perfil escritórios

Foco Luz & Desenho

Prêmios recebidos
O escritório nunca participou de nenhum concurso.
Entidades de classe que participa
AsBAI (Associação Brasileira dos Arquitetos de
Iluminação).
É representante de alguma empresa do ramo? Qual?

AS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO TIVERAM INÍCIO EM 2005, TENDO COMO SÓCIA FUNDADORA A ARQUITETA E LIGHTING DESIGNER JUNIA
Luz & Desenho prestava serviço terceirizado para o escritório Esther Stiller Consultoria, onde tiveram origem todos os membros da

qualquer fornecedor que o atenda tecnicamente e que

equipe inicial.

se adeque ao projeto.

Entretanto, com o passar dos anos, o crescimento vertiginoso do escritório e a competência da arquiteta Ana Karina Camasmie

Divulgação

Não. O escritório se diz com liberdade de especificar

Azenha. As arquitetas Manuela Torres, Luciana Mori e Ana Karina Camasmie faziam parte da equipe. Nessa época, parte do Foco

Possui loja de produtos para iluminação? Qual?

em coordenar os projetos, fez com que Junia a convidasse para se tornar sócia a partir de 2008.

Titulares:
Junia Azenha e Ana Karina Camasmie

Não.

Data de início das atividades:
2005

Média de projetos executados em um ano
O escritório realiza, em média, 40 projetos por ano.

Principais áreas de atuação

Profissionais que compõem o escritório

Solução de iluminação artificial para todas as tipologias de
projeto de arquitetura e urbanismo e escritórios certificados.

O escritório é composto pela arquiteta e lighting designer
titular Junia Azenha; pela arquiteta sócia Ana Karina Camas-

No Brasil, Esther Stiller, Mônica Lobo e Gilberto Fran-

mie; pela arquiteta coordenadora geral Adriana Leite; pela
Especialidades

Endereço:
Rua São Benedito, 509, conj.63 –
Alto da Boa Vista – SP – 04735-000

Profissionais considerados muito bons no Brasil e no exterior
co. No exterior, o escritório alemão Licht Kunst Licht.

arquiteta coordenadora Fernanda Tendolini; pelos arquitetos

Projetos que busquem valorização do espaço, bem-estar

Telefone:
(11) 5522-8096

Leon Fernando, Juliana Zanetti, Giovanni Grigio, Luiza Costa,

dos usuários e eficiência energética. Além de valorizar a arqui-

Filipe Coelho e Nathalie Lima; pela responsável pelo setor

tetura e nunca se sobrepor a ela.

administrativo e financeiro Paula Fanhani e pela secretária

Site:
www.focold.com.br
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Fernanda Pereira Leite.
1

Principais projetos executados
Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP);
BTG Pactual e Escritório Miroglio, todos na capital
paulista; Itaú BBA; Residência e SESC Birigui, em São
Paulo; Centro de Pesquisa e Treinamento GE Oil & Gas,

1

Centro de Debates de Políticas Públicas (CDPP), São Paulo (SP).

2

Residência, São Paulo (SP).

3

Escritório Miroglio, São Paulo (SP).
3

Tamara Saré

no Rio de Janeiro, e Natura Eco Park em Belém (PA).
Projetos recentes
Nova sede da Johnson & Johnson e Conceito
Novo Loja Pão de Açúcar, em São Paulo, e Edifício
Globo Jornalismo e sede da FOX, ambos no Rio de
Janeiro.

Açúcar; BSL – Brasil Senior Living e ala das crianças
do Hospital das Clínicas, todos em São Paulo.
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Divulgação

Sede da Odebrecht Oil e Gas em Macaé (RJ);
Shopping Uberaba (MG); Loja Conceito Minuto Pão de

Marcus Mendonça

Projetos em execução
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Divulgação

Equipe Foco Luz & Desenho.

