“As pessoas que vencem neste mundo são
as que procuram as circunstâncias de que precisam
e, quando não as encontram, criam-nas.
The people who get on in this world are the people
who get up and look for the circumstances they want,
and if they can’t find them, make them.”

Bernard Shaw

RUA DA GLÓRIA, 122
RIO DE JANEIRO

UM DOS SKYLINES MAIS COBIÇADOS DO MUNDO.
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O empreendimento Glória 122 está localizado em uma região
estratégica, que une a beleza da Zona Sul e a proximidade ao Centro
da cidade. Possui fácil acesso pelo Aterro do Flamengo, é servido
por diversas linhas de ônibus, por metrô e por um completo
comércio local.

One of the most desired skylines around the world.

Inserido em um dos skylines mais bonitos do Rio de Janeiro, o edifício
fica a poucos minutos do Aeroporto Santos Dumont e conta com a vista
singular para a Marina da Glória.

Embedded in one of Rio de Janeiro’s most beautiful skylines, the building
is just a few minutes away from Santos Dumont Airport, and has a
unique view to Marina da Glória.

The Glória 122 Office Building is strategically located in an area that
combines the beauty of Southern Rio and the proximity to the downtown
area. Easily accessed through Aterro do Flamengo, the area is covered by
multiple bus and subway lines, as well as a wide range of amenities.
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• 100 meters from Glória subway station
• 2.2 km from Santos Dumont Airport (8 minutes)
• 1.2 km from the Aterro do Flamengo access
• 37 bus lines
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• 100 metros da estação Glória de metrô
• 2,2 Km até o Aeroporto Santos Dumont (8 minutos)
• 1,2 Km do acesso ao Aterro do Flamengo
• 37 linhas de ônibus
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Perspectivas artísticas ilustradas sujeitas à alteração. Illustrated artistic perspectives; subject to changes.

DUAS ÉPOCAS E
UM EMPREENDIMENTO.

O Glória 122 é um projeto inédito e incorpora a atmosfera do Art Déco no Rio de Janeiro
e a eficiência e inteligência de um empreendimento de alto padrão, com a certificação
LEED do Green Building Council.
A fachada do Edifício E. G. Fontes foi preservada e restaurada, com a consultoria de
Maurício Prochnick e Márcio Roiter, para receber a implantação do projeto corporativo
desenvolvido pelo escritório de arquitetura De Fournier e Associados.
Cercado de comodidades e de uma beleza natural sem igual, o Glória 122 surge como
um espaço único, onde a busca da funcionalidade, sustentabilidade e bem-estar
resultaram em um novo marco para quem trabalha na cidade.
Realizado a partir de um prédio histórico com a vista de um dos cartões postais mais
conhecidos do mundo, o empreendimento ainda reúne a competência e excelência
das grifes SDI Desenvolvimento Imobiliário, Grupo Victor Malzoni e Construtora RFM.

Two Eras, one Office Building.
Glória 122 is a Project that combines the atmosphere of the Art Déco in Rio de Janeiro and the efficiency
and the intelligence of a high end corporate building with Green Building Council LEED certification.
Former E.G Fontes Building façade was preserved and restored with Maurício Prochnick and Márcio Roiter
consultancy in order to receive the corporate project Glória 122 implantation developed by De Fournier and
Associates architectural firm.
Surrounded by amenities and by a peerless natural beauty, Glória 122 arises as a unique space where the
search for functionality, sustainability and wellness resulted in a new milestone for people that works in
the city.
Made from a historic building with the view of the most recognized postcards in the world, Glória 122
also combines the competence and excellence of the brands SDI Desenvolvimento Imobiliário, Grupo Victor
Malzoni and RFM Construction Company.
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EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Além da fachada, o interior do Glória 122 também resgata o estilo
Art-Déco. O lobby reúne decoração e tecnologia: desenvolvido com a
mesma equipe da fachada, apresenta o pé-direito duplo, conferindo
sofisticação à recepção do edifício que conta ainda com elevadores
com chamada antecipada. As redes de telefonia e dados são as mais
modernas e ágeis e o sistema de segurança conta com câmeras e
monitoramento à distância 24 horas.

Efficiency and technology.
Beyond the façade, Glória 122’s interior areas revisit the Art Déco style.
The lobby incorporates decor and technology: developed by the same
team as the façade, it features a double height ceiling which adds another
level of sophistication to area, as well as access turnstiles connected
to elevators equipped with anticipated destination and call system.
The building features high-end telephony and data networks and the
security system is equipped with 24/7 remote monitoring cameras.

IMPLANTAÇÃO TÉRREO
GROUND FLOOR PLAN
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Acesso de veículos
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Lobby com pé direito duplo
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Recepção e Administração
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Foyer

Parking space entrance

Lobby with double ceiling height
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Men’s and women’s locker rooms
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SUSTENTABILIDADE E CONVENIÊNCIA.

