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INHOTIM 



 
O Instituto Inhotim começou a ser idealizado 
pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz 
a partir de meados da década de 1980. A 
propriedade privada se transformou com o 
tempo, tornando-se um lugar singular, com um 
dos mais relevantes acervos de arte 
contemporânea do mundo e uma coleção 
botânica que reúne espécies raras e de todos 
os continentes. Os acervos são mobilizados 
para o desenvolvimento de atividades 
educativas e sociais para públicos de faixas 
etárias distintas. O Inhotim, uma Oscip 
(Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público), tem construído ainda diversas áreas 
de interlocução com a comunidade de seu 
entorno. Com atuação multidisciplinar, o 
Inhotim se consolida, a cada dia, como um 
agente propulsor do desenvolvimento humano 
sustentável. 

INHOTIM 

Rua B, 20,  
Brumadinho  
MINAS GERAIS 
Brasil, CEP: 35460-000 
 
www.inhotim.org.br 
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MUSEU DO AMANHÃ 



 
O Museu do Amanhã é um museu de ciências 
diferente. Um ambiente de ideias, explorações 
e perguntas sobre a época de grandes 
mudanças em que vivemos e os diferentes 
caminhos que se abrem para o futuro. O 
Amanhã não é uma data no calendário, não é 
um lugar aonde vamos chegar. É uma 
construção da qual participamos todos, como 
pessoas, cidadãos, membros da espécie 
humana.  

MUSEU DO AMANHÃ 

Praça Mauá, 1 - Centro.  
Rio de Janeiro, RJ.  
BRASIL 
CEP: 20081-240 
 
museudoamanha.org.br/pt-br 
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MUSEU DO FUTEBOL 



 
Localizado numa área de 6.900 m2  no 
avesso das arquibancadas, na entrada 
principal de um dos mais antigos estádios 
brasileiros, o Pacaembu, o Museu do Futebol 
foi inaugurado em 29 de setembro de 2008 e 
é um dos museus mais visitados do país.  
A exposição principal, distribuída em 15 salas 
temáticas, narra de forma lúdica e interativa, 
como o futebol chegou ao Brasil e se tornou 
parte da nossa história e nossa cultura. É um 
museu, portanto, aberto ao convívio de todos 
os públicos, amantes ou não do esporte mais 
popular do planeta. O atendimento ao 
visitante é prioridade nas ações educativas 
do Museu, que também concebe e desenvolve 
exposições temporárias e itinerantes, além de 
diversificada programação cultural. 

MUSEU DO FUTEBOL 

Praça Charles Miller, s/n - 
Pacaembu 
São Paulo – SP 
01234-010 
 
museudofutebol.org.br 
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O Museu da Imaginação é um espaço cultural 
de lazer, lúdico e muito divertido, instalado no 
bairro da Lapa, em São Paulo, desde janeiro 
de 2017. O espaço oferece uma proposta 
diferente de lazer e cultura para crianças, que 
explora a imaginação através de exposições 
de arte interativas e estações de atividades 
lúdicas, onde as crianças podem tocar, usar, 
pular, correr e brincar livremente. 
São dois mil metros quadrados, divididos em 
quatro ambientes totalmente dedicados ao 
livre brincar, que proporcionam diversas 
experiências sensoriais. As questões, hipóteses 
e significados são construídos pelas crianças, 
inclusive portadoras de necessidades 
especiais, sem condução de adultos e com 
total autonomia no espaço. O museu oferece 
monitores treinados para serem facilitadores 
das brincadeiras, sem intervirem no processo 
criativo e imaginativo das crianças. 

MUSEU DA IMAGINAÇÃO 

Rua Ricardo Cavatton, 251 
- Lapa de Baixo 
São Paulo – SP 
05038-000 
 
museudaimaginacao.com.br 
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CATAVENTO 



 
Aqui você pode tocar um meteorito de 
verdade, encontrar Gandhi em uma 
escalada, conhecer o corpo humano por 
dentro, entender como funciona um 
gerador de energia ou ainda descobrir 
que o Sol, visto de perto, não é tão 
redondo como parece quando estamos 
na praia. 
Vai  se surpreender em cada uma das 4 
seções: Universo, Vida, Engenho e 
Sociedade. 
VOCÊ APRENDE ENQUANTO SE DIVERTE. 
 
