necessidades – SETOR DE VENDAS 

Quantidade Ambiente Área unidade Área total 

1 Espaço de atendimento/criação 50 m2 50 m2 

1 Coffee break/copa comprtilhada 10 m2 10 m2 

1 Diretoria comercial e financeira 25 m2 25 m2 

1 Diretoria de relacionamentos 25 m2 25 m2 

1 Sala de reunião diretoria comercial e 
diretoria de relacionamentos 

17,5 m2 17,5 m2 

1 Gerência comercial 15 m2 15 m2 

1 Sala de reunião da gerência comercial 10 m2 10 m2 

1 Vendas - nacionais 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Vendas – exportação 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Marketing 

4 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

20 m2 20 m2 
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1 Sala de reunião setor de vendas 
nacionais/exportação e marketing 

25 m2 25 m2 

1 Gerência juridica/financeira 15 m2 15 m2 

1 Setor financeiro 

20 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

100 m2 

 

100 m2 

1 Sala de reuniões setor 
jurídico/financeiro 

25 m2 25 m2 

1 Sanitário masculino com PNE 

01 conjunto de sanitários a cada 200 
m2 

15 m2 15 m2 

1 Sanitário feminino com PNE 

01 conjunto de sanitários 

a cada 200 m2 

15 m2 15 m2 

Área total do setor 427,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 

O setor de suporte a vendas, pós-venda e inovação dará o respaldo técnico 

ao setor de vendas, pois será composto interinamente pelos setores de engenharia e 

de gestão de contratos. A área será formada pela direção técnica e inovações, 

gerências de engenharia de vendas, layout, contratos, engenharia de projetos, 

pesquisa e desenvolvimento e inovação com os seus respetivos setores e 

complementados pelas salas de apoio de reuniões, atendimento e criação, coffee 

break, copa compartilhada e infraestrutura sanitária, abaixo na Tabela 3 pode-se 

observar as quantidades, os ambientes, as áreas (m²) por unidade e totais. A escolha 

da melhor solução e dos equipamentos para as demandas dos clientes é de 

responsabilidade desta área técnica da companhia, ao qual dispõe do conhecimento 

dos produtos e finalidades especificas de cada um, bem como a configuração que 

disponibiliza para determinadas funções do processo. São elaborados pela 

engenharia de layout os anteprojetos e as listas de orçamento de máquinas para a 

elaboração das propostas comerciais pelo setor de vendas.  

Por meio do setor de gestão de contratos ocorre a abertura das demandas de 

trabalhos e atividades dos setores de engenharia de projetos e engenharia de 

produção, com intuito de promover a integração do projeto vendido entre o cliente e a 

Sulmaq part of Marel, bem como, controlar o atendimento dos prazos acordados entre 

as partes, com as entregas dos projetos complementares ao cliente e dos projetos 

dos produtos para manufatura na parte fabril. 
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Os setores de engenharia de projetos e engenharia de inovação, são 

responsáveis pelo planejamento, execução e monitoramento do andamento dos 

projetos e processos dentro da companhia, interagindo diretamente com o cliente e 

demais setores internos responsáveis pelo processo de envio de produtos para a 

fabricação. 

O setor de pesquisa e inovação está vinculado a está área de suporte a vendas 

e pós-venda, devido as novas soluções e produtos a serem desenvolvidos que não 

existem no mercado para processo produtivo da carne, com isso fazer com que a 

empresa tenha certo diferencial quanto aos concorrentes. O processo de 

desenvolvimento de novos produtos deve estar em acordo com os requisitos legais e 

estatutários. 

O setor de orçamentos tem por função a atualização constante dos custos 

diretos e indiretos utilizados para cada produto, dando suporte a vendas para 

elaboração de propostas comerciais com maior nível de assertividade. Abaixo, na 

Tabela 3 estão descritas as quantidades, ambientes e áreas individuais de totais de 

cada um dos setores acima mencionados. 

Tabela 3 – Setor de suporte vendas, pós venda e inovação 

Programa de Necessidades - SETOR DE SUPORTE VENDAS, PÓS-VENDA E INOVAÇÃO 

Quantidade Ambiente Área unidade Área total 

1 Diretoria técnica e de inovações 25 m2 25 m2 

1 Sala de reunião diretoria técnica e 
inovações 

17,5 m2 17,5 m2 

1 Gerência engenharia de vendas 15 m2 15 m2 

1 Setor engenharia de vendas 

10 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

50 m2 50 m2 

1 Sala de reunião setor de engenharia de 
vendas 

25 m2 25 m2 

1 Gerência engenharia de layout 15 m2 15 m2 

1 Setor engenharia de layout 

20 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

100 m2 100 m2 

2 Sala de reunião setor de engenharia de 
layout 

25 m2 25 m2 

1 Gerência de contratos 15 m2 15 m2 

1 Setor de gestão de contratos 30 m2 30 m2 
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6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

1 Sala de reunião setor de gestão de 
contratos 

25 m2 25 m2 

1 Gerência engenharia de projetos 15 m2 15 m2 

1 Setor engenharia de projetos 

30 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

150 m2 150 m2 

2 Sala de reunião setor de engenharia de 
projetos 

25 m2 25 m2 

1 Gerência de pesquisa e inovação 15 m2 15 m2 

1 Setor de pesquisa e inovação  

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Setor de orçamentos 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Sala de reunião setor de pesquisa e 
inovação / orçamentos 

25 m2 25 m2 

1 Sanitário masculino com PNE 

01 conjunto de sanitários a cada 200 
m2 

15 m2 15 m2 

1 Sanitário feminino com PNE 

01 conjunto de sanitários 

a cada 200 m2 

15 m2 15 m2 

Área total do setor 747,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 

 

O setor de administração da produção, como detalhado na Tabela 4 com 

quantidade, ambiente e áreas individuais e totais, por sua vez, receberá as demandas 

de fabricação de peças e equipamentos de acordo com os requisitos dos projetos, dos 

desenvolvimentos e detalhamentos das máquinas, os quais passaram pelas áreas de 

engenharia de projetos e engenharia de produção. Será constituído pela diretoria de 

manufatura, gerências de administração da produção, engenharia de produção,  

peças e serviços e gerência de administração de produção e também pelos referentes 

setores de engenharia de produção, engenharia de controle e automação, engenharia 

de métodos e processos, setor peças e serviços, assistência técnica e suporte ao 

cliente, administração da produção e controle de qualidade, planejamento de 
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produção e controle de manufatura, setor de compras, setor de controle de expedição 

e setor de administração de instalações. Os setores anteriormente mencionados terão 

suporte das salas de apoio de reuniões, atendimento e criação, coffee break, copa 

compartilhada e infraestrutura sanitária. O caráter desta área de administração da 

produção é dar continuidade ao que foi efetuado no início do processo com a venda, 

do que desenvolvido na etapa intermediária pelos departamentos de engenharia com 

os projetos das máquinas, do que foi planejado pelo próprio setor para a fabricação 

das peças e montagem dos equipamentos em questão, para chegarem aos clientes 

com a devida qualidade e ser efetuada a instalação e start-up das linhas de produção 

nas plantas frigoríficas. 

Tabela 4 – Setor de administração da produção 

Programa de Necessidades – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Quantidade Ambiente Área unidade Área total 

1 Espaço de atendimento/criação 50 m2 50 m2 

1 Coffee break/copa compartilhada 10 m2 10 m2 

1 Diretoria de manufatura 25 m2 25 m2 

1 Sala de reunião da diretoria de 
manufatura 

17,5 m2 17,5 m2 

1 Gerência engenharia de produção 15 m2 15 m2 

1 Setor engenharia de produção 

40 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

200 m2 200 m2 

2 Sala de reunião setor de engenharia de 
produção 

25 m2 50 m2 

1 Setor de engenharia de controle e 
automação 

14 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

70 m2 70 m2 

1 Setor de engenharia de métodos e 
processos 

14 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

70 m2 70 m2 

1 Sala de reunião setor de engenharia de 
controle e automação e métodos e 

processos 

25 m2 25 m2 

1 Gerência peças e serviços 15 m2 15 m2 

1 Setor de peças e serviços 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 
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1 Setor de assistência técnica 

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Sala de suporte ao cliente 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Sala de reunião setor de peças e 
serviços assistência técnica e suporte 

ao cliente 

25 m2 25 m2 

1 Gerência de administração da 
produção 

15 m2 15 m2 

1 Setor de administração da produção e 
controle de qualidade 

20 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

100 m2 100 m2 

1 Sala de reunião setor de administração 
da produção e controle de qualidade 

25 m2 25 m2 

1 Setor de PPCM planejamento produção  
e controle de manufatura 

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Sala de reunião setor planejamento e 
controle de manufatura PPCM 

25 m2 25 m2 

1 Setor de compras 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Setor de controle expedição 

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Sala de reunião setor de compras e 
controle expedição 

25 m2 25 m2 

1 Gerência de administração de 
instalações 

15 m2 15 m2 

1 Setor de administração de instalações 

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Sala de reunião setor de administração 
de instalações 

25 m2 25 m2 

1 Sanitário masculino com PNE 

01 conjunto de sanitários a cada 200 
m2 

15 m2 15 m2 

1 Sanitário feminino com PNE 

01 conjunto de sanitários 

15 m2 15 m2 
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a cada 200 m2 

1 Vestiário masculino 10 m2 10 m2 

1 Vestiário feminino 10 m2 10 m2 

Área total do setor 1.102,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 

O setor de apoio faz a conexão entre todos os setores, conta com os 

departamentos de tecnologia da informação (TI), recursos humanos (RH), suporte a 

viagens e logística, integração de pessoal, segurança do trabalho, sala de plotagem, 

xeróx e arquivo e também abrigará salas de apoio para reuniões, sala de atendimento 

e criação, coffee break, copa compartilhada e infraestrutura sanitária, mostrados na 

Tabela 5, com quantidade, ambiente, área individual e total. Os pertinentes setores 

serão coordenados pela direção administrativa e pelas gerências de TI, RH e logística. 

