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INFORMAçõES dE IdENTIFICAçãO

Nome do Projeto: THE PLACE MOINHOS
 
Nome/assinatura de quem enviou o projeto: Zorday Pratti
 
Proprietário: Allem Incorporações
 
Arquiteto/designer/Engenheiro:
                Arquiteto: Pedro Gabriel Arquitetos Associados
                Paisagismo: Tellini e Vontobel Arquitetos
                Eng° Responsável: Fernando Luiz Vaz de Castro
 
Consultores: VG Petinelli Cons. Empresarial – Projeto Luminotécnico
 
Incorporadora: Allem Incorporações
 
Construtora: Allem Incorporações
 
Empresa que Gerencia ou Operadora Estacionamento: Safe Park Estacionamentos
 
Fornecedor de Equipamentos/Leitores/Tickets e Consultor de Tecnologia: WPS
 
Outros parceiros envolvidos: GAD Design – Sinalética



dESCRIçãO dO PROJETO

O Estacionamento THE PLACE MOINHOS está localizado no 
condomínio comercial THE PLACE, o mais importante tri-
ple A de Porto Alegre (RS), capital do Rio Grande do Sul. O 
condomínio fica na rua Tobias da Silva, uma das principais 
e mais tradicionais do bairro Moinhos de Vento – bairro de 
classe A, onde vivem 8.068 habitantes, em 82 hectares de 
área. Por lá circulam consumidores de alto poder aquisiti-
vo e estão localizados os melhores restaurantes, as ruas 
mais charmosas, hotéis de alto padrão, além de comércio 
e serviços de maior valor agregado. O Sheraton Hotel, o 
mais luxuoso da cidade, pode ser acessado pelo sofisti-
cado Moinhos Shopping, que fica exatamente na frente do 
condomínio e do estacionamento THE PLACE MOINHOS. 

O Condomínio THE PLACE é um empreendimento para 
profissionais liberais e empresas. É moderno, elegante e 
com muita segurança; um prédio diferenciado, que bus-
ca ser único e incomparável, oferecendo, mais do que um 
local para trabalhar, uma verdadeira “experiência de vida” 
para os condôminos e demais usuários. 



dESCRIçãO dO PROJETO

Estar em sintonia com esta proposta diferenciada e úni-
ca, acompanhando o elevado padrão de qualidade geral do 
condomínio foi premissa básica definida desde a contrata-
ção da Safe Park como operadora do estacionamento THE 
PLACE MOINHOS. 

A Safe Park agregou toda a sua expertise em termos de 
operação e atendimento diferenciado, adquirida ao longo 
de 25 anos e que fizeram dela a maior e mais importante 
operadora do Rio Grande do Sul e uma das maiores e mais 
qualificadas do Brasil. A Safe Park é vencedora por treze 
anos consecutivos do prêmio TOP of Mind (no segmen-
to de estacionamentos), conferido pela revista Amanhã às 
mais lembradas marcas do estado do Rio Grande do Sul.



dESCRIçãO dO PROJETO

Assim, reunindo o que há de mais moderno e atual em 
termos de tecnologia, layout, sinalização, atendimento ao 
cliente e gestão, o estacionamento THE PLACE MOINHOS 
tornou-se referência na cidade de Porto Alegre e agregou 
valor ao condomínio, às empresas e aos profissionais lá 
instalados, e ao bairro Moinhos de Ventos como um todo.
 
CARACTERíSTICAS dO CONdOMíNIO:
•	Hall social no térreo decorado
•	Área privativa de 44m² a 97m², moduláveis em até 700m²
•	Área total do empreendimento: 24.677m²
•	152 salas distribuídas em 14 pavimentos
•	Loja com área privativa de 588m²
•	6 elevadores, 5 dos quais com capacidade para 20 pessoas, cada
•	6 salas para reuniões
•	Foyer para as salas de reunião
•	Auditório para eventos com capacidade para 152 pessoas
•	2 copas e 5 banheiros para apoio ao auditório e salas de reunião
•	Banheiro para portadores de limitação física
•	Refeitório para funcionários
•	Salas para leitura, administração, oficina e almoxarifado
•	337 vagas de estacionamento, da quais 180 são rotativas para clientes
•	Vagas para bicicletas e motocicletas
•	 Sala-controle do estacionamento com vestiário e banheiro
•	 Vestiários e banheiros masculino e feminino



QUESTõES OPERACIONAIS

•	Os condôminos acessam o prédio a partir de uma área 
exclusiva de estacionamento, com vagas demarcadas e 
acesso via RFID – sistema de rádio frequência.

