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1) Apresentação da empresa

A Finger Engenharia e Construções atua no mercado gaúcho desde 1985 nas áreas de construção 
civil, incorporações e saneamento. Consolidando-se com a força de quem tem como princípios, o 
comprometimento, a seriedade e a transparência em todas as suas relações com os clientes, os 
colaboradores e os fornecedores. 

Iniciou suas atividades atuando na área de saneamento tendo elaborado inúmeros projetos para 
empreendedores, concessionárias de serviços públicos de saneamento além de prefeituras e outros 
organismos estatais. 

Ao longo de seus quase 28 anos, a Finger Engenharia construiu mais de 60.000m² acreditando 
sempre  que o investimento em qualidade é o meio para atingir a excelência na prestação de serviços 
buscando como isso a plena satisfação de seus clientes.

Em 2009 transferiu sua sede para a cidade de Gravataí onde iniciou o contato com o cliente 
Sindilojas entre outros.

Para o projeto do Sindilojas, foi escolhido o escritório Torres & Bello Arquitetos Associados, 
fundado em 2003, que atua no desenvolvimento de projetos arquitetônicos e urbanísticos, com escritórios 
em Porto Alegre e Caxias do Sul.

Tem registrado conquistas significativas com importantes prêmios nacionais de arquitetura: 
Prêmio ASBEA 2010-SP, VIII Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa 2011-SP e o Prêmio ASBEA 2012-SP.



2) Apresentação do empreendimento
O empreendimento Sede do Sindilojas Gravataí, executado pela FINGER Engenharia e projetado 

pelo escritório Torres & Bello Arquitetos Associados, está localizado em Gravataí, área metropolitana de 
Porto Alegre. 

A população do município de Gravataí em 2010, de acordo com o IBGE, é de 255 762 habitantes, 
sendo o sexto município mais populoso do estado.

A economia de Gravataí, o Produto Interno Bruto - PIB - de Gravataí é o 85º maior de todo o Brasil, 
destacando-se na área da indústria. O PIB per capita em 2008 era de R$ 20 105,08 e o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) de renda era de 0,718, sendo que o do Brasil era de 0,723. 

A indústria, atualmente, é o setor mais relevante para a economia do município.  Grande parte 
desses lucros originam-se no Complexo Industrial Automotivo de Gravataí da General Motors do Brasil, 
inaugurado em 20 de julho de 2000. Desde então o município passou a ter uma visibilidade nacional no 
ramo. 

O setor terciário atualmente, prestação de serviços, é a segunda maior fonte geradora do PIB 
gravataiense.  De acordo com o IBGE, a cidade possuía, no ano de 2008, 7 489 unidades locais, 7 290 
empresas e estabelecimentos comerciais atuantes e 104 358 trabalhadores, sendo 56 664 pessoal ocupado 
total e 47 694 ocupado assalariado. Salários juntamente com outras remunerações somavam 899 229 reais 
e o salário médio mensal de todo município era de 3,6 salários mínimos. 

O terreno proposto para a construção da sede institucional do SINDILOJAS de Gravatai localiza-se 
numa área de esquina do quarteirão formado pelas ruas Adolfo Inácio Barcelos, Antônio Donga e Rua 
Major João Batista Lessa. 

O entorno imediato, de urbanização já consolidado se caracteriza por edificações de pequeno 
porte com fins comerciais ou residenciais e a Prefeitura do Município de Gravataí.

A área do lote definido para a sede institucional do SINDILOJAS possui dimensões restritas para o 
programa de necessidades solicitado, com isso a tendência foi desenvolver um partido vertical. 

O partido volumétrico insere adequadamente o edifício em seu contexto urbanístico e ambiental 
além de resolver as exigências funcionais do programa. 
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VOLUMETRIA
O projeto pretende clareza na organização 

funcional identificando os diferentes grupos de 
funções através de três volumes distintos:

O PRIMEIRO VOLUME é um cubo 
translúcido em vidro marcando a permeabilidade e 
receptividade do acesso.

O SEGUNDOO VOLUME é um cubo modular 
(planta livre) para uso das diversas atividades do 
Sindilojas.

O TERCEIRO VOLUME é um prisma regular 
com a escada e elevador marcando o acesso vertical.

Ocorre a rotação do PRIMEIRO VOLUME: O 
cubo de vidro foi rotado com o intuito de marcar o 
acesso pela esquina, evidenciando a entrada pelas 
duas ruas.

O TERCEIRO VOLUME transforma-se em 
PRISMA: A volumetria do prisma com a caixa de 
escada e elevador  marca e aponta para a esquina 
reforçando a entrada.