Tabela 5 – Setor de apoio 

Programa de Necessidades – SETOR DE APOIO 

Quantidade Ambiente Área unidade Área total 

1 Espaço de atendimento/criação 50 m2 50 m2 

1 Coffee break/copa compartilhada 10 m2 10 m2 

1 Diretoria administrativa 25 m2 25 m2 

1 Sala de reunião da diretoria 
administrativa 

17,5 m2 17,5 m2 

1 Gerência de tecnologia da informação 
(TI) 

15 m2 15 m2 

1 Setor de tecnologia da informação e 
gestão de processos 

8 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

40 m2 40 m2 

1 Sala de reunião do setor de tecnologia 
da informação e gestão de processos 

25 m2 25 m2 

1 Sala servidores 25 m2 25 m2 

1 Gerência de recursos humanos (RH) 15 m2 15 m2 

1 Setor de recursos humanos (RH) 

10 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

50 m2 50 m2 

1 Sala de reunião do setor de Rrecursos 
humanos (RH) 

25 m2 25 m2 

1 Sala de entrevistas 10 m2 10 m2 

1 Setor de segurança e integração de 
pessoal 

4 colaboradores  

20 m2 20 m2 
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( 5,0 m2  cada) 

1 Sala de ambulatório e medicina do 
trabalho  

15 m2 15 m2 

1 Sala de treinamento de integração 25 m2 25 m2 

1 Gerência de logística e suporte 
viagens 

15 m2 15 m2 

1 Setor de logística e suporte viagens 

6 colaboradores  

( 5,0 m2  cada) 

30 m2 30 m2 

1 Sala de reunião do setor de logística e 
suporte a viagens  

25 m2 25 m2 

1 Xeróx/plotagem/arquivo 25 m2 25 m2 

1 Sanitário masculino com PNE 

01 conjunto de sanitários a cada 200 
m2 

15 m2 15 m2 

1 Sanitário feminino com PNE 

01 conjunto de sanitários 

a cada 200 m2 

15 m2 15 m2 

Área total do setor 492,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 

 

Por fim é apresentado o quadro de área total da proposta para a nova sede 

administrativa (TABELA 6). 

Tabela 6 – Quadro de área total da proposta 

ÁREA TOTAL 

SETOR DE ATENDIMENTO 1.730,50 m2 

SETOR DE VENDAS 427,50 m2 

SETOR DE SUPORTE VENDAS, PÓS-VENDA E INOVAÇÃO 747,50 m2 

SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 1.102,50 m2 

SETOR DE APOIO 492,50 m2 

Área total 4.500,50 m2 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 19 – Fluxograma Macro da proposta da sede administrativa 

 

Fonte: Autor (2020). 

Figura 20 – Fluxograma do setor de atendimento 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 21 – Fluxograma do setor de vendas 

 

Fonte: Autor (2020). 

Figura 22 – Fluxograma do setor de suporte vendas/pós-venda e inovação 

 

Fonte: Autor (2020). 



46 

 

Figura 23 – Fluxograma do setor de administração da produção 

 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 24 – Fluxograma do setor de apoio 

 

Fonte: Autor (2020). 
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3.2 Condicionantes legais do programa  

De acordo com a escolha do programa a seguir serão apresentados e 

analisados os condicionantes legais e normas técnicas, afim de demonstrar dados que 

tenham importância para a elaboração da proposta de projeto.  

 

3.2.1 Código de obras do munícipio de Guaporé/RS 

Sob LEI Nº 3083/2010, DE 17 DE AGOSTO DE 2010, o Artigo 1º institui o 

código de obras do município de Guaporé/RS, disciplina as regras gerais e específicas 

a serem obedecidas na elaboração de projetos, na construção, no uso e na 

manutenção das edificações. O código de obras aplica-se também as edificações 

existentes, reformas, aumento e mudança de uso, tem por objetivos garantir padrões 

mínimos de conforto e qualidade nas edificações, compreendendo habitualidade, 

durabilidade e segurança. 

Todos os projetos devem estar de acordo com esta LEI Nº 3083/2010 e com a 

legislação vigente sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo determinadas pelo 

Plano Diretor Municipal de Guaporé/RS. 

As responsabilidades sob as edificações e sua manutenção é compartilhada 

entre o município, o autor do projeto, o executor, o responsável técnico e o proprietário 

e/ou usuário. As obras somente poderão ser executadas após análise, aprovação de 

projeto e concessão de licença por parte da Prefeitura Municipal, mediante 

apresentação de documentação pelo profissional legalmente habilitado, cadastrado 

na prefeitura e com as devidas obrigações tributárias em dia (CÓDIGO DE OBRAS 

DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 2010).  

O deferimento da solicitação de aprovação do projeto e início de obra tem 

validade de 1 ano, sendo que começa a contar o prazo a partir da execução das 

fundações da edificação, sendo estas devidamente vistoriadas pelo setor de 

fiscalização da prefeitura, emitindo oficio de aviso ao proprietário e demais 

autoridades municipais para cumprimento da Lei, sob pena de multas, embargos e 

interdições mediante seu descumprimento como determinado no Capítulo VIII, Seção 

I.  
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De acordo com o Art. 81 do Capítulo III do Título VII, as paredes externas 

quando executadas em alvenaria de tijolo, devem ter espessura mínima de 0,15 m 

(quinze centímetros). 

§ 1º: As paredes de alvenaria de tijolo que constituírem divisões entre 
economias distintas devem ter espessura mínima de 0,20 m (vinte 
centímetros).  

§ 2º: As paredes de alvenaria de tijolo que constituírem divisões internas 
podem ter espessura mínima de 0,10 m (dez centímetros).  

§ 3º: As espessuras mínimas de paredes constantes neste artigo podem ser 
alteradas quando forem utilizados materiais de natureza diversa, desde que 
possuam, comprovadamente, no mínimo, os mesmos índices de resistência, 
impermeabilidade e isolamento térmico e acústico, conforme o caso 
(CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 2010, p. 33). 

 

Conforme o Art. 93, do Capítulo V do Título VII, para compartimentos 

destinados as atividades comerciais, industriais e de prestação de serviço a altura 

mínima de pé-direito deverá ser 2,60 m (dois metros e sessenta centímetros), sendo 

acrescida para 3,00 m (três metros) para locais com compartimentos de até 100 m2 

(cem metros quadrados) de área. Em compartimentos com área superior a 100 m2 

(cem metros quadrados) e até 300 m2 (trezentos metros quadrados) a altura mínima 

de pé-direito será de 3,30 m (três metros e trinta centímetros) e para áreas superiores 

a 300 m2 (trezentos metros quadrados), que se enquadrará a proposta de projeto para 

a nova sede administrativa da empresa Sulmaq part of Marel, 3,50 m (três metros e 

cinquenta centímetros) a altura mínima de pé-direito (CÓDIGO DE OBRAS DO 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 2010).  

Ainda segundo o código de obras (2010), Art. 93, do Capítulo V do Título VII, 

para garagens o vão livre de piso a teto mínimo é de 2,20 m (dois metros e vinte 

centímetros).  

A Tabela 7 abaixo extraída do Capítulo IV, do Título VII, representa a fração da 

área de piso para determinar o vão mínimo para a ventilação e iluminação natural dos 

ambientes de uso não residencial, ao qual a proposta para a nova sede administrativa 

para a empresa Sulmaq part of Marel se enquadra. 
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Art. 86 É permitida a abertura de vãos para poço de ventilação e iluminação 
PVI (poço de ventilação e iluminação) desde que observadas as seguintes 
condições:  

I - Se forem abertos vãos pertencentes aos compartimentos de permanência 
prolongada, o PVI não poderá ter área inferior a 6 m² (seis metros quadrados);  

II - Se forem abertos vãos pertencentes aos compartimentos de permanência 
transitória, copas, cozinhas e áreas de serviço, o PVI não poderá ter área 
inferior a 4 m² (quatro metros quadrados)   

III - Se o PVI servir apenas a compartimentos sanitários, deverá possuir área 
mínima de 2,25 m² (dois metros e vinte e cinco decímetros quadrados).  

