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RobeRto loeb  
e associados
Atento à comunhão com a natureza, o projeto para o centro de distribuição da Avon integra  
os diferentes edifícios como em uma vila, utilizando passarelas sobrepostas por telhado verde
Fotos Helvio RomeRo

A pintura vermelha dá 
ousadia à fachada do 

edifício, que possui sistema 
de cobertura Codeme e um 

grande espelho-d’água
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Histórico do projeto 
Entre 2008 e 2010, foram realizadas as obras de construção do 
centro de distribuição de produtos da fabricante de cosméticos 
Avon. Implantado em um terreno de 270 mil m², em Cabreúva, 
no interior de São Paulo, o complexo administrativo e de esto-
que soma 94 mil m² de área construída.

conceito 
O centro de distribuição – que recebeu o Certificado Leed 
Gold, por seus preceitos de obra sustentável – é um exemplo do 
respeito que o fabricante de cosméticos deseja transmitir a seus 
colaboradores e consumidores. Além de atender às funções 
operacionais, o projeto previu a integração com o ambiente na-
tural e, sobretudo, o acolhimento às pessoas que lá trabalham, 
aos visitantes e fornecedores. Destacam-se uma empena ver-
melha na fachada e a recepção transparente sobre um grande 
espelho-d’água. Distribuídos como uma vila, os edifícios se co-
municam por meio de passarelas cobertas por telhado verde.

principAis fornecedores
Ace Revestimentos (carpete e piso vinílico), Anchortec (pi-
so de epóxi), Art’Smad (marcenaria), Atec, Dpot e Forma 
(móveis), Beltech (tapete), Codeme (cobertura e estrutura 
metálica), Hunter Douglas (fechamento metálico da facha-
da), Marelli (mobiliário corporativo) e Nilko (móveis dos 
vestiários).

equipe técnicA
Roberto Loeb e Associados (arquitetura e interiores) 
– Roberto Loeb e Luis Capote (autores), Damiano Leite (coor-
denação) e Alessandra Monéa, Ana Cristina Rocha, Ana Paula 
Baptista, Andreza Tonello, Chantal Longo, Estevam Martins, 
Guilherme Michelin, Jenniffer dos Reis, Maira Lourenço, 
Marita Carlini, Masato Hiramatsu, Michelle Dubus, Nicola 
Pugliese, Paulo Sérgio Campos, Renata Marques, Taiana 
Santana e Victor Lucas (colaboradores) –, com Serpal 
Engenharia e Construtora (execução das obras).

Ao lado, a ponte 
de acesso do 

prédio ao centro 
de distribuição; e, 

abaixo, outro ângulo 
da passarela, 

que tem estrutura 
metálica. Na pág. 
ao lado, no alto, a 
área de espera da 

recepção, com mesa 
Forma e cadeiras 

Dpot, com vista 
externa; e, abaixo, o 
bloco administrativo
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