COBERTURA: A volumetria do prisma move-
se como uma lâmina envolvendo o volume 
translúcido, formando a cobertura e soltando do 
solo.

BASE: A base adequa o prédio na topografia 
com uso específico para o estacionamento e apoios.

VOLUME FINAL: Resultou um caráter 
institucional forte e de personalidade, mostrando 
solidez e contemporaneidade.

PAVIMENTOS
No subsolo, estão as vagas de estacionamento e apoios de serviço com acesso pelo nível mais 

baixo do terreno. 
No térreo está localizado o acesso principal pela esquina, na parte mais alta do terreno, com 

espelho d`água ao lado valorizando a logotipia da instutuição e bandeiras.   Internamente  estão o lobby, 
recepção, biblioteca, videoteca, espera médica, cinco consultórios, espurgo, raio x, sala  reuniões/ 
multiuso, e depto comercial. A segunda intenção é dispor os espaços do térreo criando um espaço de 
entrada e transição, fazendo com que o edifício seja permeável aos espaços circundantes.

No segundo pavimento estão localizadas as salas do diretor, reuniões da diretoria, secretária 
executiva, administração, marketing, imprensa, e copa.

No terceiro pavimento estão os auditórios móveis, mini convenções, copa, e foyer.
No quarto pavimento estão o salão de festas, a cozinha e o terraço.



EXPRESSÃO FORMAL
Julgamos ser de vital importância para a consolidação da imagem do SINDILOJAS 

contemporaneidade e tecnologia, a criação de um edifício que trouxesse uma expressão formal forte. Por 
isso, optou-se por buscar uma maior expressividade na volumetria da edificação.

A concepção do projeto desenvolveu-se em torno de uma determinada relação entre espaço e 
usuário (espaço, colaboradores e comunidade). 

Optamos por um partido que procurasse acomodar o programa básico do conjunto e ao mesmo 
tempo organizar as atividades dos colaboradores sem deixar a comunidade em segundo plano.

A forma do prisma da circulação (elevador), busca encaminhar o pedestre ao acesso do prédio e ao 
lobby interno através do seu ângulo agudo com forma prismática e aberturas mínimas, foram implantadas 
as áreas de circulação vertical.

PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
SEM ESCALA



PLANTA BAIXA PAV. 2 
SEM ESCALA

Buscou-se estabelecer uma relação na qual o espaço instigasse o usuário a percorrê-lo. Os 
principais elementos empregados para alcançar este objetivo foram permeabilidade visual do edifício com 
a utilização do vidro, e as passarelas que se desenvolvem entremeando o volume do prédio através de 
vazios, desde o térreo até a cobertura que ao repetir-se nos vários pavimentos fazem as vezes de  
circulação, estar e mirantes. Através dessa variação de transparência e vazios com planos em cor azul, que 
ocorrem em diferentes ângulos, o edifício estabelece relações dinâmicas com seu usuário, organizando o 
espaço de maneira instigante.

As fachadas também fazem diferença no que se refere aos seus materiais e acabamentos, que 
qualificam-nas de maneira particular: alvenarias, vidro, chapas metálicas, e pedra natural reforçando a 
identificação das partes que expressam a complexidade do conjunto. Estas, expressam-se por volumes 
independentes contrastando transparência e opacidade, superfícies lisas e rugosas.

Considerou-se, além do layout sugerido, a viabilidade de novas alternativas em caso de futuras 
reorganizações devido a flexibilidade para ocupação e reorganização dos espaços numa planta livre 
modular e com paredes facilmente removíveis de gesso acartonado.

O contato visual com a paisagem circundante ocorre pelo terraço da cobertura com salão de festas 
e pelas passarelas, através de transparência e visuais de dentro para fora e vice-versa, conectando-se a 
cidade.



PLANTA BAIXA COBERTURA
SEM ESCALA

SISTEMA ESTRUTURAL
A estrutura é parte em concreto armado convencional, fck 20 mpa, aço ca 50 e ca 60, e parte com  

laje nervurada em concreto armado .
A laje dispensa formas de madeira na obra gerando grande agilidade e economia, possui vãos de 

5m com distribuição de paredes em qualquer posição, as paredes externas em alvenaria e painéis pré-
moldados. Paredes internas em gesso acartonado com isolamento acústico.

A cobertura da edificação é de treliças metálicas e telha metálica.

