


PERFIL 
 

 

 Desde 1997, o técnico em edificações e arquiteto Hélio Roberto, trabalha na área da construção 
civil, com o conhecimento adquirido através de experiência no mercado arquitetônico, desenvolve 
projetos, administra e fiscaliza obras com toda dedicação, para que seu sonho se transforme em 
realidade. 

  
Com o crescimento de sua área de atuação, surgiu a Dmelo Arquitetura, que conta com 
colaboradores como arquiteto e designer de interiores. 

 
Os serviços oferecidos pelo escritório agregam o estudo de conforto, praticidade, elegância e 
valorização de seu projeto. 
 
Atuante nas áreas: comerciais (lojas), corporativas e residenciais, atende diversos municípios no 
estado de São Paulo  como: 

Indaiatuba                  Taubaté 
Sorocaba                 São Pedro    

São Roque                Votorantim 
Itapetininga               Mairinque 

    Itu                         Salto 
Botucatu                  Ibiúna 

Campinas  
 

  

 
 



• Missão - criar e desenvolver projetos arquitetônicos que tenham como objetivo 
adequar o espaço ao homem; 

 

• Valores - ética – amor – evolução – qualidade – resultado 

 

• Política de Qualidade - buscar melhores soluções arquitetônicas; cumprir 
prazos e sempre melhorar nosso atendimento  



PROCESSO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

Elaboração 
de propostas / 
Contratação 

Identificação 
necessidades do cliente 

Estudo de viabilidade 

Contratação de 
fornecedores de serviço 

Identificação e 
arquivamento 

Entrega do projeto 

Atividades pós-
entrega 

Processo de 
Controle de 

Melhoria 

Controle de documentos 
e registros 

Treinamento 

Controle de projeto não-
conforme, ação corretiva 

e preventiva 

Satisfação do cliente Controle de Alterações 

Planejamento de 
Projeto 

Desenvolvimento de 
projeto 

Entrega do projeto 

Atividades       pós-
entrega 



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

• Projetos para varejo (lojas); 

• Comunicação Visual e Identidade de marca (Branding); 

• Projetos corporativos; 

• Projetos residenciais e de interiores; 

• Desenvolvimento de projetos para franquias; 

• Design de mobiliário; 

• Urbanismo. 



PROJETO PARA VAREJO (LOJAS) 

Criar / adequar espaços compatíveis com a identidade visual de cada loja 

Vizzent Calçados Loja do Julinho 

Villa do Sapato P.com 



PROJETO CORPORATIVO 

Criar / adequar layout para escritório assim como a edificação 

Kreiton Usinagem Data Consult 



PROJETO RESIDENCIAL 

Conjunto de projetos necessários e detalhamentos para a execução da obra. Exemplo: planta 
de cobertura, eixos de alvenaria, pontos de hidráulica e elétrica, entre outros, de acordo com 
normas e leis em vigor. 



PROJETO RESIDENCIAL 



PROJETO DE INTERIORES 

Tem como objetivo planejar e detalhar ambientes internos com harmonia, respeitando 
o estilo e personalidade de cada cliente 

 



DESIGN DE MOBILIÁRIO 

Desenvolvimento de cada móvel, considerando a praticidade e estilo, para lojas e 
residências 

 



MAQUETE 3D 

Criar a volumetria do móvel e/ ou edificação com o objetivo de observar os detalhes que 
auxiliarão a execução, ou seja, os clientes/fornecedores terão uma melhor visão do projeto 

 



MAQUETE 3D 



OUTROS SERVIÇOS 

 

• Projeto Legal – elaborado cumprindo os requisitos legais e as normas 
técnicas de apresentação e representação gráfica exigidas pela prefeitura, 
com a finalidade de se obter a aprovação e alvará para construção. 

• Acompanhamento e fiscalização de obra – toda execução de projeto é 
acompanhada por nossa equipe, realizando visitas conforme o andamento 
da obra. 

• Administração de Obra – orçamento e compra de material, bem como o 
acompanhamento e fiscalização da utilização. 

• Todos os desenhos técnicos seguem as normas exigidas. 

 



ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES 



Visite nosso site www.dmeloarquitetura.arq.br 
 
 
 

Curta nossa página – Dmelo Arquitetura e Urbanismo 
 
 

                        Siga-nos - dmeloarquitetura 

 (19) 3834-7226 / (19) 99218-3934 - Rua Capitão Alberto Mendes Jr, 241 - Vl. Nsa. Aparecida – Indaiatuba – SP 
contato@dmeloarquitetura.arq.br 