Parágrafo único: Os poços de ventilação e iluminação devem ser revestidos 
internamente e visitáveis na base (CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE 
GUAPORÉ, 2010, p. 35). 

 

Tabela 7 - Vãos de ventilação e iluminação natural 

 

Fonte: Código de Obras Guaporé/RS (2010). 

O código de obras (2010), destaca o Art. 97 da Seção I, o dimensionamento 

dos corredores, escadas e rampas segundo a classificação das edificações. De uso 

coletivo para o caso da proposta da nova sede administrativa, deverá ter largura 

mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros), devendo ser dimensionados pela 

fórmula N=P/C os elementos anteriormente mencionados em função do pavimento 

com maior número de pessoas que utiliza e usufrui o local como poder ser visto na 

Tabela 8 obtida do código (CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 

2010).  

Considerando-se o sentido de saída: N = P/C na qual:  
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N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro;  

P = população do pavimento de maior lotação;  

C = capacidade de unidade de passagem, de acordo com a Tabela 8. 
(CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 2010, p. 39). 

Tabela 8 – Padrões para dimensionamento de circulações por cálculo de população 

 

Fonte: Código de Obras Guaporé/RS (2010). 

O Artigo 100 da Seção I do código de obras (2010), determina a largura mínima 

do piso do degrau e a altura máxima do espelho do degrau, no qual considera para 

escadas de uso privativo a altura do espelho de 0,185 m (dezoito centímetros e meio) 

e largura do piso do degrau de 0,25 m (vinte e cinco centímetros). As escadas de uso 

comum ou coletivo devem ter a altura do espelho de 0,18 m (dezoito centímetros) e 
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largura do piso do degrau de 0,27 m (vinte e cinco centímetros), sendo esta a condição 

para aplicação a proposta. Quanto as rampas de uso privativo, a inclinação máxima 

permitida será de 12% (doze por cento). 

As áreas de estacionamentos para edificações com fins comerciais e de 

serviços, corresponde ao mínimo de 01 (uma) vaga de garagem ou estacionamento 

no interior do lote para cada 100 m2 (cem metros quadrados) de área construída, 

sendo considerado para os efeitos dos cálculos as áreas efetivamente utilizadas pelo 

público. As dimensões mínimas por vaga serão de 2,40 m (dois metros e quarenta 

centímetros) de largura por 4,80 m (quatro metros e oitenta centímetros) de 

comprimento, estando assim especificadas no Art. 119 e Art. 120. 

No que se refere a quantidade de sanitários, o Capítulo II, Seção II, Art. 173, 

item III, estabelece que para edifícios de escritórios deve ter em cada pavimento, no 

mínimo, um conjunto de sanitários separados por sexo a cada 200 m2 de área 

construída (CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, 2010). 

 

3.2.2 Normas Técnicas 

Nesta etapa, serão abordadas algumas das principais normas da ABNT 

pertinentes ao tema, que tenham devida importância para embasamento e 

justificativa, que serão levadas em consideração na elaboração da proposta de projeto 

da nova sede administrativa.   

ABNT NBR 5410:2004 Versão corrigida: 2008 – Instalações Elétricas de Baixa 

Tensão. 

Estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de 

baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento 

adequado da instalação e a conservação dos bens. 

ABNT NBR 5413:1992 Versão corrigida: 1992 – Iluminância de Interiores: 

           Estabelece os valores de iluminâncias médias e mínimas em serviço para a 

iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria, 

ensino, esporte e outros. 

ABNT NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria: 
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Estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e 

manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui 

estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom 

desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de 

instalação de água potável. 

ABNT NBR 9050:2004 Versão corrigida: 2005 – Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

Estabelece critério e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos as condições de acessibilidade. 

ABNT NBR 9077: 2001 – Saídas de emergência em edifícios.  

Esta norma técnica regulamenta as saídas de emergência em edifícios, tem por 

objetivo determinar as condições para a evacuação dos locais em caso de incêndio, 

garantindo a integridade física das pessoas. Nas Tabelas 9 a 16 seguintes estão 

resumidas as particularidades para proposta de projeto para a nova sede 

administrativa.  

Tabela 9 – Classificação das edificações quanto à sua ocupação 

Tabela 1 – Classificação das edificações quanto à sua ocupação 

Grupo Ocupação/Uso Divisão Descrição Exemplos 

D Serviços 
profissionais, 
pessoais e 
técnicos  

D-1 Locais para 
prestação de 
serviços 
profissionais ou 
condução de 
negócios  

Escritórios administrativos ou 
técnicos, consultórios, instituições 
financeiras (não incluídas em D-2), 
repartições públicas, cabeleireiros, 

laboratórios de análises clínicas sem 
internação, centros profissionais e 

outros 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

Tabela 10 – Classificação das edificações quanto à altura 

Tabela 2 – Classificação das edificações quanto à altura  

Código Tipo de edificação Alturas contadas da soleira de entrada ao piso do 
último pavimento, não consideradas edículas no 
ático destinadas a casas de máquinas Código 
Denominação e terraços descobertos (H) 

N Edificações medianamente 
altas 

12,00 m < H - 30,00 m 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 
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Tabela 11 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta 

Tabela 3 – Classificação das edificações quanto às suas dimensões em planta  

Natureza do enfoque Código Classe da edificação Parâmetros de área 

γ Quanto à área total St 
(soma das áreas de 
todos os pavimentos da 
edificação) 

V Edificações grande 1500 m2 ≤ St < 5000 m2 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

Tabela 12 – Classificação das edificações quanto às suas características 
construtivas 

Tabela 4 – Classificação das edificações quanto às suas características construtivas  

Código Tipo Especificação Exemplos 

Y Edificações com 
mediana resistência ao 
fogo 

Edificação com estrutura 
resistente ao fogo, mas 
com fácil propagação de 
fogo entre os pavimentos 

Edificações com paredes-cortinas 
de vidro (“cristaleiras”); edificações 
com janelas sem peitoris (distância 
entre vergas e peitoris das 
aberturas do andar seguinte 
menor que 1,00 m); lojas com 
galerias elevadas e vãos abertos e 
outros 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

 

Tabela 13 – Dados para o dimensionamento das saídas 

Tabela 5 – Dados para o dimensionamento das saídas 

Ocupação População Capacidade da U. de passagem 

Grupo Divisão Acessos e 
descargas 

Escadas(B) e 
rampas 

Portas 

D     -  Uma pessoa por 7,00 m2 de área 100 60 100 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

 

Tabela 14 – Distâncias máximas a serem percorridas 

Tabela 6 – Distâncias máximas a serem percorridas  

Tipo de 
edificação 

Grupo e 
divisão de 
ocupação 

     

Sem chuveiros automáticos Com chuveiros automáticos 

Saída única Mais de uma 
saída 

Saída única Mais de 
uma saída 

Y Qualquer 20,00 m 30,00 m 35,00 m 45,00 m 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 
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Tabela 15 – Número de saídas e tipos de escadas 

Tabela 7 – Número de saídas e tipos de escadas  

Dimensão Q (área de pavimento > 750 m2) 

Altura N 

Ocupação Nos Tipo esc. 

Grupo Divisão 

D - 2 PF 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

Tabela 16 – Exigência de alarme    

Tabela 8 – Exigência de alarme   

Dimensões em planta Q  

Alturas N 

Classe e grupo de ocupação 

D - * 

Fonte: NBR 9077 transcrita pelo autor (2020). 

 

ABNT NBR – 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio. 

Estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de 

extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para 

combate e princípio de incêndio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 TERRENO 

Neste capitulo será abordado a história e características do município de 

Guaporé/RS juntamente com a apresentação da área de intervenção para a proposta, 

desde a sua localização na cidade, no bairro que será inserida, a gleba de propriedade 

particular da empresa, o local disponível para futuras instalações com suas 

características e entorno imediato. Serão relatados também os condicionantes legais 

da área em questão e a justificativa da escolha do local para a nova sede 

administrativa da empresa Sulmaq part of Marel. 
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4.1 História e características do município de Guaporé/RS 

O município de Guaporé está localizado no planalto da serra gaúcha do estado 

Rio Grande do Sul e apresenta área total de 297.545 Km², segundo IBGE, faz parte 

da chamada “serra gaúcha”, com cerca de 206 Km de distância da capital do estado, 

Porto Alegre. Suas cidades referência de localização são Lajeado, Passo Fundo, 

Bento Gonçalves, Caxias do Sul e a própria capital. 