ACESSIBILIDADE

O projeto atende as normas brasileiras de acessibilidade universal a fim de garantir a integração do 

usuário de cadeira de rodas. As medidas tomadas são vistas no acesso e na criação de banheiros para 

deficientes em todos os pavimentos, com barras de apoio, lavatórios especiais e dimensões necessárias 

para o giro da cadeira de rodas.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO

O projeto atende as normas brasileiras de segurança e prevenção contra incêndio, constituído por 
duas escadas à prova de fumaça com rota de fuga definida conforme NBR 9077.

CONFORTO TÉRMICO E LUMINOSO

No corpo do prédio (administração), a orientação norte é totalmente fechada (cega na divisa). 

Fazendo referência à economia, o sistema de ar condicionado para os pavimentos da 
administração é menos robusto graças aos cuidados do projeto arquitetônico em minimizar ganhos de 
calor do meio externo.



CORTE ESQUEMÁTICO
SEM ESCALAINSTALAÇÕES

Quanto às instalações, todas as prumadas de água e esgoto estão concentradas em armários 
visitáveis para condutos verticais (shafts) localizados no núcleo de serviços assim como as demais 
instalações (eletricidade, telefonia, e outras). As tubulações horizontais e fios passam pelo forro através de 
calhas atirantadas nas lajes. Com isto racionaliza-se a construção, pois se evita cortar paredes e pisos para a 
passagem de instalações com um ganho não só no aspecto econômico, mas também na flexibilidade de uso 
dos espaços.

ESTRUTURA E MATERIAIS
Estruturalmente, o edifício organiza-se com uma malha para modulação, de 5,00m x 5,00m para 

administração (laje nervurada) e laje convencional para as passarelas e circulação.
A escolha da chapa metálica como revestimento para a estrutura metálica (treliça da cobertura e 

do prisma da circulação) foi uma opção estética por um material que se destacasse e trouxesse para a 
edificação um material leve, ágil na montagem e pouca manutenção. A cor cinza azulado foi escolhida para 
dar uma relação com a marca da instituição.

Desde o modernismo o vidro se tornou uma exigência cultural: a transparência com o exterior, a 
integração da paisagem, a iluminação natural. As aberturas foram pensadas em esquadrias de alumínio 
com vidro comum e pele de vidro nos espaços onde se busca uma transparência maior. 

Contudo, além do atendimento a todas as questões técnicas desde programa de necessidades, 
fluxos, circulações em relação às atividades do SINDILOJAS e da comunidade, o que se pretendeu foi criar 
um edifício com uma expressividade formal marcante, uma imagem significativa.



4) Objetivos e desafios

Objetivos: 
?A obra deveria ter um custo compatível com a realidade de mercado e do Sindilojas. 
?O prédio deveria ser inaugurado no dia 15 de setembro 2012 sendo que o prazo total de todo 

o processo foram 25 meses, sendo apresentação da proposta de projeto, projetos executivos, 
aprovações em órgão públicos, orçamentos, uma concorrência e finalmente a  execução do prédio.

Desafios: 
?Não bastava só ter vencido  o concurso de projetos,  tínhamos mais uma etapa vencer a  

concorrência de preços e prazo de entrega da obra.
?Atendesse todos os parâmetros de necessidades do brieffing ;
?Uma construção que surpreendesse a comunidade e que fosse referência nacional entre os 

Sindicatos, era uma meta do Sindilojas Gravataí;

3) Descrição do cenário em que seguiu o projeto e justificativa para sua implantação

A Finger Engenharia e Construções  foi convidada pelo Sindilojas Gravataí, em  julho de 2010, a 
participar de um concurso interno para um estudo  arquitetônico para sua nova sede . 

Juntamente com os demais participantes foi apresentado pelo o presidente do Sindilojas, Sr. 
José Rosa, o sonho da entidade: “ Construir um prédio próprio que tenha a identidade do Sindilojas 
Gravataí ”.   O Sr. José Rosa listou as necessidades do prédio, a condição financeira, e fixando desde então 
a data da inauguração: 15 de setembro de 2012.

Apresentar um estudo que encantasse a diretoria, atendesse às suas necessidades e que ao 
mesmo tempo estivesse dentro da capacidade de investimento da entidade passou a ser o desafio.

A Finger Engenharia vislumbrou e acreditou na parceria com a equipe da Torres e Bello a 
possibilidade de alcançar os objetivos com qualidade e velocidade necessários para o empreendimento.