 

CATAVENTO CULTURAL 

Pq. Dom Pedro II - Av. 
Mercúrio, s/n – Brás 
São Paulo – SP 
03003-060 
 
www.cataventocultural.org.br 
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JAPAN HOUSE 



 
Criada pelo governo japonês, a JAPAN HOUSE é 
um ponto de difusão de todos os elementos da 
genuína cultura japonesa para a comunidade 
internacional A JAPAN HOUSE é um lugar 
equilibrado, inovador e diferenciado, assim como 
o povo e a cultura japonesa. Um ambiente que 
transmite hospitalidade e inovação, oferece 
lazer e será parte ativa do dia a dia de 
diversas pessoas. Um intercâmbio intelectual 
entre o Japão e o resto do mundo, capaz de 
produzir grandes oportunidades e atrair 
visitantes para novas experiências e atividades. 
A essência da JAPAN HOUSE é ser surpreendente 
a cada dia. 
SÃO PAULO foi uma das três localidades 
escolhidas, juntamente com Londres, na 
Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos, 
para receber a JAPAN HOUSE. Locais 
especialmente selecionados para propagar 
todas as características do Japão, desde a 
cultura milenar até as perspectivas inovadoras. 
Na JAPAN HOUSE, a tradição está lado a lado 
com o futuro. 

JAPAN HOUSE 

Av. Paulista, 52 
Bela Vista  
São Paulo – SP 
01310-000 
 
www.japanhouse.jp/saopaulo 
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Alguns locais 
D+  
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VILA BUTANTAN 



 
A Vila Butantan é um lifestyle center , um centro 
de compras e lazer, que aposta na 
revitalização da cidade. Localizado no 
Butantã, o empreendimento é formado por 
contêineres marítimos reciclados, dispostos de 
uma maneira moderna e convidativa, para 
que o público se divirta em uma área 
sustentável e humanizada. Com foco na 
qualidade de vida e bem-estar, a Vila 
Butantan oferece gastronomia, lojas com 
produtos e serviços exclusivos e diversificados, 
foodtrucks além de eventos para toda a 
família. 

VILA BUTANTAN 

R. Lemos Monteiro, 206 – 
Butantã 
São Paulo – SP 
05501-050 
 
vilabutantan.com.br 
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VR GAMER 



 
O primeiro Arcade de Realidade Virtual do 
Brasil conta com mais de 200 jogos e 
experiências em Realidade Virtual para você 
curtir sozinho  
ou acompanhado, inclusive na modalidade 
Multiplayer. 
A VR GAMER tem como principal 
missão popularizar a Realidade Virtual e o 
desenvolvimento de todo tipo de solução 
para esse novo mercado. Nosso principal 
serviço é ofertar entretenimento em VR de 
maneira impactante  
e surpreendente para todo público, desde o 
experiente com jogos ao completamente 
iniciante. 

VR GAMER 

Rua Dona Inácia Uchoa, 373 
- Vila Mariana 
São Paulo – SP 
04110-021 
 
www.vrgamer.com.br 
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PIXEL 



 
A Pixel é muito mais que a maior casa de 
realidade virtual do Brasil. Além do melhor 
equipamento e das mais incríveis experiências 
em VR, aqui você encontra  super-heróis em 
tamanho real, cenários completos de filmes, 
salas de terror, oficina minecraft, gibiteca, 
games antigos, café vintage, espaço buffet e 
efeitos 4D que vão te tirar dessa dimensão 
muito antes de você colocar um dos nossos 
óculos de realidade virtual. Além disso, temos 
uma loja geek com mais de 1000 produtos e a 
facilidade de estarmos a duas quadras do 
metrô. 