Ser lighting designer
Ter a oportunidade de discutir arquitetura e de encantar através da luz, trazendo benefícios à vida das
pessoas e ao planeta. A titular acredita que a profissão é desafiadora o tempo todo, à medida que exige
permanentes pesquisas sobre novas tecnologias.
O futuro do lighting design
A titular acredita ser importante a profissão
ganhar visibilidade e reconhecimento através de projetos certificados, pois isso estimulará os clientes e
investidores a buscarem um projeto eficiente. Observa também no futuro uma trajetória de muita pesquisa
e entendimento da nova tecnologia LED, que instiga o
profissional a buscar novas possibilidades e desafios.

case

case

Escritório de cervejaria
Por Erlei Gobi

Bar com iluminação diferenciada é
destaque na sede da Heineken Brasil

Quem nunca sonhou em ter um bar em seu local de trabalho?
De poder, ao fim do expediente, sentar-se a uma mesa com os colegas
de escritório para relaxar em um happy hour regado a cerveja estupidamente gelada? Pois esta é a realidade dos colaboradores de uma
das maiores cervejarias do mundo, a Heineken Brasil, localizada na
Vila Olímpia, em São Paulo.
Desde o final de 2010, a Heineken Brasil deixou seu antigo espaço

Loja Carmim
Projeto de iluminação cria efeitos
assimétricos e destaca produtos

próximo a um galpão de distribuição e se instalou em um novo escri-

A loja possui uma área de 80 m², além de 24 m² de
estoque. Sua fachada foi desenhada com relevos que lembram
almofadas e sua base desenvolvida com granito flameado

utilizadas foram lâmpadas fluorescentes tubulares T5,

tório que ocupa 3.500 metros quadrados divididos em cinco andares.

halógenas e de vapor metálico. “Com isso a iluminação gerou

O projeto de arquitetura, assinado pelo escritório Athié|Wohnrath

uma excelente reprodução de cor e o consumo ficou abaixo

Associados, tem como grande destaque o Bar da Heineken, também

(processo que deixa a pedra fosca). O piso das vitrines foi

do que era antes da reforma”, explicou Junia. Ainda para o

chamado de PUB.

feito em vermelho, cor do logotipo da marca. “O lado externo

projeto luminotécnico foram utilizadas luminárias embutidas

serve de moldura para o interior que é claro, com os planos de

em rasgos assimétricos, sancas e projetores aparentes. Essas

iluminação dinâmicos e assimétricos”, explicou o arquiteto.

soluções foram escolhidas devido à arquitetura do espaço.

No entanto, ao caminhar pelo escritório é possível observar que
a proposta foi a de implementar toda a identidade da marca. Isso fica
evidente já ao sair do elevador, onde o visitante é surpreendido por um

O piso do interior da loja foi todo executado com taco feito
de cumaru, escolhido por Ficarelli para dar um clima quente e

túnel todo verde, com imagens e produtos da Heineken, que o leva

Fachada

diretamente para uma recepção com uma grande parede em cobre,

uma atmosfera mais antiga para o ambiente. Um pilar, próximo
à esquina que se encontra a loja, e vigas baixas, de 260

Por Rodrigo Casarin
Fotos: Rita Gonçalves

A

LOJA CARMIM, QUE HÁ 10 ANOS OCUPA O MESMO ESPAÇO EM

uma esquina do Shopping Iguatemi, em São Paulo, passou por uma

O projeto luminotécnico, realizado pelas lighting designers

Outro exemplo é uma longa parede verde, que possui as mesmas formas geométricas do website e imagens dos produtos comercializados
pela empresa.

embutidas no forro da área de circulação do shopping. Esta
iluminação, segundo Junia, foi escolhida por apresentar uma

Azenha e Ana Karina Camasmie, do escritório Foco luz & desenho, teve

na arquitetura, na qual a fachada escura fica visível no interior

temperatura de cor um pouco mais branca do que as dicróicas

como objetivo principal criar um ambiente aconchegante e descontraído

do estabelecimento, contrastando com a parede branca.

comuns.

