case crieto

Criteo

líder global de
tecnologia especializada
em publicidade digital
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case criteo

F

undada em 2005, em Paris (França), a Criteo
tornou-se uma empresa de tecnologia global que capacita marcas e empresas de comércio eletrônico a incrementar as compras
online, permitindo a elas alcançar mais clientes e a
aumentar o volume de vendas online. Há três anos
presente no Brasil, opera hoje em 46 países, com 16
escritórios ao redor do mundo – Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália, atendendo globalmente a mais
de 5.000 clientes e com relacionamento direto com
mais de 6.000 editores.
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case criteo

O Projeto · Informal e prático
O novo escritório da Criteo em São Paulo foi desenvolvido pelo escritório de arquitetura corporativa com
sede em São Paulo e Paris, ocupando uma área de
500m² de um edifício do nobre bairro do Itaim Bibi.
Os prazos exigidos pelo cliente, 60 dias entre projeto
e obra foram cumpridos rigorosamente.
O primeiro desafio foi resolver as exigências de densidade do espaço através da flexibilidade dos postos de
trabalho, do crescimento da empresa, da gestão das
vagas itinerantes, implementando também espaços
dedicados ao trabalho em grupo.
Característica comum dos projetos da Arealis é criar
espaços personalizados ao tipo de trabalho de cada
empresa, o que varia muito em função do tipo de atividade. No caso da Criteo, uma empresa de internet,
sem uma organização hierárquica piramidal, com um
trabalho inteiramente desenvolvido sobre uma plataforma digital, favorecemos a qualidade acústica e de
iluminação das grandes áreas de trabalho e a facilidade da circulação.
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Suíte Royal
Cuidado com qualidade acústica e de iluminação das grandes áreas
de trabalho e com a facilidade da circulação
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case criteo

Foi um prazer poder criar
o conceito da empresa francesa
de tecnologia mais conhecida no
mundo depois de Business Object,
nosso primeiro objetivo foi de criar
um espaço que nunca vimos antes,
uma criação 100% original e nova do
ponto de vista do uso de materiais
bem como da funcionalidade dos
espaços, acho que conseguimos,
comenta Jean Imparato.

A Arealis tem como premissa usar o design, a arquitetura, os conceitos espaciais e as cores para representar a identidade da marca da empresa. A tradução da
identidade corporativa através da arquitetura, é um
meio de dupla eficácia: de um lado valoriza a marca,
do outro atrai talentos e colaboradores motivados a
trabalhar e permanecer na empresa.
Uma particularidade da Criteo é de não ter um espaço
de recepção tradicional, a entrada se apresenta portanto ao visitante como um espaço surpreendente, definido por três volumes independentes, com os cantos
arredondados que definem e estruturam os percursos
internos marcados no piso com inserções coloridas no
carpete, inspiradas nos pontos-linhas da logomarca da
Criteo. Tais volumes revestidos com uma telha ondulada pintada nas cores corporativas Criteo, abrigam as
salas de reuniões.
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Um trabalho gráfico específico foi desenvolvido para
as películas nos vidros das salas de reunião pelo Designer Gráfico Joachim Jacques. Inspirado na música
brasileira: sala samba, forró, chorinho etc.
As mesas de trabalho são situadas na periferia do espaço, sempre beirando as janelas aproveitando, dessa
foram, a melhor iluminação natural. Uma das exigência da empresa foi criar um espaço de descompressão
para os funcionários, colorido e descolado, com tv, videogame e pebolim.
A obra para Criteo foi executada usando a metodologia de obra desenvolvida pela Arealis, baseada em um
projeto executivo detalhado e em uma sistemática organizativa focando dois eixos:
· Eixo tecnológico T.I. diretamente em contato com o
responsável de T.I. do cliente
· Eixo organizacional diretamente com o Office manager, Alessandra Godoy em São Paulo
OFFICE STYLE [ 61 ]

case criteo

Anuncio

Mariana Guedes de Lima, Jean Imparato, Lucia Imperial, Enrico Benedetti
AREALIS

ficha técnica
Cliente · Criteo · Ano Projeto · 2014
Metragem · 500 m2 · Local · São Paulo · SP
arquitetura
Arealis é um escritorio de arquitetura especializado em mobilidade e em concepção de ambientes corporativos atuando
nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Já realizou diferentes projetos para clientes internacionais como Ebay, SideTrade,
WPP, Maesa em diversas cidades globais como Paris, Londres e Barcelona. Arealis vem, portanto, alinhando sua experiência
internacional com o seu conhecimento de mercado brasileiro para trazer modernização e novos conceitos aos espaços
de trabalhos corporativos no Brasil. Oferece uma gama completa de serviços para acompanhar seus clientes em todas
as etapas de mudança e reforma de escritório ou de criação da sede da empresa. O primeiro objetivo da Arealis é compreender a dinâmica interna de seu cliente para propor uma organização funcional adaptada e eficiente. Em uma segunda
etapa a Arealis cria um projeto que valorizará a imagem e a marca da empresa antes de entrar na fase de engenharia. Esta
etapa permite organizar a descrição técnica da obra, o cronograma e o orçamento geral do projeto garantindo aos clientes
tranparência financeira e qualidade de execução. A Arealis coordena todo o projeto gerenciando, assim, todos os fornecedores e ao final, controla e corrige quaisquer imperfeições. Em 2013, Arealis foi a responsável pelo projeto arquitetônico
da empresa Booking.com que foi candidato finalista do prêmio “ O melhor da arquitetura Brasileira 2013”.
www.arealis.com.br
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