PIXEL 

Rua Apucarana, 739  
Tatuapé 
São Paulo – SP 
03311-000 
 
www.pixelvr.com.br 
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iFLY 



 
iFLY é a empresa de entretenimento de 
experiencia criadora do Paraquedismo 
Indoor… Tornamos o sonho de voar uma 
realidade ao dar “asas” aos nossos clientes em 
um ambiente seguro e de confiança. Criada 
em 1998 nos EUA, hoje conta com túneis mais 
de 37 localidades ao redor do mundo, no 
Canada, Europa, Asia, EUA e pela primeira 
vez, agora na América Latina. 
A iFLY começou em 1998 como SkyVenture, 
LLC. Quando desenvolvemos a tecnologia 
para criar uma coluna de ar estável dentro de 
uma câmara de voo, sabíamos que 
poderíamos oferecer uma experiência de 
queda livre inacreditavelmente realista e 
segura. 

iFLY 

Av. das Nações Unidas, 
6873 
Pinheiros 
São Paulo – SP 
05425-070 
 
www.iflyworld.com/sao-paulo 
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KIDZANIA 



 
iFLY é a empresa de entretenimento de 
experiencia criadora do Paraquedismo 
Indoor… Tornamos o sonho de voar uma 
realidade ao dar “asas” aos nossos clientes em 
um ambiente seguro e de confiança. Criada 
em 1998 nos EUA, hoje conta com túneis mais 
de 37 localidades ao redor do mundo, no 
Canada, Europa, Asia, EUA e pela primeira 
vez, agora na América Latina. 
A iFLY começou em 1998 como SkyVenture, 
LLC. Quando desenvolvemos a tecnologia 
para criar uma coluna de ar estável dentro de 
uma câmara de voo, sabíamos que 
poderíamos oferecer uma experiência de 
queda livre inacreditavelmente realista e 
segura. 

iFLY 

Av. das Nações Unidas, 
6873 
Pinheiros 
São Paulo – SP 
05425-070 
 
www.iflyworld.com/sao-paulo 
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CINESALA 



 
A Cinesala é uma empresa que nasceu com o 
objetivo de desenvolver cinemas especiais e que 
tem como sócios Adhemar Oliveira, Paulo 
Velasco, Raí e Rodrigo Makray. 
 Acreditamos na força do cinema para 
preservar, recuperar e valorizar espaços e 
proporcionar encontros de pessoas e ideias. 
Buscamos a diversidade de filmes e públicos. 
Procuramos uma combinação de títulos que 
sejam populares e, ao mesmo tempo, autorais. 
Também nos orgulhamos de receber de 
universitários a idosos. 
Procuramos a escala humana e o cuidado 
artesanal para receber as pessoas e promover o 
encontro e interação delas em torno de cinema 
e cultura. 
A primeira unidade é fruto da reforma de um 
tradicional cinema de rua no bairro de Pinheiros, 
com direção criativa de Paulo Velasco e 
Rodrigo Makray. Foi eleito o cinema com melhor 
bomboniere em 2016 pela Folha de São Paulo e 
a sala mais confortável da cidade em 2015. 

CINESALA 

R. Fradique Coutinho, 361 
Pinheiros 
São Paulo – SP 
05416-010 
 
www.cinesala.com.br 
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CLANDESTINO RESTAURANTE 



 
O Clandestino surgiu de jantares que Bel 
Coelho costumava oferecer em casa para 
amigos e familiares. Ela se ocupava de 
tudo: do arranjo de flores, decoração, 
música, detalhes da mesa e claro, a 
cozinha. Atualmente, a cada temporada 
do Clandestino, realizado em sua cozinha 
na Vila Madalena, serve seu Menu 
Degustação com 12 a 15 etapas, 
mudando conforme suas novas criações e 
pesquisas, sempre com harmonização 
exclusiva de vinhos, drinks e sucos de fruta 
nativas. 

CLANDESTINO 
RESTAURANTE 

R. Medeiros de Albuquerque, 
97 Vila Madalena 
São Paulo - SP, 05436-060 
 
clandestinorestaurante.com.b
r 
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BECO DO BATMAN 



 
Conta a lenda que o beco ganhou fama devido 
ao desenho do herói dos quadrinhos estampado 
na parede. Nos anos 80, o Batman grafitado 
servia como ponto de referência e ganhou fama 
ao ser reinterpretado por outros artistas. O 
beco, que atualmente não mais tem um Batman, 
tornou-se um dos mais democráticos espaços 
para a arte na cidade de São Paulo. Nos muros 
da Vila Madalena, especialmente nas ruas 
Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque, 
dezenas de grafites disputam qualquer milímetro 
de parede livre. A região há muito tempo deixou 
de ser apenas uma pacata vila residencial. Hoje, 
o lugar recebe novos artistas e outros já 
renomados que mostram a democrática arte do 
grafite para qualquer um que passar na rua. 

