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“É um clima família que só o downtown pode proporcionar”
(Bruno Gouveia, vocalista do Biquini Cavadão, sobre a recente apresentação do grupo no condomínio)
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BEM-VINDO
À Folha do Downtown, 1ª edição

Apresentar algo especial para os condôminos, frequentadores e trabalhadores do DOWNTOWN. Esse é o 
mote deste informativo, que nasce justamente no nosso aniversário de duas décadas de vida Um periódico 
contemporâneo, parte integrante dessa renovação. Linhas estas que jogam luz, neste primeiro número, numa 
reforma orçada em R$ 75 milhões. Apresentamos aqui a revitalização dos nossos blocos, uma passarela para 

o metrô, o novo sistema de monitoramento do condomínio e uma ousada expansão para o subsolo. Além de um pu-
nhado de reformas bacanas feitas por vocês e para vocês.

Esperamos que este veículo abrace o condomínio, fazendo com que alguns momentos fiquem guardados na memória 
dos leitores.

A partir de agora, quando estaremos aqui juntinhos, a cada dois meses, mostraremos os momentos diferenciados, 
que só podem acontecer em um empreendimento como o DOWNTOWN, que se assemelha a uma cidade. Uma Feliz 
Cidade, melhor dizendo, localizada neste clássico e privilegiado endereço no Rio de Janeiro. 

O DOWNTOWN tem tudo o que os outros shoppings tradicionais da cidade têm. Mas tem também árvores, lagos, 
calçadas, praças e céu aberto. E, agora, este veículo de comunicação amigo. Feliz 20 anos, meus amigos! Enquanto uns 
assopram velinhas, nós assopramos novos ventos e ares renovadores para vocês. Tin tin pra vós e boa leitura!

Paulo Oscar, síndico.

SuA Feliz CidAde
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Parte da trupe dos Gigantes da Lira se apresentando no downtown, no dia 3 de fevereiro. o grupo, 
que esteve também no condomínio no sábado, dia 17, fez a alegria da criançada!
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DOwNtOwN COMEMOra

20 anos
DE Cara NOVa

uma cidade diferente! Feliz, segura, com comér-
cio, árvores, lagos, calçadas e praças. Encara-
pitada no Km 1 da Avenida das Américas, no 
centro da Miami brasileira. Um sonho com 

mais de 200 mil m², que saiu do papel em junho de 1998, 
quando este centro empresarial aterrissou por aqui com 
os seus 23 blocos e uma vontade enorme de ser abra-
çado pelos moradores. Demorou um pouquinho para 
decolar, mas, quando levantou voo, parecia um Boeing 
747. E essa viagem fantástica completa 20 anos em 2018. 
O presente para os passageiros? Um projeto de revitali-
zação orçado em R$ 75 milhões! Uma promessa de cara 
nova. De entregar um empreendimento mais arejado e 
contemporâneo para os lojistas, público de fora, empre-
sários, ou seja lá qual for o tripulante dessa verdadeira 
nave alcunhada Downtown!

Receber um público novo, vindo do conforto do metrô 
e do BRT é uma das metas. Uma nova passarela, que 
encurta a distância entre as estações mais próximas ao 
condomínio, foi construída com esse objetivo. “Recebe-
mos 35 mil pessoas por dia no condomínio. A ideia é 
aumentar esse fl uxo em 20%”, afi rma o presidente da 

empreendimento investe cerca de r$ 75 

milhões em projetos para melhorar ainda 

mais o conforto de seus usuários, sem 

cobranças de taxas extras. expansão para o 

subsolo, moderno sistema de monitoramento, 

revitalização dos blocos e passarela de acesso 

ao metrô são inovações da sua Feliz Cidade 

empresa que administra o empreendimento, a CGMalls, 
Claudio Guaranys. “A ideia é trazer conforto, acessibi-
lidade e segurança, para clientes, ciclistas e portadores 
de necessidades especiais, que atravessarem o Canal de 
Marapendi”, completa.

A reforma começou nas mudanças mais aparentes, como 
as novas fachadas, instalação de iluminação em LED, me-
lhoria na acessibilidade e na circulação dos motoristas, 
além da nova comunicação visual. “A iniciativa raciona-
lizou o consumo de energia e melhorou em 100% a nossa 
capacidade de iluminação. Tivemos uma redução de 80% 
nos custos com o novo sistema de iluminação, que é hoje 
100% de LED”, afi rma Guaranys, dando uma dica de como 
os administradores do centro empresarial conseguiram 
empenhar R$ 75 milhões em reformas sem cobrança de 
taxas extras para os condôminos. “Além dessa economia, 
a maior parte da receita veio com a arrecadação do es-
tacionamento, que aumenta ainda mais com a realização 
dos eventos. A outra fatia do bolo nós completamos com 
o que o condomínio recebe dos quiosques, merchandising 
nas cancelas e outdoor na porta dos elevadores”, explica o 

administrador.

Outra etapa da revitalização       

visa à segurança dos frequentadores do condomínio. Tra-
ta-se da implantação de um sofi sticado sistema de CFTV, 
composto por 670 câmeras que privilegiam a área de cir-
culação de pessoas, nas partes interna e externa dos blo-
cos. No quesito conforto dos clientes, o empreendimento 
inaugurou, nesse último ano, um banheiro família, e re-
formou todos os banheiros da praça de alimentação.
 