•	Visitantes utilizam os primeiros três pavimentos para es-
tacionar e contam com a sinalização de vagas para facili-
tar o acesso.

•	Clientes externos contam com a mesma opção dos vi-
sitantes, além de caixa assistido opcional, localizado no 
primeiro nível da garagem.

 
Todos os usuários contam com dois elevadores que aten-
dem exclusivamente os cinco andares do estacionamento, 
ligando a garagem ao lobby do empreendimento.
 
Os funcionários da Safe Park presentes no local se dedi-
cam a prestar um atendimento diferenciado aos exigentes 
usuários, estreitando o relacionamento e garantindo a total 
satisfação e fidelização dos clientes.
 
A manutenção é realizada de forma preventiva e periódica.
Todo o estacionamento é coberto por CFTV (monitoramen-
to por câmeras).



QUESTõES FUNCIONAIS

O fluxo de veículos é facilitado, desde a entrada até a saída. 

A sinalização é efetiva e clara. 

As vias de fluxo são amplas. 

A área de fluxo está claramente delineada pela pintura dife-
renciada no piso.

Há iluminação com lâmpadas de LED em todos os andares, 
assegurando eficiência energética, mais economia e mais 
luminosidade.

Os cinco andares são diferenciados por cores.

Tudo isto garante um fluxo de veículos e de pedestres se-
guro e confortável. 



dESENHO ARQUITETÔNICO

O condomínio tem sua fachada revestida em pele de vidro, 
o que confere beleza, sofisticação e modernidade ao prédio 
e à entrada do estacionamento. O amplo hall de entrada 
do condomínio, onde se encontra a estação de pagamento 
automático, é decorado com objetos e mobiliário contem-
porâneos. Os projetos arquitetônico e de paisagismo do 
condomínio são assinados por empresas de renome no 
Rio Grande do Sul, respectivamente Pedro Gabriel Arquite-
tos Associados e Tellini e Vontobel Arquitetura.
 
Um totem da Safe Park identifica com clareza a operação 
de estacionamento rotativo pago. 
 
No interior do estacionamento, a programação visual con-
temporânea valoriza a estética do empreendimento. A si-
nalética foi desenvolvida em harmonia com o padrão visual 
do edifício, sem perder a força e a clareza que se exige em 
comunicação viária e segurança de uma operação de esta-
cionamento. Trata-se de uma sinalética diferenciada, com 
intervenções com o estacionamento e peças de sinaliza-
ção. Os andares receberam cores diferentes para melhor 
orientação dos usuários.



FACILIdAdES AO USUÁRIO

A garagem foi planejada de forma a facilitar o uso por seus di-
versos públicos.
•	Os condôminos acessam o prédio a partir de uma área ex-

clusiva de estacionamento, equipada com 1 raia de entrada e 
uma raia de saída, da WPS.

•	Visitantes e clientes externos utilizam os primeiros três pavi-
mentos para estacionar e contam com a sinalização de vagas 
para facilitar o acesso. Para pagamento, dispõem de totem 
automatizado, localizado no lobby do prédio, junto aos eleva-
dores exclusivos da garagem.

•	Os condôminos utilizam os níveis 4 e 5 e contam com contro-
le de acesso exclusivo nestes andares, além de caixa assistido 
opcional, localizado no primeiro nível da garagem. 

 
Todos os usuários contam com dois elevadores que atendem 
exclusivamente o estacionamento, ligando os andares ao lobby 
do condomínio. O elevadores contam com sinalização que per-
mite que usuário facilmente memorize e localize em que andar o 
seu veículo foi estacionado. Estão disponíveis áreas exclusivas 
para estacionamento de bicicletas e motocicletas. O pagamento 
pode ser realizado com cartões, com dinheiro integrado ao sis-
tema de automação e auto pagamento, no lobby.