BECO DO BATMAN 

R. Gonçalo Afonso  
Vila Madalena 
São Paulo – SP 
03178-200 
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JANTAR SECRETO 



 
Não, nós não somos um restaurante. No Jantar 
Secreto você só descobre o que vai comer na 
hora, à mesa. Os pratos são criados 
exclusivamente para cada edição, sempre 
exaltando o que é fresco, sazonal e original. 
  
O endereço também só é revelado na véspera 
do evento. Pode ser um estúdio de fotografia, 
uma barbearia, um ateliê de cerâmica, uma 
agência de design, e claro, o mais especial de 
todos os lugares, a nossa casa. 
  
A única coisa que não é surpresa é a conta. 
Você adquire o ingresso antecipadamente, 
conta as suas restrições alimentares e todo o 
resto fica por nossa conta. Ah! Também não 
cobramos taxa de rolha nem de serviço e a 
água e o café, são cortesia da casa. 

JANTAR SECRETO 

? 
 
www.jantarsecreto.com 

http://mktdecode.com.br 



ATELIÊ NO ESCURO 



 
O ateliê é uma empresa especializada em 
eventos sensoriais! 
Somos itinerantes e ocupamos restaurantes, 
espaços de eventos, casas e 
empresas. Compomos as experiências em 
parceria com chefs de cozinha, músicos e 
alquimistas, sempre sensíveis e criativos! 
Uma série de preconceitos e 
condicionamentos se desconstroem e são 
repensados, despertando outras formas de 
agir, existir e se relacionar com o corpo e o 
ambiente.  
Diferentes estímulos como aromas, texturas, 
sabores, sons, o corpo e o escuro em si - são 
realçados e uma vivência profunda e 
marcante pode acontecer. 
 
 
 

ATELIÊ NO ESCURO 

? 
 
www.atelienoescuro.com.br 
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APRAZÍVEL RESTAURANTE 



 
O Aprazível Restaurante fica em Santa Teresa, 
bairro carioca onde a vida segue de forma mais 
suave. E são muitos os motivos que fazem jus ao 
nome: a vista da Baía de Guanabara, o 
entardecer poético, as árvores frondosas que 
refrescam no verão e protegem no inverno, os 
ambientes aconchegantes e a música ao fundo 
que fazem da vinda ao Aprazível uma 
verdadeira experiência sensorial. 
A mineira Ana Castilho recria suas origens na 
cozinha e na decoração. O cenário é um 
casarão antigo com requinte e serviço atento. À 
mesa, uma culinária que utiliza elementos 
tropicais - muitos alimentos orgânicos de plantio 
sustentável e matérias-primas exclusivas de 
diferentes partes do país – fundindo cozinha 
brasileira e internacional. Quem aprecia o 
contato com a natureza exuberante, 
experiências gastronômicas, novas sensações no 
paladar e informalidade, vai sentir-se em casa 
aqui. 

APRAZÍVEL RESTAURANTE 

R. Aprazível, 62  
Santa Teresa 
Rio de Janeiro – RJ 
20241-270 
 
www.aprazivel.com.br 
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Região da 
Oscar Freire 



HAVAIANAS 



 
O maior desafio foi transpor à arquitetura o 
clima inspirado pela marca: frescor, 
informalidade, conforto, tranquilidade, bem-
estar, brasilidade. 

O resultado é quase uma praça – um espaço 
totalmente aberto para a rua, praticamente 
uma continuação da calçada, sem portas ou 
vitrines, com farta vegetação e intensa 
iluminação natural. 

HAVAIANAS 

Rua Oscar Freire, 1116 –  
Cerqueira César 
São Paulo – SP 
01426-000 
 
www.havaianas.com.br/a-historia 
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RESERVA 



 
 A marca masculina Reserva tem uma loja 
em formato de flagship store na região da 
Oscar Freire que traz as últimas novidades 
da marca carioca, além da linha infantil e 
de peças exclusivas da linha Atelier 
Reserva. 
Com 221m², o espaço mistura uma 
essência moderna e oldschool, agregada 
ao design cool do ambiente. 
 