A instalação de um sistema de identifi cação eletrônico 
de vagas no estacionamento subterrâneo é outra novi-
dade. O condomínio também reformulou seu estacio-
namento VIP. A localização foi modifi cada e a estrutura, 
renovada, gerando um aumento de 400% na sua utiliza-
ção. O ponto de taxi foi totalmente reformulado e o em-
preendimento não atua mais com cooperativa exclusiva, 
o que amplia o número de carros disponíveis.

Nas páginas seguintes nós mostramos um pouco de 
tudo isso e muito mais, como o projeto de revitalização 
dos 23 blocos, a criação de um espaço Gourmet e o íco-
ne da comemoração dos 20 anos do Downtown, que é 
uma expansão para o subsolo do centro empresarial. 

Numa boa? Apertem os cintos, que o novo Downtown 
vai decolar!
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O shOw tEM 
QUE CONtINUar

palco digno de 
grandes festivais 

deu início à 
transformação na 

era de eventos 
realizados 

pelo centro 
empresarial

“muda, que quando a gente muda o 
mundo muda com a gente”, cantava o 
rapper Gabriel O Pensador para uma 
multidão, durante o encerramento do 

seu show no palco do centro empresarial, no sábado, 
dia 20 de janeiro. E o Downtown mudou. Mais pre-
cisamente em outubro de 2015, quando esse mesmo 
palco fixo começou a ser montado na praça central do 
empreendimento, dando início a uma transformação 
na era de eventos realizados no condomínio. Avaliado 
em R$ 1 milhão, o palco tem, só para começo de con-
versa, regulagem acústica realizada por um profissio-
nal eleito por três anos consecutivos o maior técnico 
de áudio do Brasil. 

“É o Alexandre Rabasso, que fez toda simulação e re-
gulagem do som no computador. Tínhamos que tra-
zer uma fera para cuidar da pressão sonora exigida 
pelo Downtown”, conta o responsável pela parte de 
projetos da King Sound (empresa que assina a acús-
tica do palco), Diego Dourado. “De um lado, temos 
um cinema onde você não pode interferir no lound; 

do outro, empresas, universidade e cursos. Ou seja, é 
um som que precisa de tratamento especial”, explica, 
lembrando também a marca da mesa de som, a Sound 
Craft. “É tecnologia inglesa e pertencente a um dos 
maiores grupos comerciais de equipamento de som 
do mundo”, enfatiza o profissional.

Com o palco digno de grandes festivais, e o moderno 
sistema de som que se propaga por todo o Downtown, 
sem distorção, vieram os shows com Blitz, Erasmo 
Carlos, Cidade Negra, Preta Gil e, mais recentemen-
te, em 2018, durante o projeto Downtown Sunset, as 
apresentações da cantora Iza, de Gabriel O Pensador 
e Biquini Cavadão. “Todos esses nomes eram um so-
nho”, diz o síndico Paulo Oscar. 

O cachê dos músicos é trocado por mídia com as rá-
dios e a arrecadação do condomínio para pagar a pu-
blicidade vem, em grande parte, do estacionamento. 
Apenas no show do Biquini, num sábado, nove mil 
carros passaram pelo estacionamento do Downtown, 
quando a média costuma ser de três a quatro mil car-

Os integrantes do 
Biquini e a plateia, 

no encerramento da 
apresentação

 da banda: 
“tem tempo que 

me param na rua 
pedindo um show 

assim”,
 (Bruno Gouveia)

fotos: Aune Filmes
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para não descer do palco 

ros por fim de semana. Somando com os seis mil ve-
ículos que passaram pela cancela no dia do show de 
Gabriel O Pensador, mais sete mil carros na apresen-
tação da cantora Iza, chegamos a um total de 22 mil 
veículos durante o Downtown Sunset.

Além do palco, do som e dos artistas, o reforço na 
segurança durante os shows é outro quesito que joga 
a favor do público, dos lojistas, e de qualquer pessoa 
ligada direta ou indiretamente aos eventos realiza-
dos pelo condomínio. Um reforço de 30% no pessoal 
faz com que os shows transcorram sem 
problemas. Incluindo vigilantes e 
supervisores, o Downtown dispõe 
de 69 funcionários cuidando da se-
gurança. Sem contar os 68 da 
empresa Confederal. O efetivo 
total é de 137 profissionais distri-
buídos em escalas e turnos diferentes. Ou 
seja, durante o show, as pessoas se sentem tão 
seguras, que as famílias predominam no meio 
da multidão, tornando o ambiente leve.

“É um clima que só o Downtown pode proporcio-
nar”, afirma o vocalista do Biquini, Bruno Gouveia. 
Empolgado com o show feito recentemente no local, 
ele, que já havia se apresentado no centro empresarial 
em 2015, conta que amigos e parentes cobravam para 
o grupo uma apresentação num horário mais cedo. 
“Tem um tempo que me param na rua pedindo isso. 
E foi demais. Encontramos amigos. Os filhos dos ou-
tros integrantes da banda vieram e até a minha mãe 
de setenta e poucos anos apareceu. Foi um evento fa-
mília mesmo, mas não menos empolgante de outros 
que já fizemos em locais maiores. Muito ao contrário, 
teve uma energia especial”, diz o líder do Biquini, fre-
quentador assíduo do condomínio, uma vez que as 
suas duas últimas gravadoras (BMG e Deck Disk) têm 
sede no Downtown.

