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w SãO PAULO hOTEL  
& RESIDENSES

O W São Paulo Hotel & Residences surge na mais vibrante  
e apaixonante metrópole do hemisfério sul, uma cidade onde  
tudo se transforma a cada passo.

Numa experiência que nos faz antever as bases históricas  
de uma cidade que surgiu da fusão de raças, culturas, credos, 
nacionalidades, utopias, sonhos e paixões, o projeto de design  
de interiores do novo W São Paulo é um pouco disto tudo, ou seja,  
o muito, o diverso, o embate e o heterogéneo! É sede vibrante  
do amanhã e energia oculta de um povo que se mudou em êxodos 
de esperança! O W São Paulo é a leitura do passado, do presente  
e do futuro.

O Atelier Nini Andrade Silva deixou-se invadir pelo intrincado 
contexto físico e pela natureza exuberante do Brasil, conceito 
que abraçou todo o projeto através da força do betão e da beleza 
cintilante dos minerais! Animais exóticos de todas as cores, texturas 
da floresta densa e o amarelo da banana pontuam todo o projeto 
enquanto símbolos de tropicalidade! 

Mergulhámos nas influências da cultura indígena e em todas  
as raças que habitam a cidade. Um mergulho intenso  
na diversidade criativa que aposta em soluções de design 
provocativo e que e invadem a imaginação numa busca constante 
por novas experiências.

Finalmente, deixámos que o grande passo para o futuro fosse  
dado através de ecos de um design que presta homenagem  
ao grande mestre da arquitetura brasileira, Óscar Niemeyer.  
A reinterpretação da força vanguardista do seu traço através  
da irreverência das formas!

PRÉMIO
2020 Master Imobiliário para o W São Paulo Hotel & Residences

Designação:
W são Paulo Hotel  
& Residenses
Função:
Hotel e Residências
Localização:
são Paulo
Data conclusão da obra:
Maio de 2023

FicHA TÉcNicA
FicHa técnica aRQuitetuRa: 
Aflalo Gasperini Arquitetos
FICHA TÉCNICA INTERIOR DESIGN:  
atelier nini andrade silva
FICHA TÉCNICA PAISAGISMO: 
Benedito abbud
ÁRea De iMPlantaçÃo: 
2.678,86m²
ÁRea De constRuçÃo  
53.136,46m²
CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS  
nick Bayntun

eM DestaQue
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Com cerca de 30 anos de existência, o Atelier 
Nini Andrade Silva ganhou uma notoriedade 
internacional que é fruto dos projetos desenvolvidos, 
posicionamento e estratégia de comunicação.
Baseado na qualidade técnica, rigor profissional e num 
trabalho absolutamente diferenciador,  
o reconhecimento internacional do Atelier tem 
criado uma procura significativa dos nossos 
produtos e serviços conjugando, neste sentido, 
oportunidades e condições que determinam o 
sucesso do nosso negócio. Apostamos no reforço 
da complementaridade das áreas de projeto numa 
perspetiva abrangente e transversal, permitindo, 
assim, desenvolver projetos de design de interiores  
em torno de duas áreas distintas:
• Arquitetura e Design de Interiores, na qual a empresa  
  atua junto do mercado imobiliário entendido  
  de forma alargada;
• Criação de Linhas de Mobiliário e Equipamento,  
  dirigidas ao mercado em geral.
Contamos com uma equipa constituída por 
profissionais altamente qualificados, motivados e 
de perfil internacional, que estão na base de todo 
o processo criativo e assentam os seus valores nas 
seguintes premissas:
• Qualidade e inovação conceptual;
• Rigor, precisão técnica e acompanhamento  
  qualificado;
• Abordagem sustentável e orientada;
• Espírito de equipa, responsabilidade e investigação  
  contínua nas mais modernas e eficientes tecnologias  
  e processos;
• Empenho contínuo na satisfação do cliente  
  e das necessidades do mercado;
• Integração efetiva no contexto local e cultural  
  em que se implantam os projetos

ATELiER NiNi ANDRADE siLVA
Rua do Barão, n. 25 e 29
1100-072 lisboa – Portugal

ATELIER NINI ANDRADE SILVA
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