5) Gestão do projeto: 
Diferenciais do empreendimento
Buscou-se estabelecer uma relação na qual o espaço instigasse o usuário a percorrê-lo. Os principais 

elementos empregados para alcançar este objetivo foram permeabilidade visual do edifício com a utilização do vidro, 
e as passarelas que se desenvolvem entremeando o volume do prédio através de vazios, desde o térreo até a 
cobertura que ao repetir-se nos vários pavimentos fazem as vezes de  circulação, estar e mirantes. Através dessa 
variação de transparência e vazios com planos em cor azul, que ocorrem em diferentes ângulos, o edifício estabelece 
relações dinâmicas com seu usuário, organizando o espaço de maneira instigante.

A forma do prisma da circulação (elevador), busca encaminhar o pedestre ao acesso do prédio e ao 
lobby interno através do seu ângulo agudo com forma prismática e aberturas mínimas, foram implantadas 
as áreas de circulação vertical.

As fachadas também fazem diferença no que se refere aos seus materiais e acabamentos, que 
qualificam-nas de maneira particular: alvenarias, vidro, chapas metálicas ACM alumínio composto, e pedra 
natural reforçando a identificação das partes que expressam a complexidade do conjunto. Estas, 
expressam-se por volumes independentes contrastando transparência e opacidade, superfícies lisas e 
rugosas.

Considerou-se, além do layout sugerido, a viabilidade de novas alternativas em caso de futuras 
reorganizações devido a flexibilidade para ocupação e reorganização dos espaços numa planta livre 
modular e com paredes facilmente removíveis de gesso acartonado.

O contato visual com a paisagem circundante ocorre pelo terraço da cobertura com salão de festas 
e pelas passarelas, através de transparência e visuais de dentro para fora e vice-versa, conectando-se a 
cidade.



6) Recursos necessários – humanos, financeiros e materiais

Humanos: 
No inicio da obra foi feito uma reunião com toda a equipe de escritório e da obra e apresentado o 

cronograma físico e as dificuldades, estabelecemos uma parceria de cumplicidade.
As etapas concluídas foram comemoradas, com eventos  de integração dos funcionários da obra 

do escritório, forncedores, funcionários e diretoria do Sindilojas, convidados  da comunidade que 
acompanhavam a obra, e de outras entidades  e do poder público como o presidente da Fecomércio, 
diretores do SESC, prefeito e vereadores de Gravataí.

Não bastava só ter  vencido  o concurso de projetos,  tínhamos mais uma etapa vencer a  
concorrência de preços e prazo de entrega da obra.

Materiais: 
Para velocidade com qualidade optou-se por processos construtivos mais industrializados, 

mesmo que estes não fossem as opções mais baratas.
Com produtos inovadores e de alta tecnologia para atender o projeto diferenciado na sua 

totalidade. Todos os prazos de entrega de materiais foram plenamente atendidos, garantindo o perfeito 
andamento da obra. 

As lajes do prédio foram pelo sistema de laje nervurada, protendidas executadas com 
escoramento e formas metálicas;

A estrutura de cobertura toda em aço;
As paredes internas pelo sistema de gesso acartonado;
As paredes  que deveriam ser  rebocadas  foi  aplicadas  placas de gesso acartonado;
O revestimento externo do prédio foi executado com placas de alumínio;



7) Estratégias e ações 
adotadas para atingir os objetivos

?Planejamento de obra, 
cronograma com data do aniversário 
do Sindilojas. 

?Capacidade de manter a 
continuidade do planejamento inicial. 

?Qualidade e criatividade 
das estratégias, práticas e ações 
propostas. 

?Nossa estratégia para 
vencermos a concorrência para a 
execução da obra foi redução da 
margem de lucro e negociação especial 
com os fornecedores.

?O cronograma físico da 
obra foi elaborado a partir da data de 
inauguração do prédio com esta 
realidade foi preciso identificar os 
pontos críticos analisando prazo de 
execução e dificuldades com o 
fornecimento de material e mão de 
obra estabelecendo uma estratégia e 
um planejamento para cada situação.



8) Resultados: 
Resultados alcançados (quantitativos e qualitativos) 
Os resultados foram : financeiro com consolidação da marca Finger para os objetivos futuros da 

empresa e  o impacto gerado pelo empreendimento.
A Finger Engenharia e Construções tinha como sede a cidade de Porto Alegre, mudamos para a 

Gravataí em março de 2009 com o objetivo de expandir nosso negócio e sermos reconhecidos como uma 
empresa construtora de qualidade e seriedade na região.  

 O Projeto do Sindilojas recebeu o premio destaque no VIII grande prêmio de arquitetura 
corporativa em SP,  com mais de 1500 inscritos este é considerado o maior prêmio de arquitetura da 
America Latina.

