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PITANGA FILMES
O projeto para a nova sede da produtora audiovisual Pitanga Filmes nasceu com o intuito de refletir a identidade 
da empresa em um espaço de trabalho multifuncional que também possa receber clientes e amigos.
Mesmo com um programa de atividades que envolve trabalhos com demandas bastante distintas, o conceito 
principal foi ter todas as áreas de trabalho integradas quando fosse de interesse da equipe. Desta forma, as salas 
de pós produção, reuniões e multiuso se organizam em caixas soltas dentro do espaço que são configuradas 
por planos de luz suspensos. O fechamento destes ambientes é feito através de cortinas de veludo preto e 
esquadrias que podem ser completamente abertas.
A recepção e as áreas de apoio ficam ocultas por um grande plano em ladrilho hidráulico. Com destaque para 
a porta da recepção, revestida em ladrilho hidráulico nas duas faces, mesclando as peças cinzas do hall e o 
vermelho do painel principal. 
A sala de reuniões é organizada como um grande estar para exibição dos conteúdos de produzidos e para 
reuniões informais. O mobiliário de designers brasileiros tem como base um tapete persa reloaded que fortalece 
o caráter informal do espaço. 
A mesa de trabalho e as cadeiras  brancas se destacam no espaço configurado por materiais com tons mais 
escuros. A noite, este grande elemento branco funciona como uma lanterna, refletindo a iluminação indireta 
presente na própria peça. 
Os diferentes cenários de iluminação e a dramaticidade do contraste dos materiais empregados buscam 
ressaltar a identidade da produtora. A paleta de materiais é composta por compensado naval carbonizado, 
ladrilho hidráulico, forros de telas tensionadas e cortinas de veludo.
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compensado naval

argamassa/cola

ladrilho hidráulico

moldura metálica com puxador

DETALHE PORTA

isométrica

detalhe porta em ladilho hidráulico