 

RESERVA 

R. Bela Cintra, 2149 – 
Consolação 
São Paulo – SP 
06454-000 
 
www.usereserva.com 
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Um marco na história da Chilli Beans, uma loja 
que é a tradução máxima do seu conceito no 
endereço de maior identidade fashion no 
Brasil: a Rua Oscar Freire, em São Paulo. Um 
projeto que reflete a originalidade e, 
principalmente, a pluralidade da marca. A 
Chilli Beans Flagship vai muito além de uma 
loja, é também uma galeria de arte, uma 
custom station, um palco de shows e um portal 
para as atividades mundiais da marca. 
 

FLAGSHIP CHILLI BEANS 

Rua Oscar Freire, 1072  
Jardim Paulista 
São Paulo – SP 
01426-002 
 
site.chillibeans.com.br/marca/
flagship 
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GALERIA MELISSA 



 
Melissa é mais do que sapato. 
É mais do que plástico. 
É expressão criativa. 
 
A partir dessa ideia, abrimos as portas 
da Galeria Melissa São Paulo. Um espaço 
para que arte, moda e design convivam em 
um só lugar. 
Localizada na Rua Oscar Freire, conhecida 
por misturar a agitação com o luxo, ela é a 
nossa primeira loja conceito no mundo. 
A Galeria Melissa São Paulo tem uma fachada 
metamórfica. Designers como Karim Rashid e 
os Irmãos Campana, além dos estilistas Jason 
Wu e Alexandre Herchcovitch, traduzem aqui 
os seus traços reambientando o nosso espaço. 
 

GALERIA MELISSA 

Rua Oscar Freire, 827  
Cerqueira César 
São Paulo – SP 
01426-003 
 
www.melissa.com.br/galerias/sp 
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Outras lojas 



MEGASTORE CACAU SHOW 



 
Já pensou em customizar o próprio tablete de 
40g ou fazer sua barra de chocolate com os 
ingredientes que você escolher? Na Mega 
Store, você pode se deliciar com toda a linha 
de chocolates da Cacau Show, além da 
oportunidade de conhecer produtos exclusivos 
e saborosos. Venha ver como se faz um 
chocolate, acompanhar todo o processo de 
fabricação e ainda levar na hora pra casa! 
São 2 mil metros quadrados recheados com 
mais de 300 itens e ainda tem muita diversão 
no Cacau Parque. Lazer garantido para toda 
a família! 

MEGASTORE CACAU 
SHOW 

Rodovia Presidente Castelo 
Branco, km 35  
Ingahi, Itapevi – SP 
 
Shopping Morumbi 
 
www.cacaushow.com.br/
megastore 
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ZÔDIO 



 
Um lugar onde você encontra tudo que você 
precisa para fazer do seu próprio lar um 
ambiente bonito, criativo e inteligente. 
Um lugar de inspiração e de partilha de 
paixões, um conceito inovador em que a 
interatividade com os clientes é forte, onde a 
relação é um eixo fundamental da nossa 
missão. Isso graças a uma equipe 
apaixonada de profissionais que combinam 
diferentes culturas e habilidades, graças aos 
nossos incríveis habitantes que nos inspiram 
a cada dia. 

ZÔDIO 

Av. Pres. Castelo Branco, 
6061 - Pte. Pequena 
São Paulo – SP 
 
www.zodio.com.br 
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EATALY 



 
O nome Eataly nasce da fusão de duas 
palavras: EAT, comer, e ITALY, Itália,em 
inglês. A ideia por trás do Eataly é muito 
simples: reunir todos os alimentos italianos 
de qualidade sob o mesmo teto, um lugar 
onde você pode comer, comprar e 
aprender. 