O município começou a ser colonizado por volta de 1800, por imigrantes 

italianos oriundos, principalmente, do norte da Itália. Mas foi em 1892 que a colônia 

de Guaporé foi criada oficialmente, cujo nome é de origem indígena e significa “Vale 

Deserto”. Por seu rápido desenvolvimento, exemplo disso foi o fato de que em apenas 

quatro anos já possuía telefone e correio, além do impulso econômico com a produção 

de milho, suínos, batata, feijão, vinhas e erva-mate, foi elevado a município no ano de 

1903, com instalação oficial em 1º de janeiro de 1904. No ano de 1933 passou a fazer 

parte da categoria de comarca. 

 Originalmente possuía em seu território as terras hoje pertencentes aos 

municípios de Casca, São Domingos do Sul e Marau, desmembrados em dezembro 

de 1954, Muçum e Vespasiano Corrêa, desmembrados em fevereiro de 1959, 

Serafina Corrêa e Montauri, desmembrados em julho de 1960, Dois Lajeados e São 

Valentim do Sul, desmembrados em dezembro de 1987, e por fim o município de 

União da Serra desmembrado em março de 1992 (IBGE, 2020). 

Uma grande característica da cidade é seu traçado, totalmente planejado, em 

formato de quadrículos modulares, inspirado nas cidades portuguesas, isso, muito 

provavelmente, se deve ao fato do primeiro prefeito ter sido o Intendente Vespasiano 

Rodrigues Corrêa, engenheiro civil. 

O empreendedorismo se mostrou presente desde os primórdios do município 

com a comercialização das produções de aguardente, banha, ovos, queijo e vinho e 

isso se deve ao povo que aqui se estabeleceu desde a sua colonização, abaixo, na 

Tabela 17, pode-se observar a evolução da população de Guaporé nos períodos de 

1991 até os dias de hoje. 
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Tabela 17 – Evolução da população de Guaporé/RS 
Anos Total Diferença Diferença% 

1991 19.825 -  - 

1996 18.636 - 1.189 - 6% 

2000 20.064 1.428 7,66% 

2010 22.814 2.750 13,71% 

2019 25.727 2.913 12,77% 

Fonte: IBGE, 2019. 

A análise dos dados apresentados na Tabela 17, revela que o município 

sempre cresceu em número de habitantes, exceto pelo ano de 1991 para o ano de 

1996, onde ocorreu uma redução de 6% da população, isso provavelmente se deve, 

em partes, pela emancipação do município de União da Serra, último município 

desmembrado do território de Guaporé, que foi formado a partir de dois distritos, oeste 

e pulador, sendo que estes se juntaram para a emancipação em março de 1992, o 

que levou parte da população de Guaporé a diminuir. 

Segundo dados do IBGE (2020), a população dos distritos de oeste e pulador, 

no ano de 1991, somava 2.628 pessoas. No Gráfico 1 apresenta-se a evolução da 

população do município de Guaporé, a fim de facilitar a visualização das variações 

ocorridas. 

Gráfico 1 – Evolução da população de Guaporé/RS 

 

Fonte: IBGE, 2019. 
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A população atual vem aumentando significativamente. Recentemente o IBGE 

divulgou novos números estimativos, que revelam termos atingido a marca de 25.727 

habitantes, um crescimento de 12,77% em relação ao ano de 2010, pode-se comparar 

com o número dos demais municípios vizinhos, conforme apresentado na Tabela 18, 

que Guaporé é um dos que mais aumenta seu número de munícipes. 

Como os dados revelam, o maior crescimento da região foi apresentado pelo 

município de Serafina Corrêa (22,80%), seguido de Nova Alvorada (13,92%) e 

Guaporé (12,77%). 

Tabela 18 – Evolução da população na região (2010/2019). 

Município 2010 2019 
Variação de 
Habitantes 

Variação em 
Percentual 

Anta Gorda 6.073 5.981 -92 -1,51% 

Arvorezinha 10.225 10.424 199 1,95% 

Dois Lajeados 3.278 3.400 122 3,72% 

Guaporé 22.814 25.727 2.913 12,77% 

Ilópolis 4.102 4.078 -24 -0,59% 

Itapuca 2.344 2.094 -250 -10,67% 

Montauri 1.542 1.453 -89 -5,77% 

Nova Alvorada 3.182 3.625 443 13,92% 

Putinga 4.141 3.919 -222 -5,36% 

São Valentim do Sul 2.168 2.242 74 3,41% 

Serafina Corrêa 14.253 17.502 3.249 22,80% 

União da Serra 1.487 1.154 -333 -22,39% 

Vista Alegre do Prata 1.569 1.561 -8 -0,51% 

Fonte: IBGE, 2010 e 2019. 

 

O IBGE considera para fins de cálculo do aumento do número de habitantes o 

aumento da fecundidade, diminuição da mortalidade e a migração. O fato de os 

municípios de Guaporé e Serafina Corrêa serem considerados pólos microregionais 

de desenvolvimento, a tendência é de que continuem apresentando crescimento no 

número de habitantes, em compensação os municípios nos quais a agricultura ainda 

é o maior gerador de renda o crescimento tende a ser cada vez menor. 
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De acordo com a Tabela 19, observa-se que na faixa que compreende as 

idades de 0 a 9 anos há um acréscimo da população de Guaporé, sendo o grande 

aumento entre os 0 aos 4 anos, com 20,28% de alta. A faixa que compreende as 

idades de 10 a 14 anos há um decréscimo de 7,03%. A partir dos 15 anos ocorreu 

elevação da população, com exceção da faixa de 45 a 49 anos que apresentou 

declínio, com 4,65% de queda, com destaque para as faixas etárias de 60 a 64 anos, 

com elevação de 24,42%, de 65 a 69 anos, com elevação de 31,12%, e para o grupo 

de pessoas com 80 anos ou mais, mostrando uma elevação de 24,48%. 

Tais dados confirmam a expectativa de vida ao nascer, que segundo o IBGE, 

em 2018 era de 76,3 anos. Acredita-se que, hoje, a mesma tenha aumentado. 

Outro dado importante que a Tabela 19 apresenta é o total da população que 

apresenta um acréscimo de 25,87% em relação ao ano de 2010. 

Tabela 19 – Evolução da população de Guaporé por faixa etária (2010/2016). 
Faixa etária 2010 2016 Diferença Diferença % 

0 a 4 anos 1.267 1.524 257 20,28 

5 a 9 anos 1.301 1.394 93 7,15 

10 a 14 anos 1.636 1.521 -115 - 7,03 

15 a 19 anos 1.762 1.799 37 2,10 

20 a 24 anos 1.971 1.982 11 0,56 

25 a 29 anos 1.965 2.148 183 9,31 

30 a 34 anos 1.879 2.116 237 12,61 

35 a 39 anos 1.674 1.996 322 19,24 

40 a 44 anos 1.644 1.717 73 4,44 

45 a 49 anos 1.763 1.681 -82 -4,65 

50 a 54 anos 1.553 1.829 276 17,77 

55 a 59 anos 1.306 1.515 209 16 

60 a 64 anos 991 1.233 242 24,42 

65 a 69 anos 752 986 234 31,12 

70 a 74 anos 577 699 122 21,14 

75 a 79 anos 441 515 74 16,78 

80 ou mais anos 482 600 118 24,48 

Total 20.064 25.255 2.291 25,87 

Fonte: FEE, 2016. 
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O Produto Interno Bruto (PIB) é a representação monetária da soma de todos 

os bens e serviços finais de uma determinada região em certo período de tempo, 

sendo estes provenientes da agropecuária, dos serviços e da indústria, seu principal 

objetivo é mensurar a atividade econômica da região. 

Na Tabela 20 podemos observar, os valores que representam a participação 

de cada uma destas áreas na economia do município, chegando assim a base 

econômica de Guaporé. 

O setor de serviços responde em todos os períodos com mais de 50% da 

atividade econômica, apenas em 2010 e 2013 apresentou um percentual um pouco 

menor, 51,70% e 51,37% respectivamente, de participação da economia. Já a 

agropecuária fica no outro extremo, girando entre 6% e 10%, o melhor ano para este 

setor foi em 2013, um dos piores para os serviços. A indústria aparece em segundo 

lugar de fonte geradora de riquezas, de 37% a 40% nestes períodos. Deste modo 

observa-se que o principal gerador de riquezas para o município de Guaporé/RS é o 

setor de serviço, seguido pelo setor da indústria e após, com uma participação muito 

reduzida está o setor de agropecuária. 

 

Tabela 20 – Base econômica de Guaporé (2010/2017 – em Mil reais). 
 

