
Ações inteligentes 
para um mundo melhor



Crescer economicamente por meio de parcerias nas 
relações comerciais e respeito socioambiental. Ser 
referência na geração de um portfólio de qualidade, que 
nossos clientes tenham orgulho de possuir, construindo 
confiança e garantindo a longevidade do nosso negócio e 
a dos nossos parceiros comerciais.

Nossa filosofia é ter relações transparentes e 
compromisso com a verdade em todas as circunstâncias, 
pois sabemos que a confiança precisa ser conquistada.

Acreditamos na importância das 
relações de um negócio, que devem 
continuamente respeitar a diversidade 
e a individualidade de cada ser. Faz 
parte do nosso compromisso gerar 
oportunidades de aprendizado, 
crescimento pessoal e corporativo.

Ações inteligentes
para um mundo melhor

Buscar a excelência por meio de 
soluções inovadoras, somando valor 
aos negócios e à cidade, dando sempre 
atenção minuciosa aos detalhes. Aliar 
inovação com preservação, teoria com 
prática, estratégia com assertividade, 
sonho com realização, prazo com 
compromisso, estética com ética e 
sucesso com respeito.
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Superar as expectativas da cidade 
e dos indivíduos, oferecendo 
proativamente produtos, serviços 
e ações que nos conduzam a 
um desenvolvimento econômico 
com beleza, responsabilidade e 
sustentabilidade.
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Diagramação e Revisão

9mm Propaganda

Para a WKoerich, não basta entregar empreendimentos de alto padrão: é preciso 

valorizar a vida em todos os sentidos. Somos uma empresa pioneira, com uma 

alma simples e batalhadora e uma visão empreendedora há mais de 60 anos. 

Acreditamos que ninguém constrói ou cresce sozinho. Com parceiros, lançamos o 

Kobrasol, um dos mais importantes bairros de São José. Entregamos o Beiramar 

Shopping, o primeiro shopping da Ilha, e lançamos a WOA Empreendimentos 

Imobiliários – um ícone da arquitetura catarinense. Pensamos além, seja na 

revitalização de uma praça ou na concretização social, sempre entregamos um 

lugar melhor para se morar e viver. Pensamos no bem-estar de quem vive esse 

paraíso chamado Grande Florianópolis.



O amor pela cidade está no DNA do casal Walter Osli Koerich e Linda 

Koerich, fundadores da empresa. São anos de dedicação a projetos 

sociais, contribuindo para a humanização de espaços degradados 

nos municípios de São José e Florianópolis. Uma trajetória que 

cuida, abraça, protege e deixa ainda mais bela a região.



Sumário

Ações WKoerich 
Praça Nossa Senhora de Fátima ...........................................................9

Largo Benjamin Constant ........................................................................11

Marginal SC-401 - Km 4...........................................................................13

Mocotó Cor – Beleza Transformando Vidas ....................................15

Mocotó Cor – Escadaria ..........................................................................17

Mocotó Cor – Galeria de Arte Urbana ...............................................19

Mocotó Cor – Reconstrução do Parquinho .....................................21

Espaço Nereu Ramos ..............................................................................23

Mirante da Ponte Hercílio Luz ..............................................................25

Praça do Naval ...........................................................................................27

Centro Cultural Escrava Anastácia ....................................................29

Praça Dom Pedro I ....................................................................................31

Asfaltamento da rua Alba Dias Cunha .............................................33

Praça da Rótula do CIC ..........................................................................35

Parque Costa Azul ....................................................................................37

Alargamento da rua Frei Evaristo ......................................................39

Praça Parque São Jorge ..........................................................................41

Ações WOA Empreendimentos 
Imobiliários
Praça Monte Serrat ................................................................................. 45

Monte Serrat Cor .......................................................................................47

Praça Getúlio Vargas .............................................................................. 49

Central de Empregabilidade .................................................................51

Postos Salva-Vidas ...................................................................................53

Praça Eugênio Raulino Koerich ...........................................................55

Parquinho Público Alto da Caieira .....................................................57

Escola Estadual Padre Anchieta .........................................................59

