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Localização privilegiada
O Shopping ID está no centro da cidade, sendo um lugar de 
fácil acesso. Por isso, suas três torres comerciais são muito 
procuradas por empresas e escritórios, incluindo órgãos públicos

Localização. Esta parece 
ser a palavra-chave na hora 
de alugar uma sala comercial. 
Quando o futuro inquilino sai à 
procura de um local para ins-
talar o seu negócio, ele busca 
por espaços centrais, de fácil 
acesso tanto de carro como de 
ônibus e, de preferência, com 
serviços pela região. Não por 
acaso, o Shopping ID tem sido 
um dos mais procurados em 
Brasília por empresas e escri-
tórios. “Dentre nossos diferen-
ciais competitivos eu citaria, 
em primeiro lugar, sem som-
bra de dúvida, nossa localiza-
ção. Estamos no centro, dentro 
do Setor Comercial Norte, e ao 
lado do Setor Hoteleiro, região 
por onde passam diariamente 
mais de um milhão de pessoas. 
Além disso, estamos a poucos 
quilômetros da Esplanada dos 
Ministérios, do Palácio do Pla-
nalto, do setor de autarquias e 
do Palácio do Buriti”, destaca o 
superintendente do shopping, 
Zoroastro Neto.

O ID possui três torres 
comerciais de doze andares 
cada. São, ao todo, 660 salas 
ocupadas por órgãos públicos, 
multinacionais, empresas pri-
vadas, além de escritórios de 
contabilidade, advocacia e 
consultórios odontológicos. 
A Eletronorte é a inquilina 
mais antiga, presente no local 
desde 1982. A empresa ocupa 
integralmente os blocos B e 
C, além do segundo subsolo e 
parte do primeiro subsolo. Ao 

todo, são quase 50 mil metros 
dentro do ID.

Por sua proximidade da 
Esplanada dos Ministérios, as 
torres comerciais do ID são 
muito procuradas também 
por órgãos públicos. A torre A, 
por exemplo, comporta depar-
tamentos dos Ministérios da 
Justiça e do Turismo, e, futu-
ramente, do IBGE. O bloco 
também abriga escritórios do 
Sebrae Previdência, do escritó-
rio em Brasília de Furnas, além 
de multinacionais de engenha-
ria, como a Leme Engenharia e 
a Lavalin Marte Engenharia. “A 
demanda tem sido tão grande 
que não estamos conseguindo 
dar conta de todos os pedidos”, 
explica o gerente comercial do 
ID, Paulo Ferreira Gonçalves. 
“Desde que o shopping se revi-
talizou, mudando de Venâncio 
3000 para ID, a procura por 
salas comerciais aumentou 
muito. Infelizmente, não esta-

mos conseguindo atender a 
todos”, complementa.

O projeto de reformulação 
do shopping, que, entre outras 
ações, mudou seu nome e criou 
um planejamento de readequa-
ção do mix de lojas, também 
atingiu as torres. No bloco A, 
os halls dos elevadores estão 
sendo reformados e padroni-
zados pelo arquiteto André 
Alf, seguindo a mesma linha 
de conceito utilizada no projeto 
de revitalização do mall, tam-
bém de sua autoria. “A reforma 
dos andares foi pensada para 
atender às demandas específi-
cas de funcionamento da área 
comercial, buscando diferen-
ciais que pudessem atrair o 
público. Fizemos uso de mate-
riais nobres, como madeira e 
granito no intuito de dar ao 
ambiente um toque sofisticado 
e aconchegante”, descreve Alf. 
Dos 12 andares, nove já estão 
prontos.

Serviços e facilidades
Assim como os lojistas e clientes do Shopping 

ID, os inquilinos das salas comerciais têm a seu 
dispor uma gama de serviços. A garagem coberta, 
que está sendo reformada e modernizada, com-
porta 900 carros. Na área externa há, ao todo, três 
mil vagas. “Para quem se utiliza de transporte ur-
bano, o ID também está bem localizado, já que fi-
camos a poucos metros da W3, altamente servida 
por linhas de ônibus”, afirma o gerente comercial 
Paulo Ferreira Gonçalves.