Anos 
VAB 

Agropecuária 
% VAB 

total 
VAB 

Indústria 
% VAB 

total 
VAB 

Serviços 
% VAB 

total 
Total VAB 

2010 30.798 9,40 127.407 38,90 169.336 51,70 327.541 

2011 33.439 9,30 134.669 37,44 191.538 53,26 359.646 

2012 26.544 6,74 156.561 39,78 210.451 53,47 393.556 

2013 43.926 9,56 179.623 39,08 236.105 51,37 459.654 

2014 44.169 8,37 203.750 38,61 279.795 53,02 527.714 

2015 47.496 8,34 214.948 37,76 306.853 53,90 569.297 

2016 49.677 8,38 224.711 37,92 318.262 53,70 592.650 

2017 45.227 7,10 244.854 38,45 346.698 54,45 636.779 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

Para melhor visualização dos dados referentes ao ano de 2017, sobre a 

participação de cada setor na base econômica do município apresenta-se o Gráfico 

2. 
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Gráfico 2 – Comparativo entre o VAB da indústria, serviços e agropecuária  

 

Fonte: IBGE, 2017. 

 

 

Na Tabela 21 apresenta-se os valores do PIB e do PIB per capita, que é o 

produto interno bruto da região dividido pelo número de pessoas que habitam a 

mesma região. A formação do PIB se dá através da soma entre os valores do total do 

valor adicionado bruto (VAB) mais os impostos. 

Tabela 21 – Evolução do PIB e PIB per capita de Guaporé (2009/2017). 
 

 Anos Total VAB  Impostos  PIB  PIB per capita  Variação % PIB 

2009 307.167.000 30.284.000 337.451.000 14.939,00 - 

2010 382.940.000 43.375.000 426.315.000 18.689,81 26,33 

2011 421.595.000 46.986.000 468.581.000 20.350,09 9,91 

2012 462.614.000 48.579.000 511.193.000 22.005,73 9,09 

2013 541.022.000 54.333.000 595.355.000 24.660,54 16,46 

2014 620.977.000 71.291.000 692.268.000 28.452,09 16,28 

2015 671.046.000 73.726.000 744.772.000 30.387,71 7,58 

2016 699.707.000 69.277.000 768.984.000 31.161,96 3,25 

2017 750.460.000 78.135.000 828.596.000 33.362,69 7,75 

Fonte: IBGE, 2017. 
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Com base nos dados acima relacionados constata-se que o maior crescimento 

econômico do município ocorreu nos anos de 2010, 2013 e 2014, sendo 

respectivamente 26,33%, 16,46% e 16,28%. Nos anos de 2011 e 2012 a alta foi 

praticamente a mesma, ficando o destaque para o ano de 2010 que apresentou a 

maior alta já registrada, ao comparar este crescimento com o registrado para o estado 

do Rio Grande do Sul, o qual apresentou um crescimento de 6,7% no mesmo ano. 

Além disso, em nenhum período apresentou queda de Produto Interno Bruto 

(PIB), o crescimento nos anos de 2015 e 2017, sendo 7,58% e 7,75% 

respectivamente, foram menores, porém mesmo assim continuou na constante de 

crescimento. Em contrapartida o menor crescimento desta análise do período de 2010 

a 2017 aconteceu no ano de 2016 com percentual de crescimento de 3,25%. 

Outro fator importante a ser levado em consideração na caracterização do 

município é o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE), indicador 

socioeconômico inspirado no índice de desenvolvimento humano (IDH), que abrange 

os indicadores sociais e econômicos, subdivididos em esferas, sendo estas, 

educação, renda, saneamento e domicílios e saúde. Na esfera da educação leva em 

consideração os índices de taxa de abandono no ensino fundamental, taxa de 

reprovação no ensino fundamental, taxa de atendimento no ensino médio e taxa de 

analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade. Na esfera da renda considera 

a geração de renda – Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) e apropriação de renda 

– Valor Adicional Bruto per capita (VABpc) do comércio, alojamento e alimentação. 

Por fim, na esfera da saúde considera o percentual de crianças com baixo peso ao 

nascer, a taxa de mortalidade de menores de 5 anos e a esperança de vida ao nascer. 

O seu principal objetivo é a mensuração e o acompanhamento do nível de 

desenvolvimento do estado e dos municípios, a partir desta mensuração pode-se 

classificá-los em níveis diferentes, sendo baixo desenvolvimento (índices até 0,499), 

médio desenvolvimento (índices que ficam entre 0,500 e 0,799) e alto 

desenvolvimento (índices que ficam entre 0,800 e 1,000). Cada uma das esferas 

citadas acima recebe um peso que varia de 0 a 1, sendo que cada qual é avaliada 

primeiramente desmembrada, ou seja, cada um dos índices é avaliado 

individualmente pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), a qual lhe concede 

uma nota, conforme os pesos por ela pré-estabelecidos, sendo após juntados para se 

calcular o índice geral do município ou do estado. 
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O IDESE serve para informar as pessoas quanto ao nível em que cada 

município e estado se encontra, além disso, orienta os governantes na tomada de 

decisões no âmbito das políticas socioeconômicas. 

Tabela 22 – Evolução do IDESE de Guaporé (2010/2015) 

Anos Educação Renda Saúde IDESE 
Nível de 

desenvolvimento 

2010 0,683 0,701 0,884 0,756 Médio 

2011 0,714 0,709 0,893 0,772 Médio 

2012 0,720 0,715 0,899 0,778 Médio 

2013 0,771 0,739 0,893 0,801 Alto 

2014 0,759 0,763 0,896 0,806 Alto 

2015 0,749 0,739 0,895 0,795 Médio 

Fonte: FEE, 2015. 

 

Conforme a Tabela 22 o município de Guaporé/RS apresenta um nível de 

desenvolvimento médio nos anos de 2010 a 2012, em 2013 e 2014 atingiu um nível 

alto de desenvolvimento, em 2015 voltou ao nível médio, levando em consideração a 

avaliação geral. Ao desmembrar cada um dos itens que compõe o indicador observa-

se que o item saúde apresenta nível alto de desenvolvimento o que é positivo para a 

média geral do IDESE.  

Ao analisar os dados do município de Guaporé acima apresentados observa-

se que de forma geral este sempre apresentou crescimento e desenvolvimento nos 

últimos anos. Sendo que os fatores que mais contribuíram para este fato são a saúde 

e a educação, esta que vem aumentando, a longevidade da população, e na parte de 

renda o setor de serviços é o grande responsável pelo valor agregado gerado neste 

município.  
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4.2 Apresentação do terreno 

A área de intervenção está localizada na cidade de Guaporé/RS, 

especificamente na RS 129, KM 129 no bairro Ferroviário, no estado do Rio Grande 

do Sul, Brasil (FIGURA 25). A proposta irá se inserir em um lote com área de 

294.969,26 m2 de propriedade particular da empresa. As disposições dos espaços 

previstos no programa serão constituídas em uma área de aproximadamente 4.500,50 

m2 distribuída em uma parcela do lote, que se encontra parcialmente consolidado com 

parte dos equipamentos e infraestrutura da filial da empresa e de um pavilhão fabril 

da própria unidade matriz equipamentos, objeto deste presente trabalho. 

O município de Guaporé está localizado no planalto da serra gaúcha do estado 

Rio Grande do Sul e apresenta área total de 297.545 Km², segundo IBGE, faz parte 

da chamada “serra gaúcha”, com cerca de 206 Km de distância da capital do estado, 

Porto Alegre. Suas cidades referência de localização são Lajeado, Passo Fundo, 

Bento Gonçalves, Caxias do Sul e a própria capital. 

Figura 25 – Localização do município - bairro e terreno da Sulmaq part of Marel  

 

Fonte: Autor (2020). 
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Guaporé faz divisa com alguns municípios em seu perímetro, a norte com a 

cidade de Serafina Corrêa e União da Serra, ao sul com Dois Lajeados e Anta Gorda, 

a leste com as cidades de Vista Alegre do Prata e Fagundes Varela, e a oeste com 

Arvorezinha e Itapuca (FIGURA 26). 

Figura 26 – Apresentação do município de Guaporé/RS com cidades vizinhas  

 

Fonte: Autor (2020). 

A cidade de Guaporé se divide em doze bairros, sendo eles: Ferroviário, 

Conceição, São José, Planalto, Canecão, Centro, São Cristóvão, Nossa Senhora da 

Saúde, Pinheirinho, Nossa Senhora da Paz, Scalabrini e Santo André. O bairro 

Ferroviário, objeto deste estudo localiza-se na extremidade oeste do município, o seu 

perímetro faz divisa a norte e oeste com zona rural, ao sul com o distrito industrial do 
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município, e a leste com os bairros Conceição, Planalto e Nossa Senhora da Saúde 

do perímetro urbano, como visto na Figura 27 abaixo. 

Figura 27 – Bairros do município de Guaporé/RS 

 

 

Fonte: Arquivo da prefeitura municipal de Guaporé, modificado pelo autor (2020). 