Bruno recorda também da chuva torrencial que caiu 
na primeira apresentação do grupo no condomínio 
e compara com o show de agora, quando uma tem-

pestade desabou assim que ele se despediu da plateia. 
“Foi impressionante. Acho que o “Vento ventania” so-
prou a chuva desta vez”, brinca o vocalista.

Hora de passar o microfone para o Pensador encerrar 
esse texto. “Na mudança de postura a gente fica mais 
seguro. Na mudança do presente a gente molda o fu-
turo”, continuava o rapper, na letra da canção lá do co-
meço dessas linhas. Como se ele tivesse se inspirado 
no projeto de revitalização do Downtown... 

traNsMIssãO aO VIVO
Os três shows recentes ocorridos no Dowtntown (Iza, 
Pensador e Biquini) foram transmitidos ao vivo pelo cen-
tro empresarial através do seu Facebook (/downtownrj). 
Quem clicava no vídeo para assistir se surpreendia com a 
qualidade das imagens feitas por duas câmeras em frente 
ao palco e o drone Phanton 4 Pro Plus (um modelo pro-
fi ssional compacto que voa até na chuva). 

Responsável pela fi lmagem, a Aune Filmes, que chegou a 
fazer toda a parte aérea do réveillon de Copacabana, ao 
vivo, para a TV Globo. “Fizemos o show da Anita tam-
bém do palco em Copa, além de termos colocado um 

drone dentro de onde saíam os fogos”, diz o sócio funda-
dor da empresa, Vitor Aune. “Estamos sempre em busca 
de pontos de vista diferentes. Focados em imagens de alto 
impacto, nossa empresa possui pilotos de câmeras expe-
rientes capazes de transmitir ao vivo em alta resolução 
ajustando em tempo real todas as confi gurações da câ-
mera para extrair o melhor de cada drone”, completa ele.

As tomadas aéreas dos shows ocorridos no Downtown, 
por diversas vezes, lembravam a transmissão do Rock in 
Rio. Devido a edição dos vídeos (feitos por um soft er de-
senvolvido para esse tipo de evento) e, guardadas as de-

vidas proporções, ao mar de gente visto lá 
de cima. 

O programa permite ainda a inser-
ção de comerciais no meio da trans-

missão. Um prato cheio para os lojistas do centro 
empresarial tendo em vista que cada show contava 

com mais de dez mil visualizações na rede social do em-
preendimento.

Projetado pela Wall Construtora e Engenharia, o palco 
suporta até 500kg/m² e tem estrutura metálica de 6x8m, 
com uma altura de 1,20m.
O piso é todo em Painel Wall - Composto de miolo de 
madeira laminada, contraplacado em ambas as faces 
por lâminas de madeira, e externamente por placas ci-
mentícias CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético) 
prensadas.

sonorização: assinada pela King Sound - Com 56 
anos de know-how a empresa especializada em proje-
tos e equipamentos eletrônicos, idealizou toda a parte 
acústica do palco.

regulagem acústica: Alexandre Rabaço - Eleito o 
melhor técnico de audio do Brasil pela revista Áudio, 
Musica & Tecnologia.

Caixas de som: Attack – De altíssima qualidade e 
referência nacional.

Mesa de som: Sound Craft  – tecnologia inglesa.

Microfones: AKG -  Aparelho condensador de alto de-
sempenho. Opção excelente para vocais e microfonação 
de instrumentos como guitarras elétricas e acústicas, ba-
teria e metais. ••a foto feita pelo drone, no show do Gabriel o pensador: imagens de alto impacto

Mesa sound Craft: tecnologia de ponta
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ExPaNsãO 
no projeto assinado por um dos maiores arquitetos 
de shopping centers do Brasil, downtown ganha cinco 
lojas-âncora em área subterrânea 

Écomo se a pessoa que está passeando, de 
repente, levantasse voo”. Essa é, segundo 
o arquiteto Eduardo Mondolfo, a sensa-
ção de quem entrar na expansão para o 

subsolo, que será construída no centro empresarial. 
E não dá para duvidar do arquiteto que já trabalhou 

com Oscar Niemeyer e assina projetos de prédios conhecidos, 
como o do Shopping Leblon e o do Hotel Fasano. “Um jardim se ergue enquanto as pessoas descem pela esca-
da rolante”, explica Mondolfo, responsável pela criação do projeto, que será a cereja do bolo da comemoração 
dos 20 anos do condomínio. 

Trata-se de uma área subterrânea de cinco mil metros quadrados preparada para receber cinco lojas-âncoras. 
Prevista para ficar pronta em 2019, a expansão está orçada em R$ 20 milhões – fora R$ 1 milhão de mais-valia 
do terreno, que é a concessão dada pela prefeitura para facilitar a regularização. O novo subsolo fica no terreno 
entre os bancos Bradesco e Itaú, em frente ao bloco 23.