CARACTERíSTICAS INOVAdORAS, 
INCOMUNS OU dISTINTIVAS

O projeto reúne o que há de mais atual e moderno em pro-
jetos de estacionamentos em prédios comerciais, como:

•	Pintura epóxi do piso, com cores identificando vagas e 
vias de fluxo

•	Sinalética moderna e eficaz
•	Iluminação LED
•	Amplos corredores de circulação
•	Acesso fácil
•	Segurança CFTV
•	Baixo custo operacional – Automação + Pay Station
•	Equipe prestando atendimento diferenciado
•	Política de preços e de convênios desenhada conforme a 

demanda dos diversos públicos usuários.

Visitantes e clientes externos utilizam os primeiros três pa-
vimentos para estacionar e contam com a sinalização de 
vagas para facilitar o acesso. Para pagamento, dispõem de 
totem automatizado, localizado no lobby do prédio, junto 
aos elevadores exclusivos da garagem. 



CARACTERíSTICAS INOVAdORAS, 
INCOMUNS OU dISTINTIVAS

O que torna inovador o estacionamento THE PLACE MOINHOS 
é este conjunto, ainda pouco encontrado em estacionamentos 
do Brasil.
 
O THE PLACE MOINHOS é, de fato, mais do que um simples 
estacionamento: por seu layout interno, o estacionamento é 
funcional, garante fácil acesso, uma efetiva circulação de veí-
culos e pessoas, sendo que os pedestres utilizam entradas e 
saídas diferentes das usadas pelos veículos, reduzindo o risco 
de acidentes. 

Além de tudo isso, o THE PLACE MOINHOS ainda impressio-
na pela beleza e inovação. Causa uma impressão altamente 
positiva em clientes que acessam o condomínio, agregando 
valor para proprietários e empresas nele instalados.



CARACTERíSTICAS INOVAdORAS, 
INCOMUNS OU dISTINTIVAS

Para os usuários externos, que utilizam o estacionamento 
para acessar outros locais no bairro, a experiência é positiva 
não só pela evidente diferenciação em termos estéticos, mas 
também pela facilidade de uso e segurança. 
 
A comunicação visual/sinalética foi desenvolvida por um dos 
mais importantes escritórios de Design do Brasil, o GAD De-
sign, resultando em um projeto de extremo bom gosto, alto 
impacto e grande eficácia. A área do estacionamento é “in-
tegrada” com o restante do prédio, sendo mais do que uma 
estrutura fria, cinzenta e escura, como são muitos estaciona-
mentos. No THE PLACE MOINHOS, a sinalização e o layout 
têm papel fundamental, tornando o estacionamento atrativo, 
funcional, seguro e garantindo, desde a chegada ao condomí-
nio THE PLACE, uma verdadeira “experiência de vida”.



RESUMO EXECUTIVO dO PROJETO

Um projeto surpreendente, que garante ao usuário mais do 
que um local para estacionar, mas uma experiência diferen-
ciada, seguindo a filosofia do Condomínio THE PLACE. É 
o conjunto de elementos reunidos na garagem, raramente 
visto no Brasil, que garante o alto impacto visual e a gran-
de eficácia da operação: pintura epóxi no piso, com cores 
identificando vagas e vias de fluxo; sinalética moderna e 
eficaz; iluminação LED; amplos corredores de circulação; 
acesso fácil; segurança CFTV; automação + Pay Station; 
equipe prestando atendimento diferenciado; política de 
preços e de convênios desenhada conforme a demanda 
dos diversos públicos usuários.
 
Tudo isso faz do THE PLACE MOINHOS um estacionamen-
to que alia modernidade, elegância, segurança, conforto, 
beleza arquitetônica e praticidade de uso.
 
THE PLACE MOINHOS está localizado no Condomínio THE 
PLACE, um triple A localizado em uma das mais nobres 
áreas residenciais e comerciais do bairro Moinhos de Ven-
to, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.




