Mundial movimenta
negócios em Cuiabá

/ Patricia D’Oliveira Marques, Mayara Fagundes e Priscila Assis, parceiras de Patricia desde o início

Arquivo pessoal

Casa dos Projetos é responsável pelas
obras em espaço que abrigará a FIFA Fan Fest
Dentre os inúmeros espaços que serão utilizados durante a Copa do Mundo da FIFA 2014, estão os Fan Parks. São
locais estratégicos que irão abrigar a FIFA Fan Fest, evento que oferecerá ao público atrações culturais e musicais, além
da transmissão dos jogos.
Uma das empresas envolvidas na preparação para essa grande festa que irá acontecer durante o Mundial é a Casa
dos Projetos. Situada em Cuiabá (MT) e comandada pela empresária Patricia D’Oliveira Marques, a empresa venceu a
licitação para a execução das obras do projeto do Fan Park.
O trabalho envolve projetos elétrico, hidráulico e de combate a incêndio. “A concepção do projeto já existia. Somos
responsáveis por implantar e fazê-lo acontecer”, afirma Patricia.
De acordo com ela, a participação na obra é muito positiva para a empresa, pois traz visibilidade ao escritório e
potencializa os negócios. “As expectativas são boas para este ano e a esperança é de que continuem assim”, diz. O
Mundial também demandou outro trabalho para a Casa dos Projetos. Trata-se do restauro de um patrimônio histórico,
que abrigará uma escola de culinária. Patricia conta que a professora do estabelecimento em questão produziu um livro
sobre comidas regionais, em inglês, visando as oportunidades do evento.
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A empresária enxerga a Copa do Mundo da FIFA 2014 como uma excelente chance para aqueles que souberem
aproveitar e planejar. “Negócios de turismo e alimentação, principalmente, têm tudo para ter um grande ano”, diz.
Patricia alerta que alguns cuidados devem ser tomados pelos empresários, como atentar-se ao contexto no qual
a empresa está inserida. “Existem grandes chances e o risco maior é o de errar no investimento ou ainda, deixar de
investir”. Ela ratifica a importância de inovar nos negócios para aproveitar as oportunidades, sejam durante a Copa do
Mundo da FIFA 2014 ou mesmo depois.

http://casadosprojetos.com.br/m_portfolio.php?id=19

Dentre os trabalhos, residenciais e comerciais, estão projetos de
espaços, de eventos, decoração, reforma e combate a incêndio

/ Sobre a empresa
A Casa dos Projetos foi fundada em 2011, após a participação de Patricia, que é arquiteta, em uma feira de construção em São Paulo (SP). “Fui à feira e perdi o ônibus. Percorrendo as ruas, vi casas populares e pensei neste nicho da
arquitetura”, afirma.
O escritório iniciou suas atividades e por uma questão de mercado, atua em outras áreas, além da popular. A Casa
dos Projetos participa de licitações e obras relacionadas a espaços, eventos e combate a incêndio, decoração e reforma.
Com quatro colaboradores, a empresa conta com parceiros para atuar nos diversos projetos. A carteira de clientes é
composta, principalmente, por empresas do estado do Mato Grosso, sendo eles de diferentes áreas.
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