Um projeto nascido, curiosamente, no interior de um subsolo. Entre idas e vindas do seu escritório na Cinelân-
dia para as reuniões no Downtown, Mondolfo queimava a mufa no metro para atender ao desejo da alta cúpula 
do centro empresarial: não descaracterizar o empreendimento e não isolar o público do ambiente externo, mes-
mo numa área subterrânea. 

Segundo o arquiteto, um dos segredos, para isso, são as laterais do jardim, feitas de vidro, que será criado. “A 
pessoa não terá a sensação que mergulhou num subsolo. Não existirá diferença entre estar embaixo ou em cima. 
A iluminação difusa torna o ambiente agradável e confortável”, explica Mondolfo, que criou o acesso para o novo 
andar, por escadas rolantes, em meio a uma cobertura verde elevada, como uma rampa de cerca de dez metros 
de altura. A cobertura verde será como um prosseguimento da alameda principal do centro empresarial, como 
um longo jardim suspenso. “Quem estiver no Downtown terá a clara sensação de que o jardim está se levantan-
do”, reitera Mondolfo.

Os administradores do Downtown queriam mais. Pediram que o projeto fosse feito de uma maneira que cha-
masse a atenção de quem estava do lado de fora. Nada que o mago da arquitetura não pudesse solucionar: 
“Quem estiver na Avenida das Américas terá a impressão de um marco arquitetônico”, garante. “Além disso, 
o jardim, que terá vegetação natural, será circundado por um espelho d’água. O reflexo aumenta ainda mais a 
impressão de que o jardim se eleva do chão”, explica o arquiteto.

aumento de 20% no fluxo
Presidente da administradora do condomínio, Claudio Guaranys avisa que das cinco âncoras na expansão, duas 
já estão destinadas às Lojas Americanas, que sai do bloco 18, onde se encontra atualmente, para um espaço muito 
maior no subsolo. Richuelo, C&A, Renner, Zara e Kalunga, entre outras marcas de ponta, negociam com o con-
domínio uma vaga no novo espaço. 

“Fizemos uma pesquisa sobre a demanda dos clientes e chegamos aos segmentos de vestuário, eletrônico, livraria. 
Enfim, produtos que as âncoras trarão. Hoje, recebemos 35 mil pessoas por dia, de segunda a sexta. A ideia é au-
mentar esse fluxo em 20%”, explica Guaranys. “Com a Lei Seca, perdemos aquele fluxo de antigamente nos bares, 
mas vamos buscar um público mais qualificado. Nós temos uma vantagem: a Barra não tem esquinas e aqui pos-
suímos uma área que se assemelha a uma cidade. Só que com segurança. As lojas-âncoras chegarão para somar e 
aumentar esse fluxo”, acredita o administrador.

“Acharam que eu era meio maluco no começo de tudo isso, mas olha aí o projeto saindo do papel. E sob a batuta de 
dos maiores arquitetos de shopping centers do Brasil”, comenta o síndico do Downtown, Paulo Oscar. uu

a
cereja

do bolo de
20 anos

O arquiteto Eduardo Mondolfo: 
“não existirá diferença entre

estar embaixo ou em cima”

Claudio Guaranys:
negociação com
as lojas-âncoras
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Alguns lojistas, entretanto, ainda desconhecem o projeto. Proprietária do 
quiosque Tapibike, na praça de alimentação, Kelly Martins se mostrou sur-
presa, ao ser perguntada sobre a sua expectativa em relação à nova área 
do condomínio. “Subsolo, sério?! Nem estava sabendo. Precisará de uma 

boa divulgação, hein?”, sugere a empresária. Proprietária de um estúdio de Pilates no 
bloco 3, que fi ca quase em frente à futura expansão, Priscilla Paderni também desco-
nhecia o projeto do subsolo. Ela fi cou empolgada com a novidade. “O cliente vai fazer 
compras e cuida do preparo físico ao mesmo lugar. Isso é excelente”, avalia ela, que 
chegou há seis meses ao condomínio e já teve o seu bloco revitalizado, vê a passarela 
ser construída e, agora, aguarda pela expansão, “Acredito que a nova passarela possa 
me trazer muitas alunas da Zona Sul. Algumas amigas de lá já comentaram sobre a 
difi culdade de encontrar o meu serviço, que é o Pilates suspenso, onde elas moram. 
Imagino que, agora, elas possam vir, devido ao fácil acesso. E, depois, ainda poderão 
fazer umas comprinhas”, comenta Priscilla.

“Se for 10% do que vi na planta, vai revolucionar a Barra”, diz um frequentador do 
shopping. Humilde, Mondolfo diz que não tirou qualquer coelho da cartola. “Em 
Nova York existe algo parecido na Time Square, assim como em outros lugares. Não é 
uma ideia revolucionária”, comenta. “Aprendi com os escandinavos que, quanto mais 
simples, menos elementos você precisa buscar. O rebuscamento está apenas na sofi s-
ticação da proposta”, avalia.

