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putadores em rede), o espaço 

explora o conceito de “pontos 

criativos” – que aproximam o 

projeto das características de 

uma sala de estar. Focado na 

integração, o escritório permi-

te despachar, estabelecer me-

tas ou delegar funções a partir 

de uma chaise, por exemplo. 

Um bloco de mármore divide 

 Maurício Karam assina o 

Escritório do Empresário. O 

espaço de 74 m² foi inspirado 

no empresário André Almada. 

O objetivo é mostrar um am-

biente de trabalho não conven-

cional, enxuto e onde grandes 

empresas funcionam, além de 

apresentar um visual aconche-

gante e receptivo aos fornece-

dores e visitantes do ambiente. 

Com a ideia de natureza mais 

próxima ao ser humano, foi 

criado o espaço “verde”, onde 

a cor dá conotação às paredes 

e muros e uma grande árvore 

está instalada no meio da sala. 

Alheio a padrões convencionais 

(mobiliário corporativo, salas 

específicas de reunião, com-

Maurício Karam signs the Businessman's Office. The 74-sqm space was 
inspired on entrepreneur André Almada. The goal is to show an unconventional work 
place, basic, where large companies work, presenting a cozy look, receptive to the 
suppliers and visitors. With the idea of bringing nature closer to the human beings, 
the “green” space was created: the color paints the walls and a large tree is present 
in the middle of the room. Unconcerned about conventional patterns (corporate 
furniture, specific meeting rooms, computers on a network), the space explores the 
concept of “creative points” - which bring the project closer to the characteristics of 
a living room. Focusing integration, the office allows the user to clear documents, set 
goals, or delegate functions from a chaise, for example. A marble block divides the 
spaces. The highlights are a large (1m x 2.40) table, a shelf which holds decorative 
objects, works of art, pictures, books, and discs, and a piece of furniture from the 
1950s, holding a collection of teas – Almada is a great lover of the drink.  

Escritório do Empresário, de 
Maurício Karam

Mesa de reunião com tampo em 
granito Nero Absoluto e mesa do 

escritório em mármore Carrara

Businessman's Office, by Maurício 
Karam

Table meeting with Nero Absoluto 
granite top and office desk in Carrara 

marble

os ambientes. Destaque para 

uma mesa de grandes dimen-

sões (1m x 2,40m), uma es-

tante que organiza objetos 

de decoração, obras de arte, 

fotografias, livros e discos, e 

um móvel da década de 50, 

armazenando uma galeria de 

chás, bebida da qual Almada é 

grande apreciador.  