O projeto luminotécnico, assinado pelas lighting designers Junia

no Bar da Heineken. “Este projeto tinha uma característica peculiar. Em

“Procuramos valorizar o projeto arquitetônico, de interiores e,

reforma geral, concluída no final de 2007. O intuito da obra foi dar uma

principalmente, o produto que está sendo vendido. Além disso,
diminuir o consumo de energia e ter uma iluminação boa nas

da área de exposição e dos provadores. O projeto arquitetônico,

araras e provadores”, disse Junia.

elementos modernos - como a utilização de embutidos e pintura

A fachada, pintada na cor grafite-escuro, foi iluminada
com sete lâmpadas halógenas dicróicas de 50W/12V, 40º
de abertura e 3000K, instaladas em luminárias orientáveis

Junia Azenha e Ana Karina Camasmie, do escritório Foco luz &
desenho, teve como objetivo criar efeitos assimétricos, como

nova cara ao lugar, com maior destaque para as vitrines, aumento
realizado pelo arquiteto Tito Ficarelli, do escritório Arkitito, mesclou
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centímetros, definiram a geometria da fachada.

fazendo referência aos grandes tonéis onde a cerveja fica armazenada.

Para auxiliar na iluminação geral foram explorados os
planos brancos da arquitetura, que refletem a luz difusa. Já

alguns escritórios é comum ter um ambiente de café, onde até pode

Vitrines

ser feito um happy hour, mas, um bar, é inédito”, afirmou Junia.
A iluminação também teve a incumbência de destacar os elemen-

A loja possui duas vitrines de tamanhos diferentes,

tos relativos à marca da empresa, mas sem causar desconforto visual.

construídas uma em cada lado da fachada. Nestes locais,

“Por se tratar do escritório de uma cervejaria, eles queriam passar a

as lâmpadas CDMR foram escolhidas para a iluminação por

ideia do marketing relativo à Heineken, de lembrar e valorizar os pro-

automotiva na fachada - e clássicos - utilizando barrados de pedra e

para os pontos de destaque, como expositores e o balcão,

serem as únicas que cabiam no espaço, pelo fato do pé-direito

dutos. Porém, como todas as paredes são muito brilhantes, tomamos

marcenaria com relevos.

optou-se por fachos concentrados de luz. As tecnologias

ser baixo. A vitrine instalada ao lado da entrada, na fachada

cuidado em não estourar muito a luz”, explicou a lighting designer.
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case

case

Clínica dermatológica

clara e agradável que passou a nos parecer óbvio

Centro de Pesquisa Global

refleti-la na arquitetura. Já o conceito era que tudo
ficasse muito claro, gostoso, forte e feminino”,
explicou.
O projeto luminotécnico desenvolvido pelas
lighting designers Júnia Azenha e Ana Karina
Camasmie, titulares do escritório Foco Luz & De-

Por Adriano Degra
Fotos: Nelson Kon

Conforto e relaxamento
norteiam iluminação

senho, teve como principal conceito proporcionar
o máximo de conforto aos pacientes explorando a
luz natural, através das grandes janelas, e inserir

Por Erlei Gobi
Fotos: Humberto Teski/Divulgação GE

luz artificial clean e agradável para utilização no
período noturno. “Nossa intenção foi corroborar
a sensação de conforto solicitada pela cliente.

gás, energias renováveis, aviação, transporte
ferroviário e saúde.

seriam utilizados”, argumentou.