Até hoje não foram encontradas evidências que comprovem a existência dos Jardins 
Suspensos da Babilônia. Nem por isso eles deixam de ser considerados uma das sete 
maravilhas do mundo antigo. Imagine agora os jardins suspensos do Downtown com 
a quantidade de mídias sociais, selfi es e toda tecnologia do mundo moderno...  ••

jardins suspensos do DOWNTOWN

Para O sUBsOLO

a projeção das lojas no subsolo do condomínio

a projeção da expansão para o subsolo
vista da entrada do condomínio
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LUZ Na PassarELa
 QUE LÁ VEM ELa

inaugurada no dia 20 de fevereiro, 
ponte encurta a distância entre o downtown
e a estação do metrô Jardim oceânico

o relógio marca uma hora da madrugada de sexta-feira, dia 5 de janeiro de 
2018, quando metade da estrutura metálica da passarela que aproxima o 
Downtown da estação do Metrô Jardim Oceânico encaixa na outra metade. 
O entusiasmo toma conta do engenheiro Pedro Paulo e de toda sua equipe. 

Afi nal, desde a manhã do dia 4, eles trabalhavam com dois guindastes para que uma parte 
da ponte se encontrasse com a outra e fossem devidamente aparafusadas sob o Canal de 
Marapendi. “É uma emoção ver a realização de um trabalho como esse, de tamanha pre-
cisão”, disse Pedro Paulo, que é o responsável pela fi scalização da obra. Estava estabelecida 
ali a ligação direta da Feliz Cidade com um dos lugares mais emblemáticos do bairro, o 
Jardim Oceânico. Melhor do que isso: o trajeto entre a estação e o condomínio fi cou bem 
menor. “Construímos, doamos para a prefeitura e ainda faremos o monitoramento da 
passarela com câmeras”, diz o administrador do Downtown, Claudio Guaranys, sobre o 
projeto que custou R$ 2,5 milhões.

Inaugurada na terça-feira, dia 20 de fevereiro, a passarela contará ainda com o auxílio do 
condomínio na segurança. “Como disse o Papa, recentemente: Nós temos que fazer pontes 
e destruir muros. Estão está aí. Fizemos uma ponte e destruímos um muro”, disse o síndico 
Paulo Oscar, antes de cortar a fi ta, exatamente às 9h45, para as pessoas fazerem a travessia pela 
primeira vez.

A passarela foi construída para a utilização exclusiva de pedestres e pode ser utilizada 
24h. Apesar de o condomínio não fechar, a nova entrada para o Downtown, entretanto, 
seguirá o horário de funcionamento do metrô.

para o 

“canto esquecido” 
decolar 

Investimos nesse projeto porque percebemos que há um fl uxo bem maior de 
moradores e frequentadores da Barra depois da chegada do metrô. Consequen-
temente, isso aumenta a demanda por mais conforto e segurança”, explica o supe-
rintendente do empreendimento, Celso Garcia.

Segundo o proprietário da Casa Nasi, Jean 
Ricardo, a passarela solucionará um dos pro-
blemas mais antigos do Downtown. “O lado 
direito, onde a passarela desemboca, vai per-
mitir, fi nalmente, que a parte que chamamos 
de ‘canto esquecido’ engate, potencializando 
aquelas unidades comerciais”, acredita o em-
presário, um dos primeiros a se instalar no 
Downtown.

Dono da Ecoville, empresa de material de limpeza 
que fi ca justamente nessa ala do empreendimen-
to, Edson Torres tem a mesma opinião em relação 
à criação da passarela. “Além das pessoas que vêm 
de fora, muitos que trabalham aqui passam agora 
a fazer esse trajeto. A minha expectativa é de que 
o fl uxo melhore bastante”, comenta.

A obra levou quatro meses para ser executada e 
foi preciso mais de um ano para se conseguir o li-
cenciamento da Capitania dos Portos, Inea (Insti-
tuto Estadual do Ambiente) e CET-Rio. “A altura 
da ponte teve que ser defi nida com base no nível 

da maré mais cheia dos últimos cem anos, somada com a altura da maior embarca-
ção”, explica Pedro Paulo, lembrando que ao todo, com as duas rampas de acesso, a 
passarela mede 41 metros de comprimento. ••

Jean ricardo: 
solução de problemas antigos

Edson torres: expectativa
de melhora no fluxo

a nova passarela: custo de r$ 2,5 milhões
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s o r r i a ,  v o c Ê  e s t Á  s e n d o  f i l m a d o

Como funciona o 
moderno sistema 
de 670 câmeras de 
altíssima resolução, 
que ficarão de olho em 
tudo que acontece no 
centro empresarial

quando o sofi sticado sistema de CFTV (Circui-
to fechado de televisão) estiver funcionando no 
Downtown a pleno vapor, 670 câmeras passarão 
a monitorar a área de circulação de pessoas pelo 

shopping. Somadas as 76 já existentes no estacionamento, o 
total é de 746 aparelhos. Se você for sorrir porque está sen-
do fi lmado no Downtown, vale até dar um reforço no seu 
clareamento a laser. Isso porque a defi nição das imagens é 
100% melhor do que a das câmeras antigas. Uma resolu-
ção semelhante, digamos, à de uma TV full HD e com um 
zoom poderoso. Esqueça, portanto, vídeos antigos daquele 
assalto numa esquina qualquer, que quase ninguém identi-
fi ca quem é o ladrão e quem são as vítimas. No novo CFTV 
do Downtown - orçado em R$ 3,6 milhões - dá para identi-
fi car até se os seus óculos são de camelô.