Todo o consumo de energia do Glória 122 é certificado. O inteligente
projeto de luminotécnica assinado por Peter Gasper explora a
luz natural e a arquitetura aplica os conceitos de fluxo urbano,
privilegiando a circulação e conforto.
O café suspenso, com telhado vivo integrado, foi concebido para
preservar as pedras naturais do terreno e complementa a infraestrutura
de serviços do entorno.
O empreendimento conta também com um auditório no térreo,
previsto para 100 lugares.

Sustainability and convenience.
Energy consumption in Glória 122’s building is certified. The smart
lighting project designed by Peter Gasper uses natural lighting, while
the architecture applies urban flow concepts, prioritizing circulation and
maximizing comfort.
Featuring an integrated green roof, the elevated Coffee Shop area
was designed to preserve the natural bedrock of the property and
complement the surrounding services infrastructure.
The project also features a ground floor auditorium with estimated
capacity for 100 seats.
Perspectiva de auditório no térreo. Ground floor auditorium perspective.

Perspectiva da fachada interna. Internal façade perspective.
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QUALIDADE PARA OS OCUPANTES.

O edifício compreende dois pavimentos de garagem, um pavimento
térreo e onze andares tipo, dois deles com terraços nobres e livres de
colunas.
Os pavimentos tipos possuem até 1.628 m² (BOMA*) e pé direito livre
máximo de 2,50m ou 2,80m (nos 3 últimos andares), e aproveitam o
máximo da iluminação natural reduzindo a carga elétrica necessária
com janelas em todo o seu contorno. Todos os pavimentos tipo são
entregues preparados para piso elevado e forro modular.
*Área Privativa Locável calculada conforme critério BOMA (Building Owners and Managers Association - USA) considera
área privativa mais o rateio de áreas de uso comum e exclusivo dos usuários do empreendimento.

Quality for occupants.
The building has two parking floors, a ground floor, and eleven office
floor plans, two of which with open terraces. Each office floor has up
to 1,638 sq. meters (BOMA*) and a maximum free ceiling height of
2.50m or 2.80m (on the 3 top floors), optimizing natural lighting with
surrounding windows to reduce electricity consumption. All room floors
are prepared for raised floors and modular ceiling.
*Leaseable Private Area calculated according to the BOMA (Building Owners and Managers Association)
criterion, considering the private area plus common areas exclusive for Office Building users.
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ANDAR TIPO | FLOOR PLAN
3º AO 10º ANDAR | 3RD TO 10TH FLOORS

ANDAR TIPO | FLOOR PLAN
3º AO 10º ANDAR | 3RD TO 10TH FLOORS

ÁREA LOCÁVEL 1.628,01 m² | LEASEABLE AREA 1,628.01 m²
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ANDAR TIPO | FLOOR PLAN
12º ANDAR | 12TH FLOOR

ÁREA LOCÁVEL 1.450,36 m² | LEASEABLE AREA 1,450.36 m²

ÁREA LOCÁVEL 940,75 m² | LEASEABLE AREA 940.75 m²
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ANDAR TIPO | FLOOR PLAN
11º ANDAR | 11TH FLOOR

ANDAR TIPO | FLOOR PLAN
13º ANDAR | 13TH FLOOR

QUADRO DE ÁREAS
LEASEABLE AREA TABLE - BOMA CRITERIA

ÁREA LOCÁVEL 824,83 m² | LEASEABLE AREA 824.83 m²

PAVIMENTO
TOTAL

CONJUNTOS
COMPLEX

ÁREA LOCÁVEL
POR CONJUNTO
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LEASEABLE AREA
PER COMPLEX

VAGAS
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FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fachada
Em Art Déco com consultoria de Márcio Roiter, presidente do Instituto
Art Déco, e Maurício Prochnick, para receber a implantação do projeto
corporativo desenvolvido pelo escritório de arquitetura De Fournier e
Associados.
Lobby de Entrada
Pé direito duplo de 5,05m e acabamento em mármore.

Sanitários
Cada conjunto conta com sanitário masculino, feminino e PNE e possui
infraestrutura nas extremidades para execução de sanitário a vácuo.
Iluminação
Luminárias e lâmpadas de alta eficiência, atendendo à Certificação
LEED.
Garagens
75 vagas divididas em 2 sobre solos, sendo 68 para os conjuntos, 6 PNE
e 1 vaga para veículos híbridos.
Automação e Supervisão Predial
Itens gerenciados: ar condicionado, iluminação, elevadores e gerador
para áreas comuns.
Ar Condicionado Central
Sistema VRF individual por conjunto.
Elevadores
Contam com gerenciamento de chamadas antecipadas, sistema
regenerativo de energia e iluminação das cabines por leds.
Telecomunicações
Infraestrutura prevista para sistema de telefonia convencional e
provedores de dados.

Geradores
Gerador de 250 KVA para área comum.

Façade
Art Déco style design with consulting by Maurício Prochnick and Márcio
Roiter, incorporating the design developed by the De Fournier e Associados
architectural firm.
Entrance Lobby
Double ceiling height of 5.05m and marble finishings.
Floors
Free height of 2.50m (2.80m on the 3 top floors).