Albergue Municipal e Abrigo para População de Rua ................61

Rua Rui Barbosa ........................................................................................63

Boulevard Paulo Zimmer .......................................................................65

Praça do Rotary.........................................................................................67

Praça do Rancho ...................................................................................... 69

Praça Governador Celso Ramos ..........................................................71

Manutenção dos Espaços ......................................................................73 



9

Paisagismo Playground

Mobiliário

Calçadas Sinalização

Manutenção
diária

Bicicletário

Poda
técnica

Pet place Quadra
poliesportiva

Quadra de
grama sintética

Academia ao
ar livre

Revitalização da Praça 
Nossa Senhora de Fátima

Tradicional espaço público de lazer no bairro Estreito, em Florianópolis, 

com uma área de quase 9.000 m², a Praça Nossa Senhora de Fátima 

ganhou novo paisagismo, playground e espaço pet. Com o objetivo de 

proporcionar uma prática de exercícios ao ar livre com mais qualidade, a 

WKoerich recuperou a academia e revitalizou as quadras esportivas da 

praça, que também ganhou um bicicletário.
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Revitalização do 
Largo Benjamin Constant
Com uma área de 2.000 m², a revitalização do Largo Benjamin 

Constant incluiu a poda sanitária de algumas árvores, bem como o 

plantio de novas espécies, e devolveu ao espaço as obras em Petit Pavê 

do artista plástico Hassis. Foi realizada ainda a instalação de novos 

mobiliários urbanos, iluminação, paisagismo, playbaby, academia 

ao ar livre e a recuperação da floricultura e do ponto de táxi.

Ano 2018
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Marginal SC-401 - Km 4
A WKoerich, sempre atenta às principais demandas da cidade e em 

parceria com a Primavera Garden, executou o projeto de revitalização do 

trecho da SC-401, km 4, atendendo as determinações legais do DEINFRA 

(Departamento Estadual de Infraestrutura). Os investimentos foram feitos 

na construção da marginal, na faixa para ciclistas, 

nas calçadas para os pedestres, no posteamento e no paisagismo.

Ano 2018

Paisagismo Calçadas Iluminação Criação de
ciclofaixa
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Mocotó Cor – Beleza 
Transformando Vidas

O projeto Mocotó Cor rompeu as barreiras sociais e levou ao Morro do Mocotó 

beleza, valorização e autoestima. Em parceria com a ACAM (Associação de 

Amigos da Casa da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó),

a WKoerich realizou mutirões de revitalização na comunidade, com o apoio de 

voluntários, para recuperar a sede da instituição, fazer a limpeza de terrenos, 

pintura das casas e recuperar espaços públicos.

Início 2014
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Mocotó Cor – Escadaria

Durante a 8ª edição do projeto Mocotó Cor - Beleza Transformando Vidas, 

foi realizada a recuperação da escadaria do Morro do Mocotó, que dá acesso 

à ACAM. Além da pintura e da instalação de um corrimão, foram instalados 

ladrilhos nas escadarias com o intuito de deixar a paisagem do local mais alegre 

e lúdica para as crianças e moradores da comunidade.

Início 2014

PinturaRevitalização
da escadaria

Instalação
de corrimão
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Mocotó Cor – 
Galeria de Arte Urbana

A entrada do Morro do Mocotó recebeu intervenções artísticas promovidas pela 

WKoerich em uma parceria inédita com grafiteiros da cidade.

A Galeria de Arte Urbana na entrada do Morro do Mocotó foi construída em 

dois momentos: a primeira ação foi desenvolvida juntamente com as crianças 

da ACAM, que desenharam o futuro do Morro que desejavam; os grafiteiros 

reproduziram esses desejos nos 13 painéis. Foi realizada ainda a recuperação da 

calçada. A segunda ação contemplou novos painéis e um projeto de paisagismo 

e iluminação.

Início 2014
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Mocotó Cor – 
Reconstrução do Parquinho

A recuperação do Parquinho no alto do Morro da Queimada aconteceu durante 

o 2° Mutirão de Pintura do projeto Mocotó Cor. Colaboradores voluntários da 

WKoerich e empresas parceiras devolveram à comunidade essa importante área 

para as crianças.