“É um sistema escolhido a dedo. Levamos um ano para op-
tar por essa solução oferecida pela Samsung”, diz o coorde-
nador de qualidade do Downtown e responsável pela con-
cepção e instalação do CFTV, Helton Paixão. Ele conta que 
esteve em São Paulo, no escritório da gigante sul-coreana, 
acompanhado do síndico do Downtown, Paulo Oscar, e do 
superintendente do shopping, Celso Garcia, estudando as 
propostas da multinacional. “Participamos de uma feira de 
segurança e visitamos outros shoppings para poder atingir 
um alto nível de excelência. A Bosh, a LG e outras marcas 
também são excelentes, mas a Samsung mostrou uma re-
lação incrível com os seus fornecedores. Diante do grau de 
exigência do nosso síndico, todas as empresas vieram aqui 
e assinaram uma carta de intenção comprovando a quali-
dade da instalação”, explica, justifi cando a escolha.

A parte interna e a externa dos blocos serão visualizadas numa central de monitoramento que funcionará na ad-
ministração do condomínio. No perímetro ao redor do Downtown, o controle fi cará a cargo das moderníssimas 

Speed Dome: dez câmeras motorizadas que serão instaladas em torno do centro empresarial. Elas podem localizar 
pessoas pela cor da roupa, delimitar a área e o espaço de tempo para identifi car alguma ocorrência, entre outras no-
vidades. “Podemos adicionar recursos como criar uma barreira virtual em uma determinada área. Quando alguém 
se aproximar do ponto marcado, ela sinalizará para quem está monitorando. Até objetos podem ser marcados num 
determinado local. Se um objeto for retirado de cena, o sistema pode emitir um sinal”, explica Helton Paixão. “A ideia é 
oferecer mais conforto e conveniência ao frequentador do condomínio, interagindo com ele via monitoramento. Neste 
ambiente, uma pessoa mal intencionada não encontraria oportunidades para agir”, completa.

O novo CFTV tem capacidade de armazenamento de 220 Terabytes. Se um Tera equivale a mil gigabytes, estamos falando 
de 220 mil gigas que podem ser armazenados em 11 gravadores digitais. São 51km de cabos de rede e 12km de fi bras óticas 
que passam por dutos e tubulações do condomínio. “No CFTV antigo, tínhamos vários gravadores de imagens espalhados 
pelo Downtown. Hoje, fi cam todos centralizados no mesmo local”, explica o coordenador. uu

câmeras speed dome criam até barreiras virtuais

as imagens das tVs que monitoram o estacionamento. 
no novo CFtv as câmeras são ainda mais atuais

O coordenador de qualidade
do Downtown, helton Paixão,
com a moderna speed Dome
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Há dez anos pilotando o estacionamento do Downtown, 
não faltam à Marcelle de Arruda histórias para contar. 
Com a definição das novas câmeras, chegam a ser engra-
çados alguns flagrantes, como os dados em motoristas 
tentando burlar o sistema. Ela recorda o caso de uma mu-
lher que permaneceu no centro comercial mais de uma 
hora depois de pagar o estacionamento. “Ela disse que 
um caminhão ficou atrapalhando a sua saída na rampa 

flagrantes BIG BrOthEr DOwNtOwN:

reforma no
estacionamento 
Iniciada em 2013, a modernização do estacionamento 
(que possui um total de 3.068 vagas) também faz par-
te do projeto de revitalização. Com custo de R$ 7,2 mi-
lhões, a reforma inclui uma série de melhorias, tais como:
 
- Iluminação do subsolo (onde todas as lâmpadas foram 
substituídas por 2.880 de LED); 
- Iluminação integrada com o sistema de sinalização de va-
gas disponíveis (totalmente controlados por computador); 
- Instalação de totens em pontos estratégicos do trajeto 
realizado pelos carros, desde a entrada no condomínio, 
que informam o número de vagas disponíveis numa de-
terminada direção; 
- 76 câmeras de monitoramento distribuídas entre can-
celas, pistas de rolamento e cabines de pagamento, inte-
grando, também, o sistema de rastreamento de veículos.

Sobre a modernização do Downtown de um modo ge-
ral, o coordenador Paixão apresenta uma visão parti-
cular. “Nós dependemos do lojista, da pessoa que visita 
o shopping, do proprietário, do locador. Entender essa 
dependência é o que nos faz querer prestar um bom 
serviço. Geralmente, o prestador de serviço costuma 
fugir dessa responsabilidade, mas o interesse no bom 
serviço deve ser mútuo”, finaliza.

que vai para o subsolo. Mas o que as câmeras mostraram 
foi ela pagando o estacionamento e se encontrando com 
um homem em seguida. Após alguns beijos, ela entrou no 
carro dele e lá permaneceu, namorando, por mais de uma 
hora”, conta Marcelle, lembrando que, após pagar o bilhete, 
o cliente tem 15 minutos para sair do estabelecimento. “Ela 
insistia que o atraso havia ocorrido devido ao bloqueio da 
rua. Tivemos que levá-la até o circuito interno e mostrar as 
imagens. Super sem graça, ela se desculpou, pagou o valor 
devido e foi embora”, conta a funcionária.