Andares
Altura livre de 2,50m (2,80m nos 3 últimos andares).

Energia
110 KVA instalada por conjunto.

CORTE ESQUEMÁTICO | CROSS SECTION

Restrooms
Each complex has one men’s and one women’s restroom, and one for PWD,
and has infrastructure on the extremities for vacuum restroom execution.

13º PAV/ 13th LEVEL

Lighting
High-efficiency lamps and bulbs, in compliance with LEED Certification
requirements.

12º PAV/12th LEVEL

Parking spots
75 spots distributed in 2 above grounds: 68 for the complexes, 6 PWD and
1 spot for hybrid vehicles.

10º PAV/ 10th LEVEL

11º PAV/11th LEVEL

Building Supervision and Automation
Managed items: air conditioning, lighting, elevators, and generator for
common areas.

9º PAV/ 9th LEVEL

Central Air Conditioning
Dedicated VRF system per complex.

CAFÉ / COFFEE SHOP

Elevators
Equipped with anticipated destination and call system, power restoring
system, and LED lighting.
Telecommunications
Provision for infrastructure for conventional regular telecommunications
system and data providers.
Power
110 KVA installed per floor.
Generators
250 KVA generator for the common areas.
Fire Safety Systems with Sprinklers

Segurança contra Incêndio

www.gloria122.com.br

8º PAV/ 8th LEVEL

6º PAV/ 6th LEVEL
5º PAV/ 5th LEVEL
4º PAV/ 4th LEVEL
3º PAV/ 3rd LEVEL
G2
G1
TÉRREO/ GROUND FLOOR
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GREEN BUILDING E
CERTIFICAÇÃO LEED.
Como um dos prédios mais modernos do bairro, o
empreendimento Glória 122 adota os padrões internacionais
Leed, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental desde a
demolição até a operação do empreendimento.
Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) é um
sistema de classificação de edificações a partir de critérios
de sustentabilidade ambiental, envolvendo pré-requisitos
obrigatórios.
Diversos detalhes do Glória 122 foram pensados justamente
para atender às determinações e parâmetros Leed, como:
a demolição, o projeto luminotécnico, o gerenciamento do
ar condicionado, iluminação e elevadores, bicicletário e a
proximidade com os meios de transporte públicos.

Green Building and Leed Certification.
As one of the most modern buildings in the neighborhood, the Glória 122
Office Building complies with LEED international standards, designed to
mitigate environmental impacts from demolition activities to final Office
Building operations.
The Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) is a buildingrating system based on environmental sustainability criteria, which
establishes mandatory requirements for new developments.
Several of Glória 122’s details were thoroughly calculated to meet LEED
demands and parameters, such as: the demolition process, lighting design,
air conditioning management, lighting and elevators, bicycle parking spots
and proximity to public transportation alternatives.

Sobre a SDI

About SDI

A SDI é uma marca inovadora que chegou ao mercado em 2005 trazendo todo
vanguardismo de uma equipe diretiva com mais de 30 anos de experiência.
Unimos o que existe de melhor na tradição imobiliária a soluções modernas e
eficientes. Isso gera valor, qualidade e garante bons negócios. Alicerces como
esses foram responsáveis por mais de 1.400.000m² já incorporados. Uma
história de sucesso para todos, inclusive para nossos clientes.

SDI is an innovative brand that reached the market in 2005 featuring a pioneering
management team with over 30 years of experience. The team combines the top features in
real estate tradition with cutting-edge solutions. This approach generates value, promotes
quality, and ensures great opportunities. Foundations like these were responsible for over
1,400,000m² already developed. A story of success for all, including our clients.

Sobre a RFM

About RFM

Incorporar e construir para a RFM é convergir interesses de clientes e
investidores e traduzi-los em empreendimentos únicos e inovadores, obtendo
como resultado retornos financeiros diferenciados. Com processos rigorosos de
controle de qualidade garantimos segurança e tranquilidade a nossos clientes e
fornecedores. Atuando em diversas regiões do Brasil, o grupo RFM participa da
concepção de diversos empreendimentos que se tornam tendências de mercado
pela inovação, conceito de moradia, estilo e qualidade.

For RFM, incorporating and building means converging client and investor interests and
translating them into unique and innovative office building, generating unprecedented
financial returns. Based on rigorous quality control processes, we guarantee safety and
peace-of-mind for our clients and suppliers. Operating in several regions of Brazil, the
RFM Group participates in a diverse range of developments which establish new trends in
innovation, housing concepts, style, and quality.

www.gloria122.com.br

Incorporação e Desenvolvimento
Incorporation and Development

www.sdiweb.com.br

Incorporação e Participação
Incorporation and Participation

www.grupovictormalzoni.com.br

Incorporação e Construção
Incorporation and Construction

www.rfm.com.br

Comercialização / Marketing

www.cbre.com.br
tel/phone: (55 21) 2543.4345