O município de Guaporé tem uma localização privilegiada por estar às margens 

da rodovia de ligação do vale do taquari ao norte do estado pelas RS 129, RS 130 e 

RS 324. Com ponto de partida na BR 386 no município de Lajeado a rodovia RS 130 

se conecta com a RS 129 na cidade de Encantado que segue passando por Guaporé 

até se encontrar com a RS 324 na cidade de Casca, consequentemente a RS 324 faz 

conexão com a BR 285 na cidade de Passo Fundo, formando assim a ligação viária 

entre duas rodovias federais.  
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O principal acesso a cidade de Guaporé ocorre pela rodovia RS 129 e pela RS 

441 (FIGURA 28), proveniente da cidade de Nova Prata, que passa pelo município de 

Vista Alegre do Prata no qual faz divisa com o município de Guaporé como pode ser 

visto na Figura acima. Além destas vias, outras três fazem a comunicação com 

Guaporé, sendo elas oriundas das cidades vizinhas de Anta Gorda, Arvorezinha e 

União da Serra, porém nenhuma destas três possuem ligação asfáltica e 

denominação viária estadual. 

Figura 28 – Localização e acessos ao terreno da empresa Sulmaq part of Marel 

 

Fonte: Google Earth modificado pelo autor (2020). 
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O terreno de propriedade particular da empresa Sulmaq part of Marel localiza-

se as margens da rodovia RS 129, no KM 129 no Bairro Ferroviário.  Dividido em duas 

partes o terreno possuí uma área menor a direita da rodovia com 37.170,00 m2 e uma 

área maior a esquerda com 294.969,26 m2 (FIGURA 29). Parte do terreno em ambos 

os lados da rodovia está coberto por mata nativa e faz divisas com propriedades rurais 

na orientação norte, leste e oeste e com perímetro urbano em consolidação a sudeste 

e sul.  

Considerando como ponto de partida o centro da cidade de Guaporé é possível 

chegar ao terreno por meio da comunicação da Avenida Silvio Sanson com a RS 129 

e também pelo acesso norte na junção viária da Rua Zemiro Antônio Seben com a RS 

129. Um terceiro acesso pode ser efetuado pela estrada de terra vinda do município 

de União da Serra/RS, a qual também faz intersecção com a RS 129. 

A área de intervenção deste estudo encontra-se a uma distância aproximada 

de 2,0 KM (dois quilômetros) do centro da cidade e 1,5 KM (um quilometro e meio) da 

unidade matriz localizada no centro.     

Figura 29 – Apresentação do terreno de propriedade da empresa Sulmaq 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 30 – Apresentação do terreno com pré-existências e curvas de nível 

 

 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 31 – Vista aérea do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Setor de Marketing Sulmaq (2019). 

 

 

Figura 32 – Vista 01 do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 33 - Vista 02 do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

Figura 34 – Vista 03 do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 35 – Vista 04 do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

Figura 36 – Vista 05 do terreno com pré-existências 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.2.1 Análise dos edifícios pré-existentes 

As edificações e pavilhões de grande porte contidas no terreno são de cunho 

industrial como pode ser observado abaixo na Figura 37. Com predominância de 

edifícios de um pavimento nos locais de fabricação de peças e equipamentos da 

unidade matriz e da filial de produtos microfundidos, edifícios com dois pavimentos 

que comportam os espaços administrativos, comercial e de engenharia da filial e um 

edifício de três pavimentos que complementa o complexo industrial com infraestrutura 

de pessoal e controle de acesso a ambas as unidades.   

Figura 37 – Alturas das edificações pré-existentes no terreno 

 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.2.2 Vias de acesso e fluxos  

A Figura 38 a seguir representa os fluxos de entrada e saída de veículos leves 

e pesados que chegam a partir do eixo viário da RS 129. As vias internas direcionam 

os veículos para os estacionamentos, que são utilizados pelos colaboradores e 

visitantes, e para os dois pontos de entrada ao complexo industrial, para carga e 

descarga. 

Figura 38 – Vias de acesso e fluxos 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

4.2.3 Condicionantes naturais  

O terreno recebe uma incidência solar maior pelas orientações leste, norte e 

oeste por não possuir obstáculos físicos e/ou naturais. Os ventos predominantes mais 

frequentes vêm do Norte durante dez meses e do Sul nos dois meses restantes do 

ano (FIGURA 39). 
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Figura 39 – Diagrama de Insolação e Ventos 

 

 

Fonte: Autor (2020). 

4.2.4 Condicionantes legais do terreno 

Para a análise dos condicionantes legais da área utilizou-se o Plano Diretor 

disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal. Esta Lei institui o Plano 

Diretor Municipal de Guaporé – Rio Grande do Sul e seu sistema de acompanhamento 

e gestão. 

O local caracteriza-se a partir dos índices urbanísticos para edificações do 

plano diretor municipal como Zona Industrial de Expansão (ZIE). Como apresentado 

a seguir a ZIE determina que a área mínima do lote deve ser de 500 m2 (quinhentos 

metros quadrados) com testada mínima de 20 m (vinte metros) e com 100 m (cem 

metros) de dimensões máximas da quadra (TABELA 23). 
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Tabela 23 – Índices urbanísticos para edificações 

PDM - 
GPÉ 

ÍNDICES URBANISTICOS PARA EDIFICAÇÕES Anexo VIII 

 
Unidade 

Territorial 

Área mínima do 
lote (m2) 

Testada 
mínima (m) 

Dimensões 
máximas da 
quadra (m) 

Observações 

Macro-
área 

Urbana 

 
Macro-área 

Urbana 
Macro-área 
Urbana 

Macro-área 
Urbana 

Macro-área 
Urbana 

ZIE 500 20 100 Para indústrias 

  ZIE - Zona Industrial de Expansão 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs modificado pelo Autor (2020). 

Segundo o Art. 106, o índice de aproveitamento (IA) é o coeficiente urbanístico 

que define o potencial construtivo do lote na unidade territorial em questão, através 

do produto entre este e a área do lote. Na Tabela 24 pode-se observar o índice de 

aproveitamento e a altura correspondente a ZIE. 

Tabela 24 – Índice de aproveitamento e altura 

PDM - 
GPÉ 

ÍNDICES URBANISTICOS PARA PARCELAMENTO DO 
SOLO 

Anexo IX 

 Unidade 
Territorial 

Índice de Aproveitamento  Altura (m) 

Macro-
área 

Urbana 

mínimo padrão máximo 

ZIE 0,15 2,5* 2,5* 13 4 

 

* para edificações com 6 pavimentos, altura máxima de 19,0 metros, para 8 pavimentos, altura 

máxima 25,0 metros. 

* para terrenos de esquina, o índice de aproveitamento será acrescido em 0,5. 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs modificado pelo Autor (2020). 

Conforme o Art. 109, a taxa de ocupação (TO) corresponde ao índice 

urbanístico que limita a máxima projeção ortogonal possível da área construída sobre 

o lote em questão (TABELA 25). 

Tabela 25 – Taxa de ocupação e permeabilidade 

PDM - 
GPÉ 

ÍNDICES URBANISTICOS PARA PARCELAMENTO DO 
SOLO 

Anexo IX 

 Unidade 
Territorial 

Taxa de Ocupação  Permeabilidade 

Macro-
área 

Urbana 

base (%)  Corpo (%) Subsolo (%) 

ZIE 67 67 67 25 

 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs modificado pelo Autor (2020). 

https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs
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De acordo com o Art. 111, considera-se recuo o índice urbanístico necessário 

para a qualificação dos espaços abertos frontais do lote e para a estruturação do 

sistema viário, obtido a partir da projeção ortogonal da construção ao alinhamento 

predial como visto na Tabela 26 abaixo. 

Tabela 26 – Recuos e vagas de estacionamento 

PDM - 
GPÉ 

ÍNDICES URBANISTICOS PARA PARCELAMENTO DO SOLO 
Anexo IX 

 Unidade 
Territorial 

Afastamento mínimo (m)  Vagas  

Estacionam. 

Recuos (m) 

Macro
-área 
Urban

a 

Frontal  Lateral Fundos Ajardinamento Viário 

ZIE 

De 
acordo 
com os 
recuos 

1,50 
metros 

no 
mínimo 
e o,50 
metros 
para 
cada 

pavimen
to a 

mais até 
3,0m 

1,50 
metros 
no 
mínimo 
e 0,50 
metros 
para 
cada 
pavimen
to a 
mais até 
3,0m 

Apts. 03 
dormitórios 

ou mais = 02 
vagas  

Apts.menos 
que 03 

dormitório + 
01 vaga 

Comercial 
mínimo 01 
vaga para 

cada 100 m2  

Industrial 
mínimo 01 
vaga para 

cada 100 m2 

4 Conforme 
ANEXO X 

 

Fonte: https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs modificado pelo Autor (2020). 