Outro caso curioso foi o de um pastor famoso que se re-
cusou a pagar o bilhete dizendo ter entrado no estabeleci-
mento com o tíquete do Via Fácil. “As imagens recupera-
das mostravam que ele havia retirado o tíquete para entrar. 
Tentamos argumentar, mas ele ofendia todos os funcioná-
rios”, conta Marcelle. Conhecido pela sua oratória na TV 
e fundador de uma igreja com milhares de seguidores, o 
pastor esbravejava, segundo ela, coisas do tipo: “Vocês vão 
morrer trabalhando em estacionamento de shopping!”.

A funcionária afirma que diversos funcionários evangé-
licos do estacionamento ficaram decepcionados com a 
atitude do pastor: “Muitos nem acreditavam no que viam. 
E tudo isso por causa de R$ 8”.

Marcelle, que comanda o estacionamento normal e o VIP 
(que dispõe de 50 vagas), e acompanhou toda a reforma 
dessa parte do condomínio, comemora uma década de 
trabalho sem qualquer roubo de veículo no interior do 
condomínio. “Trabalhamos em harmonia com a seguran-
ça. Estamos sempre nos falando. Que venham mais dez 
anos”, finaliza. ••

cidade moderna
e arejada
revitalização dos blocos e nova 
comunicação visual é desenvolvida para 
atender às necessidades do condomínio

imagine uma cidade inteira sendo revitalizada. Todas as casas modernizadas, 
tornando-se mais belas, amplas e arejadas para atender às necessidades de todos 
os moradores. É isso que acontece, hoje, com a sua Feliz Cidade. O Downtown 
promove a revitalização dos seus blocos e a troca de toda a comunicação por um 

modelo padronizado, contemporâneo e mais intuitivo. Algo fácil de entender e 
desenvolvido especialmente para o perfil do condomínio, assim como de lojistas, 
público externo, grandes empreendedores ou qualquer mortal que caminhe por 
estas alamedas localizadas no km 1 da Avenida das Américas.

De acordo com a responsável pela empresa criadora do projeto da nova comuni-
cação visual do shopping, Cynthia Araujo, um dos pré-requisitos para um bom 
projeto de sinalização ambiental é dominar técnicas e ter jogo de cintura para 
encontrar saídas criativas. “No caso do Downtown, a solução encontrada por nós 
designers da CLA Programação Visual, foi apostar no estilo industrial único e 
diferenciado para a sinalização do centro de compras utilizando aço cortén com 
acabamento silkado e chapas de aço em pintura branca para sugerir a ideia de 
ousadia na medida certa”, explica ela.  

A modernização de corredores, elevadores e portarias será realizada em 21 
blocos. Com um custo de R$ 2 milhões por bloco, a reforma fica em torno de 

Marcelle  de arruda: 
dez anos de estaciona-
mento e muita história 
para contar

a projeção da 
lateral de um 
dos blocos 
revitalizados:
investimento de
r$ 2 milhões 
cada um

fotos: Vírgula 3D
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R$ 44 milhões. Nos blocos 1 (Bradesco) e 17 (praça de 
alimentação) parte das reformas foi concluída em 2017. 
Na praça já foi promovida a revitalização do forro, além 
de melhorias das instalações, reforma completa dos ba-
nheiros e embelezamento dos pilares.

“O conceito principal da reforma foi trazer materiais 
com beleza, durabilidade e boa manutenção, para que, 
de fato, seja uma reforma que agregue valor ao condo-
mínio e conforto a quem frequenta”, explica a arquiteta 
do empreendimento, Kamila Tavares.

A conclusão da revitalização de todos os blocos está pre-
vista para 2020, uma vez que a reforma dura 4 meses 
para ser concluída a cada dois blocos.

confira quais serão os próximos 
blocos a serem revitalizados 

os blocos 3 e 20 já foram finalizados. 

o bloco 2 já está quase concluído. 

os blocos 19 e 6 começaram a ser 
reformados no início de 2018. 

As próximas obras acontecerão nos 
blocos: 10, 11, 12, 14, 15 e 18, ainda em 2018.

mais cinco blocos serão concluídos em 
2019 e cinco em 2020, com a sequência 
ainda a ser determinada.

- Embelezamento dos elevadores;
- Novos revestimentos e pintura de paredes;
- Troca dos revestimentos de piso para porcelanato;
- Escadas, antes de ardósia, revestidas de granito, 
materiais com maior beleza e durabilidade. 
- Guarda-copos e corrimãos, antes de ferro, agora de aço 
inox e vidro. 
- Revitalização das portas das unidades, dos depósitos 
de lixo e lixeiras, com aplicação de revestimentos 
amadeirados.
- Troca das maçanetas por modelos modernos de 
material nobre (inox).
- Troca da iluminação comum, que era ineficaz, por 
outra totalmente de LED, trazendo maior conforto e 
economia em médio prazo. 
- Instalação das câmeras do novo sistema CFTV.
- Banheiros maiores e mais confortáveis.

as reformas

reSiStente e 
100% reCiClável
O conceito da nova comunicação visual foi trazer para 
dentro dos blocos  um material já bastante utilizado nos  
mobiliários do condomínio e equipamentos externos do 
centro empresarial: o aço corten. 