Dentro do ID, a oferta de serviços continua. O 
shopping dispõe de caixas eletrônicos do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além de 
uma agência do Santander. A praça de alimen-

tação tem quatro estabelecimentos e capacida-
de para 200 pessoas. Mas, segundo o superin-
tendente Zoroastro Neto, já está em caráter de 
aprovação na administração regional um projeto 
para expansão de área com 4.000m² destina-
dos à gastronomia e cozinha gourmet, assinado 
pela arquiteta Carla Figueiredo, da empresa Go-
mes Figueiredo Arquitetura & Urbanismo.

Copa do Mundo - Brasília será uma das cidades-
-sede da Copa de 2014. O Mané Garrincha, que 
será praticamente reconstruído para a ocasião, fica 
a menos de 500 metros do ID. Além disso, o sho-
pping fica nas proximidades de hotéis de alto nível 
que receberão turistas do mundo todo.

O Shopping ID está ao lado do Setor Hoteleiro, região por onde passam, diariamente, mais de um milhão de pessoasO escritório em Brasília de Furnas está no ID deste maio do ano passado

A praça de alimentação do ID comporta 200 pessoas, mas há um projeto de expansão de área em vias de aprovação

Decor

Acessórios bem guardados
Closet em MDF na cor fresno bianco. As gavetas em MDF e em acrílico transparente possuem espaço suficiente para joias, 
sapatos e peças íntimas. Também em acrílico, um porta-gravatas com corrediça deslizante. As portas existentes não possuem 
puxadores, pois foram executadas com fecho toque. As divisões foram projetadas com lugares para sapatos, vestidos longos, 
vestidos curtos, camisas, calças e outros compartimentos para guardar bolsas, caixas, etc. Projeto da Evviva Bertolini.

A arquiteta e designer de 
interiores Mariângela Lemos 
explica que existe um padrão 
de alturas definido ergonomi-
camente. Porém, segundo ela, 
o ideal é que sejam levadas em 
conta as medidas das pessoas 
que utilizarão aquele espaço. 
“O padrão para roupas pen-
duradas é de 1,10 m de altura, 
mas as mulheres têm roupas 
que ultrapassam essa altura. 
Já a profundidade dos armários 
normalmente não sofre altera-
ção, pois os cabides possuem 
tamanho padrão”, considera.

Segundo Régia Rezende, 
essas e outras necessidades 
são checadas na hora da defi-
nição do projeto. “Quando o 

cliente busca a loja para a cria-
ção de um closet, é realizada 
uma entrevista técnica, onde 
são avaliados o tamanho das 
roupas, local onde serão guar-
dadas, a altura do usuário, etc. 
É preciso respeitar as necessi-
dades de cada usuário. A van-
tagem das empresas de armá-
rios planejados é a possibili-
dade de personalizar todos os 
itens do closet”, frisa.

TRANSPARÊNCIA
Ultimamente, closets com 

portas em vidro transpa-
rente também têm sido muito 
demandados por clientes e 
profissionais da área de arqui-
tetura e decoração. Essa ten-

dência é italiana e permite 
um visual bem moderno ao 
local. Porém, é preciso estar 
atento para a organização do 
espaço, na hora de solicitar 
um projeto com esse material. 
A arquiteta Maria do Carmo 
Araujorge acredita que o vidro 
facilita a escolha das roupas, 
além de protegê-las da poeira. 
“Ele é um grande aliado e é 
uma ótima opção para quem 
quer visualizar todo o armá-
rio sem ter que ficar abrindo e 
fechando as portas. Mas, real-
mente, é preciso que o usuá-
rio daquele ambiente seja bem 
organizado, para que o closet 
não fique com aspecto bagun-
çado”, conclui.

Planejamento cuidadoso

Praticidade
Neste projeto da MB Ambientes, o closet é desenvolvido sem portas, para que haja fácil visualização das roupas e a pessoa 
possa escolher, de forma prática, o que irá usar.

Projeto clean
Este closet fechado foi projetado por Bia Mabe, Márcia Rajão 
e Cristina Bernardes, da Occa Arquitetura, em uma residência 
do Lago Norte. As portas são revestidas em laca branca e pos-
suem puxador de embutir.

Versatilidade
O pequeno closet em MDF proposto pela arquiteta Maria do 
Carmo Araujorge abriga uma cômoda com grandes gavetas e 
diversas prateleiras, que podem ser utilizadas para guardar 
roupas dobradas, caixas de bijuterias, bolsas e sapatos.
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