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Cetelem
Projeto de Arealis Brasil

[ 64 ] OFFICE STYLE

OFFICE STYLE [ 65 ]

case cetelem

C

[ 66 ] OFFICE STYLE

etelem é uma empresa do grupo BNP Paribas, um dos maiores conglomerados
financeiros do mundo presente em 75 países e com cerca de 185 mil colaboradores. No ano de 1999 a Cetelem iniciou as atividades no Brasil, trazendo a
expertise de mais de 50 anos no segmento de crédito ao consumidor.
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A instituição financeira francesa Cetelem adquiriu uma
nova sede em Alphaville, região de São Paulo com o objetivo de contratar um projeto que pudesse modificar a
organização funcional clássica da empresa, quebrando
os antigos paradigmas de espaços compartimentados,
rígidos e monocromáticos e melhorar a eficiência dos
funcionários em espaços de alta qualidade.
Arealis, propus novos conceitos de organização espacial
que privilegiam a integração e o trabalho em grupo. O
projeto da Arealis organizou todos os vários itens do
programa em torno de um percurso criativo, uma via
interna que parte da recepção e segue pelo interior dos
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escritórios, permitindo um fácil acesso a todos os ambientes. O conceito da via interna soluciona a problemática dos longos e monótono corredores que caracterizam normalmente os projetos corporativos; como as
barreiras visuais são mínimas, essa estratégia do projeto
permite um melhor fluxo de informações, uma vez que
os funcionários estão sempre em contato uns com os
outros, podendo localizar facilmente colegas, e também gerentes e diretores dos diferentes setores.
O sistema de divisórias é mais um elemento que
compõe a característica da empresa tanto pelas suas
cores como pelos seus ângulos que se repetem no

carpete e nos forros criando um conceito de unidade
e, por si, uma riqueza visual.
O novo escritório da Cetelem é disposto em dois andares. No 17º andar estão localizadas as salas dos diretores e colaboradores enquanto o 18º andar é destinado majoritariamente para os colaboradores. Ambos
os andares procuraram ser trabalhados com o mínimo
de barreiras físicas, porém adicionando pontualmente
bancadas altas, sofás e espaços de encontro informal,
para o melhor fluxo de informação. Os espaços amplos assim criados geram encontros e quebram a velha
rotina dos escritórios antigos.
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Jean-François Imparato,
Mariana Guedes e Enrico Benedetti
Arealis

FICHA TÉCNICA
Cliente · Cetelem
Alphaville
Ano Conclusão · 2016
Metragem · 3.000m2
Local · Alphaville · SP
AREALIS BRASIL
Detentores de uma experiência e de um know-how
comprovado em construção civil e em trabalhos de recuperação de imóveis, acompanhamos o cliente desde a
identificação do imóvel, até a fase de análise da documentação legal. Elaboramos o projeto e executamos a

Esse foi o maior projeto em metros quadrados que a
Arealis já desenvolveu no Brasil. Além disso, é também
um projeto no qual o cliente esteve fortemente engajado em todas as etapas de realização para que seus
próprios valores e sua identidade se reflitam na
obra e que não fosse perdido o foco do bem-estar dos
funcionários e o fluxo de comunicação interna.
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obra até a sua conclusão “turn key”.
Nossa atividade se baseia no compromisso constante no
que diz respeito aos preços, prazos e qualidade. Ela se
divide nas seguintes especialidades:
Criação e space-planning, engenharia de realocação,
gestão do projeto e gerenciamento do cronograma, administração e gerenciamento da obra, realização “ turn
key” incluindo todas as fases da obra.
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