Trata-se de material ideal para revestimento externo, 
resistente às intempéries, que requer pouca manutenção. 
Por ser esteticamente valorizado,  permite também a 
utilização em interiores, como no caso de revestimentos 
de mobiliários ou de paredes às quais se deseja destacar.

ALGUMAS VANTAGENS DO AÇO CORTEN:

- Alta resistência à corrosão;
- Baixa necessidade de manutenção;
- Rápida e fácil instalação.
- Alta resistência mecânica: a relação resistência-peso 

permite a utilização de seções mais leves, o que reduz os 
custos da obra; 
- Durabilidade superior aos produtos de aço carbono 
comum;
- Aspecto estético diferenciado;
- Material 100% reciclável. ••
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O Oktoberfest dos irlandeses 
aterrissa no Downtown, de 15 a 18 de 
março, com muita cerveja, animação e 
comidas típicas. O Dia de São Patrício, 
ou “Saint Patrick’s Day”, como é mais 
conhecido, não é um feriado brasilei-
ro, mas se você tem conta em redes so-
ciais como Facebook e Instagram, não 
espere a sua linha do tempo ser inva-
dida por fotos de pessoas com roupas 
verdes e canecas cheias de chope da 
mesma cor. Vem pro Downtown!

Devido a paisagem predomi-
nante na Irlanda, o verde aca-
bou sendo escolhido para 
simbolizar a festa. Os lepre-
chauns, ou gnomos, são ou-
tros símbolos da celebração. 
O St. Patrick’s Day está para 
os países de língua inglesa, 
assim como o Carnaval para 
o Brasil. Até um chope ver-
de foi criado exclusiva-
mente para o St. Patrick’s 
Day. Para chegar a colo-
ração, adiciona-se uma 
dose de menta a bebida. 
Outras bebidas consumidas 

aGENDa

pólo 
gastro 
nômico

10 e 11 mAr  
babilônia feira 
hype

DOWNTOWN

15 a 18 mAr
st. patrick’s day

um polo gastronômico com 12 restaurantes 
de cozinhas variadas, que irão ocupar as 
lojas voltadas para o corredor localizado 
entre os blocos 4, 5 e 6. Assim será o 

Downtown Gourmet – mais uma fatia do bolo de 
comemoração de 20 anos do centro empresarial. 
E este espaço já está dando água na boca. Com 
os restaurantes Vamo e Outback já instalados no 
local, restam dez vagas para os empresários do 
ramo gastronômico trazerem as suas empresas 
para o lugar. “Já temos o Gula Gula com 99% do 
negócio fechado. Fiammeta e Gurumet, além de 
dois restaurantes japoneses também estão quase 
certos”, diz Guaranys. 

“O morador da Barra gosta de frequentar bons 
restaurantes. E as pessoas adoram o astral do 
Downtown. Acho que é um casamento perfeito”, 
acrescenta o responsável pela empresa que 
administra o empreendimento, lembrando que o 
Downtown conta hoje com 70 operações no ramo 
de alimentação. “Mas estávamos sentindo falta de 
restaurantes no condomínio”. 

Acostumado a realizar eventos de gastronomia, 
receber food trucks e food bikes em suas 
alamedas, o Downtown se prepara para um voo 
maior no ramo da culinária. “Todos os eventos 
gastronômicos que fazemos são um sucesso. Um 
polo de gastronomia só vai fomentar ainda mais 
este setor. Teremos mais festivais, mais opções e, 
consequentemente, um público maior circulando 
pelo shopping”, finaliza o gerente de marketing do 
Downtown, César Santos.••

Moda, arte, design, decoração, arte-
sanato, atividades culturais e gastrono-
mia na única feira deste segmento re-
gulamentada por Lei Municipal. Dias 
10 e 11 de março, de 14h às 22h, na 
Praça do Chafariz. 

A Babilônia é a feira cultural e turística 
oficial da cidade do Rio de Janeiro, com 
a participação de 120 a 150 expositores 
por edição. Em 18 anos, já foram rea-
lizadas mais de 380 edições, que atraí-
ram público superior a 3,5 milhões de 
pessoas e mais de 5 mil expositores nos 
segmentos. 

A BFH, em seu formato pioneiro, é 
uma combinação de feira de rua + 
mercado + shopping center + Grand 
Bazar de Istambul + Biergartens (pra-
ça gastronômica dos parques alemães) 
+ Oktoberfest de Munique + Candem 
Town + Shoreditch + Feira Benedito 
Calixto/SP +  Bread&Butter + Parque 
de Diversões + Circo.••

normalmente na data são a cerveja 
Guinness e o uísque irlandês. 

Não é só na Irlanda que o feriado é 
comemorado. Todos os países que 
falam a língua inglesa festejam a 
data, com as pessoas vestindo-se de 
verde e tomando cerveja.••