EATALY 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 
1489 - Itaim Bibi 
São Paulo – SP 
04543-011 
 
www.eataly.com.br 
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KOHLER 



 
Deixe-se encantar! 
Situada no bairro do Jardim América, a 
encantadora loja conceito da Kohler apresenta 
uma seleção especial de produtos para banheiros 
incluindo bacias sanitárias, metais sanitários, cubas 
especiais, banheiras e acessórios, além dos 
produtos para cozinha como as inovadoras cubas 
de ferro fundido esmaltada, cubas de aço inox, 
monocomandos com duchas removíveis e torneiras. 
 
Deixe-se inspirar! 
Explore os ambientes e deixe que nossos produtos 
e nossa equipe inspire você! 
 
Deixe-se experimentar! 
Com um atendimento diferenciado, nossa equipe é 
altamente especializada e poderá lhe ajudar a 
encontrar o produto perfeito para a sua casa ou 
projeto. 
 

KOHLER LOJA CONCEITO 

Alameda Gabriel Monteiro 
da Silva, 663  
Jardim Paulista 
São Paulo – SP 
01441-001 
 
br.kohler.com 
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McDONALD´S 



 
Localizada em São Paulo, flagship terá nova 
arquitetura e design, mais interatividade e 
novidades no atendimento.  
Um novo formato de atendimento, que inclui a 
possibilidade de o consumidor fazer um pedido 
personalizado por meio de totens, e diversas 
funcionalidades prometem mais interatividade e 
comodidade para o público que visitar o 
restaurante. 
 
Um novo Espaço Kids foi projetado para 
oferecer mais entretenimento e diversão às 
famílias. Além disso, quem visitar o restaurante 
terá à disposição tablets com acesso à internet 
e jogos, e poderá interagir com a Magic Table 
(mesa interativa, com jogos acionados por 
sensores de movimento e projeção) e a 
Interactive Wall (parede que projetará imagens 
das pessoas em movimento e permitirá o uso de 
filtros por meio de realidade aumentada).  
 

McDONALD´S LOJA 
CONCEITO 

Rua Henrique Schaumann, 
80/124 - Cerqueira César, 
São Paulo - SP, 05413-010 
 
www.mcdonalds.com.br/
detalhes-noticias/
RestauranteConceito 
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TRAMONTINA STORE 
FARROUPILHA 



 
É a maior loja da  e é a primeira com o 
chamado conceito T Store no Rio Grande do 
Sul.  
O ponto de vendas exclusivo chama atenção 
de quem passa pela RS-122, em frente ao 
antigo posto do Grupo Rodoviário Estadual, 
pelo tamanho do empreendimento. São 3,4 mil 
metros quadrados.  
O projeto arquitetônico inovador, com uma 
parede verde que é enxergada até mesmo do 
lado de fora, também é destaque. O varejo foi 
planejado para valorizar e apresentar os 
produtos da empresa, oferecendo experiências 
de compra aos clientes. Por isso, tem até um 
café dentro da loja. 
São mais de 10 mil itens da marca, divididos 
em segmentos e setores.  

TRAMONTINA STORE 
FARROUPILHA 

Rua Fernando Jõao Bartelle, 
35 
Distrito Industrial 
Farroupilha – RS 
95180-000 
 
www.tramontina.com.br/sobre/
tstore 
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PETZ 



Sabemos que cada laço é único. Fonte de 
alegria, evolução, bem-estar. Temos experiência 
e oferecemos espaços, produtos e serviços – e 
tudo mais que for preciso – para que a relação 
entre pets e suas famílias seja melhor a cada dia. 
Essa é nossa razão de ser. 
Somos apaixonados por pets! Essa não é 
apenas uma expressão inserida em nossa missão 
como empresa, mas uma realidade vivenciada 
todos os dias em nossas atitudes, nas lojas e em 
todos os nossos pontos de contato. 
Trabalhamos para que você e seus pets tenham 
a melhor experiência em nossas lojas, seja 
através dos serviços de estética e veterinária ou 
pela variedade de produtos espalhados nos 
mais diversos mundos: cães, gatos, peixes, aves, 
roedores, répteis. Ah, mantemos nossas orelhas em 
pé para saber das novidades do mundo pet e 
levá-las até você. 

PETZ 

Vários endereços: 
 
www.petz.com.br/nossas-lojas 

http://mktdecode.com.br 



Boas Visitas! 
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