Início 2014
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Espaço Nereu Ramos
O projeto WLife Praça revitalizou a Igreja e o Casarão da Comunidade Luterana 

e construiu o Espaço Nereu Ramos. O projeto de revitalização é assinado pela 

JA8 Arquitetura e traz modificações no paisagismo, nas calçadas, nos muros, 

na pintura e na sinalização.

Ano 2014
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Mirante da Ponte 
Hercílio Luz

Totalmente planejada e executada pela WKoerich, a revitalização do Mirante 

da Ponte Hercílio Luz reformou também uma parte do Parque da Luz. 

Ao todo, o projeto entregue em janeiro de 2014 contemplou uma área de 

intervenção de 4.375 m², com novos mobiliários urbanos, iluminação, pintura, 

paisagismo e playground.

Ano 2014
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Praça do Naval
A Praça do Naval foi um projeto totalmente original, idealizado e construído 

pela WKoerich. Entregue em 2013, possui um espaço de 2.500 m², cedido pela 

prefeitura da cidade, sendo 1.100 m² investidos em paisagismo.

Ano 2013

Paisagismo MobiliárioCalçadasConstrução
da praça

Manutenção
diária Bicicletário
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Ano 2013

Centro Cultural 
Escrava Anastácia

O prédio que atende a comunidade no bairro Estreito, em Florianópolis, foi 

reformado e ganhou pintura, iluminação, sinalização e lixeiras adequadas para 

depósitos de resíduos. No total, foram envolvidos mais de 30 colaboradores 

diretos e indiretos da empresa, que doaram tempo, dedicação e esforço para 

transformar o local em um espaço agradável de convivência.

Piso

Pintura Sinalização Visual
externo

Limpeza

Rede
elétrica

Esgoto
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Praça Dom Pedro I

Localizada na avenida Prof. Othon Gama D’Eça, região nobre de Florianópolis, e 

com mais de 3.600 m², a praça manteve árvores nativas e nela foi acrescentado 

novo paisagismo. Com novas calçadas, bancos e playground para as crianças, o 

local está mais atrativo para a população. A Praça Dom Pedro I carrega também 

um pouco da história das pessoas da cidade no painel em mosaico, com a imagem 

de Nossa Senhora da Esperança. A obra é do artista plástico Rodrigo de Haro.

Ano 2013
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Ano 2011

Asfaltamento da rua 
Alba Dias Cunha

Após estudo de viabilidade, foi realizado o asfaltamento da rua Alba Dias 

Cunha com o objetivo de torná-la mais rápida e limpa. A substituição dos 

paralelepípedos tornou o fluxo do trânsito mais ágil na região do Alameda Domo 

Club & Residence, empreendimento da WKoerich.

Asfaltamento
da via
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Ano 2009

Praça da Rótula do CIC

A empresa investiu em iluminação, paisagismo e acessibilidade na Praça da Rótula 

do CIC. Desde a intervenção, a empresa realiza a manutenção desse espaço.
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Mobiliário

Calçadas Iluminação

Instalação
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Poda
técnica
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Ano 2009

Parque Costa Azul

No Parque Costa Azul, foi realizada a revitalização do paisagismo, playground, 

pavimentação e a instalação do mobiliário urbano. Hoje o espaço é uma área de 

convívio para os moradores da região.

Paisagismo MobiliárioManutenção
diária
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Ano 2007

Alargamento da rua 
Frei Evaristo

O Centro de Florianópolis é uma região conhecida por suas ruas antigas e 

estreitas, o que prejudica o trânsito. Como melhorias para a cidade,

a WKoerich fez o alargamento e asfaltamento da rua Frei Evaristo, a introdução 

de calçadas dos dois lados da rua e a substituição do cabeamento aéreo pelo 

subterrâneo.  

