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ARQUITETURA
CONFORTAVEL

Aliando conforto e estética, 
Maurício Karam cria 

espaços únicos frutos da 
paixão por sua profissão

“Arquitetura é uma forma de viver! É uma experiência, 
admiração, sensação, o belo, confortável, prazeroso...”,

afirma Mauricio Karam que conquista o Brasil com a sua arquitetura, desde 2004 . Seu escritório 
já desenvolveu projetos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, além de 

países como Portugal e Angola. São mais de 100 mil m² de criações, com foco nos segmentos 
residencial, comercial e corporativo. Reflexo do processo de seu crescimento estrutural, o 

escritório também atende o mercado de incorporação imobiliária de loteamentos. 

Foto: Marcelo Magnani
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Karam alia bem-estar e harmonia ao aproveitamento adequado dos espaços 
propostos. Contemporâneo, mas com fortes referências clássicas passeando pelo 
renascentista, provençal e até mesmo o imperial eternizando seus projetos pela 
força do belo. Maurício também aposta na arquitetura “confortável”, que tenha 
cara de casa gostosa - sem muita plasticidade. “Acho que atingir isso em um 
projeto e ainda torná-lo belo é o mais difícil”, comentou Mauricio.

Desde pequeno, Maurício arriscava seus primeiros traços, colecionava fotos e 
fazia desenhos de edifícios. Com o passar dos anos, a paixão virou um desafio que 
se tornou realidade. Hoje, ele cria seu repertório em viagens que além de suas 
inspirações também lhe proporcionam conhecer novos arquitetos - saber o que se 
passa em outras culturas e - claro – conhecer de perto os grandes monumentos 
que as culturas mais antigas deixaram. 

Fotos: Marcelo Magnani
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“Acredito muito na experiência de estar nesses 
lugares, sentir a emoção do projeto - do que 
o arquiteto nos quis passar ou proporcionar 
- é tudo muito gratificante e emocionante”, 
comentou o arquiteto.

Foto: Marcelo Magnani
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Fotos: Sérgio Israel. 
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Foto: Sérgio Israel. 

MAURÍCIO KARAM ARQUITETURA 
Rua Tabapuã, 41, CJ 68

Itaim Bibi / São Paulo – SP 
04533-010 

(11) 3073 0634
contato@mauriciokaram.com.br

www.mauriciokaram.com.br
www.facebook.com/mkarquitetura