Nível de Satisfação:

Declaração de Liandro da Rosa Machado, morador e comerciante da Rua Adolfo Inácio Barcelos, 
referente ao prédio Albrecht Schott:

“Acho que a construção do prédio do Sindilojas aqui do lado foi bom para gente, pois aumentou 
um pouco o movimento por aqui. O prédio é bonito né, diferente, deu outra visão para a rua, enfeitou um 
pouco.”

Declaração do presidente do Sindilojas Gravataí, José Rosa, referente ao prédio Albrecht Schott, 
construído pela Finger Engenharia e Construções, na Rua Adolfo Inácio Barcelos, 336:

“Só tenho elogios a dar à Finger em relação ao trabalho feito para o Sindilojas Gravataí. A obra foi 
muito bem administrada, seguindo fielmente o cronograma estabelecido. A percepção que tive durante a 
construção de nosso prédio foi de que a Finger estava se dedicando a ela com o mesmo carinho que nós, do 
Sindilojas, ao idealizá-la. Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado, que superou as expectativas. 
E continuamos satisfeitos com o atendimento da Finger a cada necessidade que tivemos após a 
inauguração. Este prédio é importante não só para o Sindilojas Gravataí, que ganhou uma linda nova casa, 
mas também para seus associados e para a comunidade, que podem usufruir do mesmo, a partir de suas 
confortáveis e sofisticadas instalações. Nossos colaboradores sentem-se bem acolhidos neste novo 
ambiente, mais espaçoso e aconchegante e com uma boa logística, o que o torna um local melhor de se 
trabalhar. E nossos associados e munícipes são privilegiados com a possibilidade de um local bem 
estruturado e com excelentes condições para abrigar seus eventos, tais como palestras, reuniões, festas, 
entre outros. Finalizo destacando a reação de cada pessoa que nos visita, que ficam impressionados, e 
porque não dizer, até mesmo encantados, com nossas novas instalações, comentando sobre a beleza do 
design do prédio e a rapidez com que foi construído.”

Presidente do Sindilojas Sr José Rosa recebendo
VIII PRÊMIO DE ARQUITETURA CORPORATIVA
juntamente com os arquitetos da Torres & Bello.



A festa de 50 anos de aniversário do Sindilojas Gravataí, no dia 15 de setembro 
de 2012, com inauguração da nova sede mobilizou a cidade de Gravataí com 
1.200 pessoas aproximadamente.



Declaração do Sr. Zildo De Marchi, presidente da Fecomércio-RS:
“Uma entidade forte como o Sindilojas Gravataí merece uma sede à altura de suas atuações, e é 

certamente o que a nova sede proporciona. O crescimento do movimento sindical no município 
alavancou melhorias para as empresas do comércio na região. Para acompanhar as mudanças do 
sindicato, a nova sede traz avanços às ações locais de defesa dos empresários do setor. Estruturada em 
um espaço privilegiado e em uma região importante, o novo ambiente agrega valor ao trabalho 
desempenhado pelos seus representantes. A entidade está sendo ainda mais percebida pela sociedade, 
tendo em vista que quem saiu ganhando com esse novo espaço e as melhorias proporcionadas é a 
população. Destaco a importância e a grandeza do momento para a região e para a história do Sindilojas 
Gravataí. O empenho dos diretores que solidificaram o projeto e a credibilidade das comunidades 
atendidas pelo Sindilojas são reflexo desse momento virtuoso. A nova sede é fruto de um conjunto de 
esforços de várias pessoas, mas enfatizo o empenho e dedicação do presidente José Rosa na 
estruturação desse trabalho.”
 
Declaração do Sr. Marco Alba, prefeito de Gravataí-RS :

Prédio impressiona pelo alinhamento e funcionalidade
 “Uma cidade são seus prédios, suas edificações, que traduzem um modo ser de sua gente, de viver 

e de produzir. Quando em setembro de 2012 o Sindilojas inaugurou a sua nova e bela sede, quem estava 
ganhando era a cidade, que passou a contar com um espaço de referência para eventos sociais, econômicos 
e culturais. O prédio impressiona pelo alinhamento, funcionalidade e conforto, com suas salas para 
palestras, treinamento, reuniões, entre outros eventos. É um projeto arquitetônico pensado na justa 
proporção de o que representa o setor de comércio para o nosso município, a quarta maior economia do 
Estado em arrecadação de ICMS. Do seu terraço, com capacidade para 100 pessoas, tem-se a visão da 
cidade pujante que é Gravataí, no seu Centro, com seus novos prédios. São 50 anos de serviços prestados à 
comunidade gravataiense, traduzidos em um elegante e acolhedor prédio.”
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