
Projeto:
Aplicar sistemas de drenagem para a nova cozinha 
da sede do Facebook em São Paulo/SP.

Objetivo:
Apresentar uma solução em drenagem que 
cumprisse requisitos de higiene, eficaz e com um 
apelo estético.

Requisitos:
1. Sistema de drenagem que cumpra as 
necessidades de vazão de líquidos do ambiente;

2. Design higiênico para otimizar o processo de 
limpeza e reduzir custos;

3. Sistema com um design que se integre à 
decoração do ambiente.

Soluções:
• Canais Modulares ACO 200 e125;

• Ralos e Canais Higiênicos modelo Box.

Fundado em 2004 por Mark Zuckerberg e seus colegas da Universidade de 
Harvard, o Facebook se tornou uma das maiores empresas de tecnologia do 
mundo, sendo eleita a companhia mais desejada para trabalhar em 2018, 
segundo o ranking anual do site de carreira norte-americano Glassdoor.

Dezesseis anos depois da criação, a empresa, com sede na Califórnia, 
nos Estados Unidos, possui mais de 48.000 funcionários distribuídos nos 
escritórios localizados em mais de 70 cidades do mundo (América do 
Norte, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico). No 
Brasil, atualmente, a empresa está situada na cidade de São Paulo e em 
Brasília. 

No ano de 2012, o Brasil foi o país que teve o maior crescimento no número 
de usuários na rede social Facebook, chegando no fim do ano a ter 64,8 
milhões de usuários. Isso fez com que o país alcançasse o segundo lugar 
em número de perfis na rede social, perdendo apenas para os Estados 
Unidos. Assim, em agosto de 2011, observando o grande potencial de 
mercado existente no Brasil, o Facebook abriu o seu primeiro escritório na 
América Latina, com sede em São Paulo - SP. 

A sede brasileira foi idealizada seguindo os padrões da matriz: espaços 
abertos, que buscam aumentar a interação e a proximidade entre os 
funcionários; áreas inacabadas em que falta o teto, por exemplo, e 
simbolizam que há muita coisa para ser realizada; decoração das paredes 
com pinturas, colagens e serigrafia. Na cozinha, são oferecidas 3 refeições 
por dia aos colaboradores, além de lanches, frutas e bebidas diversas, e 
o objetivo do local é facilitar a conversa entre as pessoas, incentivando o 
convívio e o compartilhamento de ideias. 

Em um local com tamanha importância como é o caso da cozinha do 
Facebook, no final de 2019, sentiu-se a necessidade de construção de um 
novo espaço no escritório do Facebook em São Paulo. A ACO foi acionada 
para apresentar as soluções de drenagem para o local, cujos requisitos 
passavam pela drenagem higiênica, eficaz e com apelo estético. Na ocasião, 
foram instalados Canais Modulares ACO 200 e125, além de Ralos e Canais 
Higiênicos modelo Box, que atendiam às necessidades técnicas de vazão 
do projeto e com design exclusivo que, além de higiênico, integrou-se 
perfeitamente à decoração do ambiente. 
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