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QUEM SOMOS

CABE ARQUITETOS

Somos uma empresa de arquitetura com 25 anos de atividades e
mais de um milhão de metros quadrados de projetos realizados.
Nós contribuímos para o avanço de organizações de diferentes
portes, tipos e regiões, com soluções criativas e inovadoras,
baseadas no design orientado para as comunidades.
Nossos parceiros beneficiam-se de significativos investimentos em
pesquisa, ampla gama de disciplinas e anos de experiência,
desenvolvendo soluções com projetos responsivos, integrais e
intuitivos.
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PLANEJAMENTO DE
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

Readequar, modificar, expandir e desenvolver instalações de
saúde requer imersão profunda, abordagem de planejamento
integrada e multirastreamento. Empregando comunicação clara e
construção de consenso, facilitamos todos os aspectos do
processo de tomada de decisão, desde analisar o mercado para
classificar demanda, até a maximização dos recursos de capital.
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COLETA E INTERPRETAÇÃO DE
DADOS
EQUIPE A

Tarefa 01: definir métricas para análise interna; montar
estatísticas gerais e medidas de desempenho das
instalações e serviços; coletar intuições, impressões e
percepções.
Tarefa 02: analisar a coleta de dados gerais e específicos e
alimentar elaboração do plano de negócios e programa de
necessidades do Master Plan.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 01:

Missão: construir uma compreensão profunda das
necessidades físicas, emocionais, sociais e tecnológicas da
comunidade.
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PLANO DE NEGÓCIO

EQUIPE B

Tarefa 01: analisar o macroambiente e microambiente;
identificar forças e fraquezas; desenvolver projeção
financeira de curto, médio e longo prazo; analisar
perspectiva de valor clientes / mercado; realizar
benchmarketing.
Tarefa 02: elaborar sumário executivo; estruturar plano de
negócio; analisar variáveis externas; elaborar plano de
retorno para escalar o negócio; definir meios de conquistar
melhores resultados; determinar garantias e implementar
plano de captação de recursos, modelos de investimentos,
fundos de investimento com base no Master Plan.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 02:

Missão: integrar propósitos e faturamento; diretrizes do
empreendimento, preparar para financiamento, captação de
novos sócios, parceiros e investidores-anjo que auxiliem na
reestruturação; faturar para manter a organização viva;
desenvolver soluções e serviços para inovar e melhorar a
vida da comunidade.

07

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

EQUIPE C

Tarefa 01: análise da infraestrutura e data center; projeção
curto, médio e longo prazo; avaliar perspectiva de valor.
Tarefa 02: elaborar sumário executivo; proposta de
inovação; analisar armazenamento de dados e banco de
dados e imagens; sustentação e aplicações e serviços;
escalabilidade de acordo com crescimento; redundância do
data center; operação com missão crítica; gestão mensal de
serviços e relatórios gerenciais; investimentos para inovação;
fundos de investimento com base no Master Plan.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 03:

Missão: integrar propósitos e faturamento; diretrizes do
empreendimento, preparar para financiamento, captação de
novos sócios, parceiros e investidores-anjo que auxiliem na
reestruturação; faturar para manter a organização viva;
desenvolver soluções e serviços para inovar e melhorar a
vida da comunidade.
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MASTER PLAN

EQUIPE D

Tarefa 01: modelagem física; definição das etapas de
implantação e movimentos, momentos e equalização do
físico-financeiro; elaboração de cronograma de atividades.
Tarefa 02: mensurar desempenho físico das instalações por
meio de análise da coleta de dados gerais e específicos;
remodelar, readequar e requalificar.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 04:

Missão: modelar uma nova organização compatível com o
plano de negócios, viável, sustentável e implantável por
etapas.
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CONCEPÇÃO ARQUITETÔNICA

EQUIPE E

Tarefa 01: elaborar um partido arquitetônico com valor para
todos
(pacientes,
gestores,
médicos,
enfermeiros,
terapeutas, mercado de saúde, governo e comunidade).
Tarefa 02: criar uma arquitetura atraente, agradável e
atemporal, baseada em lugar e população, comunidade e
aldeia para promover novas experiências e conexões.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 05:

Missão: instalações físicas de saúde são mais do que
edifícios. São pontos de contatos críticos na jornada do
paciente e um componente-chave do ecossistema de saúde.
Criar uma arquitetura focada em missão, aumentar o moral,
melhorar a eficiência, facilitar a colaboração, promover a
inclusão e uma assistência compartilhada.
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BRANDING
EQUIPE F
Tarefa 01 - Diagnóstico: compreender a essência e a
reputação da marca e de seus serviços, através de pesquisas
de campo, desk research, aplicação de questionários e
entrevistas com públicos internos e externos. (A pesquisa de
público / entrevistas serão realizadas por equipe designada
pela Contratante. A escolha de dados a serem pesquisados e
perguntas, no que se referem à marca, serão elaboradas pela
Contratada).
Tarefa 02 - Planejamento: posicionar a marca no mercado
de forma coerente e atraente, criando uma base estratégica
que estabeleça características únicas e direcione as ações de
comunicação.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 06:

Tarefa 03 - Identidade: traduzir em padrões de imagem e
texto, os valores, características e benefícios da marca e de
seus serviços para o mercado e stakeholders.
Tarefa 04 - Comunicação: comunicar a marca de forma
consistente e eficiente, interna e externamente, criando
unidade, reconhecimento e engajamento dos públicos de
interesse.
Missão: criação de elementos gráficos da marca e montagem
do plano de sinalização de percurso, alerta e advertência,
segurança e mensagens corporativas, com pictogramas e
desenhos gráficos personalizados, definindo a identidade
visual do lugar.
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PROJETOS LEGAIS E
APROVAÇÕES
EQUIPE G

Tarefa 01: verificação
aprovações.

das

legislações

vigentes

para

Tarefa 02: levantamento de documentações necessárias
para aprovações na Prefeitura e Vigilância Sanitária.
Coerência entre projeto e normas. Respaldo legal para a
Instituição perante legislações.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 07:

Missão: garantir segurança à Instituição.
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PROJETOS EXECUTIVOS CONSTRUTIVOS
EQUIPE H

Tarefa 01: desenvolvimento dos projetos construtivos
arquitetônicos, estruturais, instalações, paisagismo e
iluminação.
Tarefa 02: compatibilização e coordenação geral das
atividades de projeto, licitação, orçamentos e contratos de
obra.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 08:

Missão: gerar documentação técnica de qualidade e nível de
detalhamento capaz de garantir o custo, qualidade,
sustentabilidade
e
o
sucesso
planejado
para
o
empreendimento.
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SUPERVISÃO DE CONTRATOS E
DA IMPLANTAÇÃO
EQUIPE I

Tarefa 01: criar sistemas de controle de documentos capaz
de dar suporte à toda a equipe.
Tarefa 02: gerenciar processos e projetos.

Missão: garantir prazos em diferentes etapas do processo;
orientar líderes e fornecedores; controlar de forma rigorosa
documentações.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 09:
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DESIGN DE INTERIORES E
AMBIENTAÇÃO
EQUIPE J

Tarefa 01: refletir o espaço como um todo buscando
evidências significativas para desenvolvimento / criação de
conceito pautado nos usuários.
Tarefa 02: conceber projeto de interiores e ambientação
com níveis de detalhamentos capazes de orientar
orçamentos e execução.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 10:

Missão: criar interiores dos ambientes sob a óptica de que
os edifícios de assistência influenciam na recuperação do
paciente e na eficiência dos colaboradores. Desenvolver
interiores muito mais receptivos e acolhedores. Espaços que
melhorem a saúde e a qualidade de vida das comunidades,
ao mesmo tempo que gerem beleza e valor às organizações.
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PAISAGISMO INTERATIVO E
SENSORIAL
EQUIPE K

Tarefa 01: mapeamento das áreas
propícias para
desenvolvimento do paisagismo, considerando clima e
região.
Tarefa 02: layout de paisagismo; definição de espécies,
materiais e mobiliários externos.

ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO

ETAPA 11:

Missão: desenvolvimento de design de paisagem baseado
em um trabalho profundo, que leve em conta a arquitetura
do espaço, a escolha do mobiliário adequado e plantas que
revigorem e proporcionem bem-estar. Contextualizar a
natureza com formas, cores, aromas, sons, sabores e
texturas, restaurando traumas físicos e mentais e
assinalando visões positivas aos usuários.
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