Com projeto arquitetônico do escritório Athié
Wohnrath Arquitetura e Engenharia, o Centro de

Recepção

Pesquisas Global do Brasil é a nona unidade
mundial de pesquisa e desenvolvimento da GE

A busca pela sensação de bem-estar e con-

e conta com área total de 24 mil metros quadra-

forto dos visitantes foi almejada desde o momento

dos, metade dela ocupada por laboratórios, além

em que eles adentram a clínica. “A Fernanda é

de uma extensão da Crotonville, a universidade

muito envolvida com os seus pacientes e era seu

corporativa da empresa fundada em 1956. “A

desejo que todos ficassem super-relaxados. Por

abertura de um novo Centro de Pesquisas no

isso a ideia de inserir uma TV na recepção, onde

Brasil permite à GE inovar localmente para

os visitantes têm o primeiro contato com a clínica,

clientes na América Latina e, então, exportar

transmitindo apenas imagens relacionadas à mú-

essas inovações para o mundo inteiro”, disse

sica ambiente do espaço, justamente para iniciar

Jeff Immelt, presidente & CEO global da GE.

a criação de uma atmosfera agradável”, informou

O projeto de iluminação, assinado pelo

Júnia. Ainda na recepção, o destaque da ilumina-

escritório Foco Luz & Desenho, das titulares

ção ficou por conta de um rasgo no teto, equipado

Júnia Azenha e Ana Karina Camasmie, foi todo

com fitas de Xenon, para luz indireta. “Como não

desenvolvido com soluções de iluminação da GE

teríamos condições de aplicar uma sanca, devido
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solução que oferece luz difusa e indireta”, disse

metros quadrados. A médica e proprietária do local, Fernanda

do projeto. “A planta do imóvel era muito irregular e o programa

dos equipados com dicroicas de 35W/36°, fixados

Kihara, contratou a arquiteta Gisele Conde, titular do escritório

muito extenso, ainda bem que a personalidade da cliente era tão

no teto, auxiliam nas atividades da recepcionista.
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para que o Centro de Pesquisas Global estivesse

ao espaço disponível, decidimos utilizar essa
Júnia. Complementando a solução, seis embuti-

GE

desafios mundiais em áreas como petróleo e

a iluminação dentro desses 10 centímetros que já

em todo o local antes de iniciar suas atividades. Para a arquiteta,

A

nologia de ponta voltada à superação de grandes

10 centímetros por conta da tubulação do ar con-

alguns desafios tiveram de ser superados antes da concepção

2014,

reais, o objetivo da empresa é desenvolver tec-

dicionado; sendo assim, decidimos trabalhar com

da Consolação, no bairro Cerqueira César, em São Paulo, a Drª

DE NOVEMBRO DE

Latina do seu Centro de Pesquisas Global. Com
um investimento que ultrapassa um bilhão de

“Tínhamos um pé-direito muito baixo, com apenas
dois metros e meio da laje, e iríamos perder mais

Fernanda Kihara Clínica Dermatológica possui área total de 200

13

de Janeiro (RJ), a primeira unidade da América

também teve que superar alguns obstáculos.

Gebara Conde Sinisgalli Arquitetos, para realizar uma reforma

DIA

inaugurou na Ilha do Bom Jesus (Fundão), Rio

que adequar o projeto para os dois períodos”,
explicou Júnia. Ainda segundo ela, a iluminação

LocaLizada no 12° andar de um prédio comerciaL da rua

GE inaugura unidade no Brasil com
soluções de iluminação 100% da empresa
NO

Como ela atende também durante a noite, tivemos

apto a solicitar a certificação LEED e se tornasse
um grande showroom da empresa. “Pelo caráter
institucional do projeto e pela atuação da companhia no Brasil como provedor de soluções de

L U M E A R Q U I T E T U R A 63

14

L U M E ARQUITETURA

L U M E A R Q U I T E T U R A 15

O escritório Foco
Luz & Desenho teve
quatro cases publicados na revista: na edição n° 32, com projeto realizado na loja
Carmim do shopping
Iguatemi; na edição
nº 52, com o trabalho
desenvolvido em um
escritório de cervejaria e, na edição nº
66, através do projeto
aplicado numa clínica
dermatológica, todos
na capital paulista. E
nesta edição nº 72,
com o Centro de Pesquisa Global da GE
no Rio de Janeiro.