 

A seguir nas Figuras 40, 41 e 42 são apresentadas três possibilidades de 

implantação do edifício para a proposta da nova sede administrativa Sulmaq part of 

Marel. A possibilidade 01 (um) corresponde a ocupação de uma área de 2.275,00 m2 

(dois mil duzentos e setenta e cinco metros quadrados), a possibilidade 02 (dois) 

equivale a utilização de uma área de 1.625,00 m2 (mil seiscentos e vinte e cinco metros 

quadrados), a terceira possibilidade (03) com apropriação de área de 1.950,00 m2 (mil 

novecentos e cinquenta metros quadrados).  

Na Figura 43, são demonstradas as projeções das áreas do terreno destinadas 

as ampliações dos pavilhões fabris da unidade matriz da empresa. 

https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-guapore-rs
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Figura 40 – Apresentação da possibilidade 01 para implantação do edifício no 
terreno  

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 41 – Apresentação da possibilidade 02 para implantação do edifício no 
terreno 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Figura 42 – Apresentação da possibilidade 03 para implantação do edifício no 
terreno 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 43 – Apresentação das ampliações fabris da unidade matriz  

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.3 Justificativa da escolha do terreno 

No decorrer dos últimos anos a empresa vem crescendo e a falta de área física 

no terreno e na edificação administrativa atual na Av. Scalabrini, 460 – Centro do 

município de Guaporé/RS, fez com que fosse efetuada a escolha do terreno da própria 

companhia localizado na RS 129, KM 129 para a proposta da nova sede administrativa 

Sulmaq part of Marel. 

Por se tratar de uma propriedade privada parcialmente consolidada e uma área 

dentro do bairro onde já estão implantadas parte das unidades fabris da empresa, há 

espaços disponíveis para a nova proposta, tendo em vista a unificação gradativa das 

unidades em um mesmo local.  

Sua localização as margens da RS 129 proporciona facilidades quanto a 

mobilidade e escoamento da produção por via terrestre, além de não possuir 

restrições de funcionamento e operação em diferentes horários do dia, devidos aos 

ruídos e odores gerados por determinados processos de fabricação. 

A área do terreno escolhida caracteriza-se como zona de expansão industrial e 

possui certa distância da área urbana consolidada, isso faz com que seja possível 

realizar por parte da companhia um segundo turno de trabalho no período da noite, 

assim aumentado sua capacidade produtiva, gerando renda e novos empregos aos 

munícipes de Guaporé e da região. 

As atuais instalações já contam com infraestrutura básica de abastecimento e 

efluentes, bem como terreno preparado e ajustado quanto aos desníveis naturais do 

solo, está livre de vegetações e redes de alta tensão que pudessem interferir em 

futuras instalações novas. 

Uma nova edificação, em um local onde a empresa já possui a filial, com 

infraestrutura e terreno próprio, sem restrições de uso, faz com que a escolha do 

terreno seja de forma adequada e promissora para a proposta da nova sede 

administrativa da empresa Sulmaq part of Marel. 
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5  REFERENCIAIS DE ARQUITETURA 

Nesse capítulo serão apresentados referenciais de projetos de arquitetura e 

suas particularidades, afim de dar ênfase ao que será proposto para a nova sede 

administrativa na etapa II deste trabalho de conclusão de curso. 
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5.1 NASP – Sede administrativa Natura São Paulo 

Arquitetos: Dal Pian Arquitetos Associados 

Localização: São Paulo, SP, Brasil 

Área: 29.700 m² 

Ano: 2017 

O edifício da nova sede administrativa da Natura São Paulo (NASP) está 

localizado às margens da Rodovia Anhanguera, a um quilômetro da Marginal Tietê no 

estado de São Paulo. O projeto concebido a partir de uma promoção de concurso por 

parte da empresa multinacional brasileira de cosméticos, produtos de higiene e beleza 

Natura, teve por objetivo reunir todas as três unidades administrativas da empresa 

que estavam em diferentes localidades. Com espaços corporativos para 1.600 

colaboradores conta também com áreas de apoio, serviços e utilidades (DAL PIAN 

ARQUITETOS ASSOCIADOS, 2017).  

Em um terreno urbano de aproximadamente 112 mil metros quadrados com 

vegetação densa e topografia variada, o novo edifício com 29.700 metros quadrados 

foi construído, respeitando as condições naturais do terreno e procurando harmonizar-

se com o lugar, tanto volumetricamente quanto funcionalmente, de modo a reduzir os 

impactos de sua implantação, buscando apropriar-se dos espaços e paisagens 

naturais ali presentes e integrando-se ao centro de distribuição da própria empresa 

localizado no mesmo terreno, como pode ser observado na Figura 44.     

Figura 44 – Sede Administrativa Natura São Paulo 

 

Fonte: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-
natura-sao-paulo/2834 (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/office/dal-pian-arquitetos-associados?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com.br/search/br/projects/min_area/23760/max_area/35640?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com.br/search/br/projects/year/2017?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
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O edifício da sede administrativa se conecta com outros três prédios existentes, 

que foram integrados e adequados para abrigar funções de apoio a torre horizontal 

administrativa como visto na Figura acima. Além das áreas colaborativas, o programa 

compõe restaurante, auditório, creche, salas de reunião e ambulatório, toda uma 

infraestrutura para atender todas as atividades dos funcionários da empresa 

(ARCHDAILY BRASIL, 2017). 

Composta por seis níveis sendo eles um térreo, dois andares superiores e três 

andares tipo, caracteriza-se por um volume único, uma torre horizontal transparente 

de aproximadamente 100 metros de comprimento, uma “caixa flutuante em meio a 

exuberante vegetação com sua transparência e grande permeabilidade”, como 

definido por um dos arquitetos responsáveis pelo projeto Renato Dal Pian. A 

edificação é um referencial arquitetônico por vários aspectos, primeiramente pela sua 

identidade formal, pelo seu porte e magnitude, pela maneira que se insere ao conjunto 

e com sua comunicação e integração tanto para pedestres, quanto para veículos como 

pode ser observado nas Figuras 45 e 46. 

Figura 45 – Identidade formal NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
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Figura 46 – Implantação e acessos a sede administrativa NASP 

 

Fonte: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-
natura-sao-paulo/2834 modificado pelo autor (2020). 

 

O fluxo principal de pedestres ocorre por meio de passarelas que transpassam 

as copas das árvores, lançada sobre a vegetação e taludes existentes. Suspensa, 

está passarela primária absorve os fluxos vindos dos estacionamentos, e outra 

passarela secundária unifica a torre aos edifícios de apoio (FIGURA 47). 

Uma “Passarela de Recebimento”, suspensa e lançada sobre a vegetação e 
os taludes existentes, também absorve os fluxos vindos dos 
estacionamentos. Uma passarela secundária conecta a Torre Horizontal aos 
edifícios existentes de apoio e aos bosques dos platôs remanescentes, que 
terão suas massas arbóreas mantidas e acrescidas de espécies nativas – o 
verde é tratado não como residual de áreas não ocupadas, mas como 
integrante fundamental das arquiteturas propostas (DAL PIAN ARQUITETOS 
ASSOCIADOS, 2017, p. 1). 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
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Figura 47 – Passarela de acesso NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

No volume térreo se encontram os ambientes mais públicos como o auditório, 

foyer, refeitório e sanitários. Nos dois andares superiores estão os ambientes de 

atendimento, recebimento de clientes e fornecedores juntamente com a entrada de 

funcionários, além das salas de reuniões e apoio. Nos três andares tipo sequentes se 

articulam os escritórios administrativos com estações de trabalho coletivas e 

individuais conforme setorização apresentada na Figura 48.  

Os escritórios administrativos estão locados e organizados na periferia do 

edifício, ao redor do eixo central de escadas, elevadores panorâmicos e jardins 

escalonados acontecem as circulações horizontais como apresentado nos diagramas 

de setorização e acessos da Figura 48. 

No eixo central do edifício há um vazio do térreo ao último pavimento que faz a 

integração de todos os andares, a volta deste vazio, jardins escalonados, escadas e 

elevadores complementam este núcleo central de acesso e permanência (FIGURA 

49). Os elevadores são panorâmicos de modo que possam ser observados durante o 

movimento de subida e descida os jardins escalonados e os espaços de trabalho. A 

setorização e agrupamento de pessoas com mesmas funções nos últimos três 

pavimentos faz com que tenha uma proximidade e troca de experiências entre os 

colaboradores que ali executam suas tarefas diárias. 

 

 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
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Figura 48 – Setorização e Acessos NASP 

 

 

 

Fonte: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-
natura-sao-paulo/2834 modificado pelo autor (2020). 

 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
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Figura 49 – Eixo central do edifício NASP 

  

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

 

Como pode ser observado na Figura 50, a distribuição estrutural dos pilotis e 

lajes ocorre a partir de uma malha quadriculada de 12,50 m (doze metros e cinquenta 

centímetros) por 12,50 m (doze metros e cinquenta centímetros). Foram utilizados 

pilares de concreto circulares e lajes nervuradas para composição da estrutura 

primária do edifício. A modulação utilizada leva em consideração as possibilidades de 

alterações na planta tipo, com isso flexibiliza a distribuição do mobiliário e salas 

conforme necessidade dos escritórios. 

Figura 50 – Malha estrutural NASP 

 

Fonte: https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-
natura-sao-paulo/2834 modificado pelo autor (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/dal-pian-arquitetos_/nasp-sede-administrativa-natura-sao-paulo/2834
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As fachadas contínuas envidraçadas da torre horizontal são protegidas por 

brises metálicos nas orientações solares norte e sul e por uma pele bioclimática 

composta por passadiços metálicos e brises em vidro laminado serigrafado de 1,25 m 

(um metro e vinte e cinco centímetros) de largura por 3,60 m (três metros e sessenta 

centímetros) de altura nas fachadas Leste e Oeste que proporcionam alta qualidade 

ambiental aos espaços internos como pode ser visto nas Figuras 51 e 52. A película 

no vidro serigrafado intensifica e conclui o isolamento térmico de todo o edifício 

(ARCHDAILY BRASIL, 2017). 

Figura 51 – Fachadas Norte e Oeste NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

Figura 52 – Fachada Leste NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
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Jardins, áreas verdes e espelhos d´agua, incorporam o edifício de forma a 

equilibrar a sua volumetria com o entorno imediato. Uma ampla cobertura unificadora, 

composta por caixilhos horizontais envidraçados e brises perfurados metálicos, filtra 

a luz natural incidente no interior do edifício (FIGURA 53 e 54). Para arrematar o 

conjunto, dotado de elementos pensados para otimizar a ecoeficiência térmica e 

energética do edifício, a cobertura recebeu um telhado verde (GALERIA DA 

ARQUITETURA, 2017). 

Figura 53 – Jardins e áreas verdes NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos 
associados (2020). 

Figura 54 – Espelhos d`agua NASP 

 
 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos 
associados (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos%20associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos%20associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos%20associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos%20associados
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A construção reflete os princípios fundamentais da empresa Natura que são 

a sustentabilidade, o compromisso socioambiental e a transparência. A utilização de 

fachadas ventiladas e jardins periféricos externos nos pavimentos tipo, proporcionam 

conforto térmico e bem-estar nos ambientes de trabalho como pode ser visto no 

esquema de conforto da Figura 55. 

Figura 55 – Esquema de ventilação e proteção solar NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

 

Nas Figuras 56, 57, 58 sequentes destaca-se e representa-se a relação de 

altura com os outros prédios e com o entorno imediato de vegetação existente de 

grande porte. 

https://www.galeriadaarquitetura.com.br/i-d/projetos/sustentavel/15/
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
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Figura 56 – Corte longitudinal NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

Figura 57 – Relação de alturas com prédios existentes NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

Figura 58 – Visual com entorno imediato NASP 

 

Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-
associados (2020). 

https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados
https://www.archdaily.com.br/br/879981/nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados/59c1f9c8b22e38903e000242-nasp-sede-natura-sao-paulo-dal-pian-arquitetos-associados-foto
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5.2 Sap Labs Latin América 

Arquitetos: Eduardo de Almeida, Cesar Shundi Iwamizu 

Localização: São Leopoldo, RS, Brasil 

Ano do Projeto: 2009 

Conclusão da obra: 2013 

O edifício de laboratórios de softwares Sap Labs Latin América (SAP) está 

localizado no centro tecnológico da Universidade Vale do Rio dos Sinos - Unisinos em 

São Leopoldo no estado do Rio Grande do Sul. Líder mundial no mercado de 

aplicações de software empresarial a SAP ajuda empresas de todos os tamanhos e 

setores do mercado a terem melhor funcionalidade do sistema organizacional, sendo 

reconhecido pelo governo brasileiro como um dos quatro centros de pesquisa e 

desenvolvimento do país (FIGURA 59). Construído em 2009 sob os padrões da 

certificação Leed Gold de sustentabilidade, o SAP Labs possui cerca de 650 

funcionários, foi considerado a melhor empresa de tecnologia da informação (TI) para 

se trabalhar em 2014, pela revista Exame. 

Figura 59 – Sap Labs Latin America – São Leopoldo/RS 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

 

 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)
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A construção foi feita em duas fases, cada uma composta por dois blocos 

paralelos que alinhados formam um único volume horizontal como pode ser visto na 

Figura 60 (SIAA, 2014). 

Figura 60 – Identidade formal SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

A edificação se destaca por vários aspectos, pela sua forma e implantação no 

terreno, pela sua imponência e qualidade arquitetônica no qual que se insere ao 

conjunto já consolidado da universidade Unisinos, como pode ser observado na Figura 

anterior. Os acessos ao edifício ocorrem de forma integral com os estacionamentos 

de veículos do campus tecnológico (FIGURA 61). 

Figura 61 – Implantação e acessos ao edifício de laboratórios SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/, modificado pelo autor (2020). 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/
http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/


95 

 

Composto por quatro níveis sendo eles, um subsolo, um térreo e dois andares 

tipo superiores. No subsolo e pavimento térreo se concentram as áreas de acesso e 

convivência com jardins, restaurante, espaço para eventos, café e mezanino para 

reuniões informais, ambos os pavimentos têm pé-direito duplo e se abrem para uma 

ampla área externa descoberta (FIGURA 62). No pavimento térreo também se 

encontra o Innovation Center, espaço destinado a pesquisa e a interação com clientes 

e visitantes (SIAA, 2014).  

Figura 62 – Área externa descoberta SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

Nos dois pavimentos superiores estão as áreas de trabalho e reuniões, 

configurados em um grande espaço com planta livre e flexível (FIGURA 63).  

Figura 63 – Área de trabalho do pavimento tipo SAP  

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/
http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/
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No eixo central do edifício há alguns espaços vazios do primeiro ao último 

pavimento, neles estão os jardins e espelhos d´agua (FIGURA 64), além destes 

elementos compositivos, encontram-se as circulações verticais de escadas e 

elevadores de acesso as áreas de trabalho dos pavimentos superiores (FIGURA 65). 

Considerando que o edifício foi construído em duas fases e em diferentes períodos de 

tempo, os blocos se interligam entre si por meio de passadiços metálicos como 

demonstrado na Figura 65. 

Figura 64 – Eixo central do edifício SAP com jardins e espelhos d`agua 

  

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

Figura 65 – Escadas e passadiço de interligação entre blocos SAP 

  

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)
http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)
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Nos esquemas a seguir da Figura 66, são apresentados a distribuição dos 

setores e acessos ao edifício de laboratórios de desenvolvimento de softwares SAP.  

Figura 66 – Setorização e Acessos SAP 
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Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/, modificado pelo autor (2020). 

As salas de apoio e ambientes de trabalho estão organizadas e localizadas na 

periferia do edifício, ao redor do eixo central de escadas, elevadores e jardins 

acontecem as circulações horizontais como demonstrados nas Figuras superiores. 

Na Figura 67 é representada a distribuição estrutural dos pilotis e lajes que 

ocorrem a partir de uma malha quadriculada de 10 m (dez metros) por 11,25 m (onze 

metros e vinte e cinco centímetros). Foram utilizados pilares de concreto circulares e 

lajes nervuradas para composição da estrutura primária do edifício (FIGURA 68). 

Figura 67 – Malha estrutural SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/, modificado pelo autor (2020). 

 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/
http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/
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Figura 68 – Lajes nervuradas e pilares circulares de concreto SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

As fachadas contínuas são protegidas por brises metálicos de chapas 

expandidas nas orientações solares norte e sul e por uma empena de concreto 

aparente nas fachadas leste e oeste como demostrado nas Figuras 69 e 70 (SIAA, 

2014). 

Figura 69 – Fachada oeste SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

 

 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)
http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)
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Figura 70 – Fachada sul SAP 

 

Fonte: http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020). 

O SAP é uma referência de projeto de arquitetura por se aproximar ao projeto 

que será desenvolvido para a nova sede administrativa da empresa Sulmaq part of 

Marel por sua qualidade projetual, pelo correto dimensionamento de espaços, pela 

setorização dos ambientes de trabalho e pelas tecnologias construtivas utilizadas, 

além de estar localizado no estado do Rio Grande do Sul.   

 

http://siaa.arq.br/projeto/sap-labs-latin-america/(2020)


CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho desenvolvido nesta etapa I foi estruturado a partir da 

fundamentação da história e evolução sobre o tema, a apresentação do histórico da 

empresa Sulmaq com a justificativa de escolha do tema, a elaboração do programa 

de necessidades, com fluxogramas, estimativas de áreas e estudo de normas e 

legislações vigentes, após a apresentação da história e características do município 

de Guaporé/RS, com o terreno e suas particularidades de uso e apropriação do local, 

seguido de referências de projetos de arquitetura e suas particularidades, as quais  

darão embasamento e ênfase ao que será proposto para a nova sede administrativa 

da empresa Sulmaq part of Marel na etapa II deste trabalho de conclusão de curso. 
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