Introdução
de calçadas
nos 2 lados

da rua

Alargamento Asfaltamento
viário

Substituição
do cabeamento

aéreo por
subterrâneo
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Ano 2003

Praça Parque 
São Jorge

A WKoerich construiu no terreno entre os empreendimentos

Vale do Sol e Porto de Bremen a Praça do Parque São Jorge. O espaço 

é mantido até hoje pela empresa, com paisagismo, mobiliário urbano,

calçadas e limpeza.

Paisagismo MobiliárioCalçadasConstrução
da praça

Lixeiras
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Ao longo dos anos, a WKoerich e a WOA Empreendimentos Imobiliários mantêm viva a filosofia de 

Eugênio Raulino Koerich, fundador das Organizações Koerich: “Ninguém nasce grande nem cresce 

sozinho”. Assim, zelam e estabelecem relações concretas com pessoas, empresas e entidades que 

se preocupam em deixar a região da Grande Florianópolis ainda mais bela.

As parcerias somam resultados importantes para as comunidades e desenvolvem um novo olhar 

sobre o mundo em que estamos inseridos. Agradecemos a todos os parceiros pela dedicação e 

pela ajuda para realizar os anseios e desejos de um mundo cada vez melhor.
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Ano 2019

Praça
Monte Serrat

Mais um presente WOA para a comunidade de Florianópolis.

Uma iniciativa que teve o sonho do Padre Vilson Groh como impulsionador 

desta ação. A coordenação do projeto foi realizada pela equipe do Instituto 

Vilson Groh, com o apoio do poder público e dos moradores do Monte Serrat. 

A execução foi da WOA Empreendimentos Imobiliários.
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Ano 2017

Monte Serrat Cor

Na primeira edição do projeto, mais de 400 litros de tinta deram o tom da 

revitalização no Monte Serrat, com um mutirão para pintura da Paróquia, do 

projeto Informa Anastácia, do Centro de Voluntariado e da Casa do Padre Vilson 

Groh, além da manutenção do monumento da Caixa D’água — construído em 

1909. Já na segunda edição, um grupo de grafiteiros realizou uma intervenção 

nos muros interno e externo do Centro Educacional Marista Lucia Mayvorne. 

A comunidade também se beneficiou das oficinas e atividades oferecidas 

gratuitamente: lazer, salão de beleza comunitário e orientações de saúde.

Pintura
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Praça Getúlio Vargas

A revitalização completa da Praça Getúlio Vargas mudou a rotina de quem 

mora nas redondezas e de quem passa pela região. Mais iluminada e arborizada, 

a praça agora recebe muitas pessoas que se sentem mais à vontade para 

descansar, praticar exercícios ou simplesmente aproveitar o astral do espaço. 

É uma grande conquista para a comunidade e um exemplo de manutenção e 

preservação de espaços públicos.

Ano 2016
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Ano 2016

Central de 
Empregabilidade

A WOA encabeçou a construção do espaço que hoje abriga um belíssimo 

projeto desenvolvido pelo IVG (Instituto Vilson Groh). A Central da 

Empregabilidade oferece à comunidade carente do Monte Serrat informação 

qualificada para inserção formal: estudo, trabalho e vida. Entre os serviços 

prestados estão o auxílio na busca por vagas de trabalho, vagas em cursos, 

assessoria para desenvolvimento de currículos e cadastros on-line.

Novos
mobiliários e

equipamentos
de informática

Recuperação
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interna e
externa
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Novas janelas 
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Ano 2016

Postos Salva-Vidas

A WOA patrocinou e implantou, dentro do projeto Além Muros, cinco postos 

salva-vidas na capital, em ação em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar 

de Santa Catarina. Os postos são ecológicos e foram construídos em madeira. 

Foram implantados em quatro praias da Ilha de Santa Catarina: um na Praia do 

Forte, um na Praia de Ponta das Canas, um na Praia da Cachoeira do Bom Jesus 

e dois na Praia Brava.

Construção
de cinco 

postos de 
salvamento
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Praça Eugênio 
Raulino Koerich

Totalmente revitalizada, a Praça Eugênio Raulino Koerich deu mais vida para o 

bairro Kobrasol. A área era motivo de preocupação dos moradores por causa da 

insegurança, principalmente à noite. O local ganhou novo projeto paisagístico, 

iluminação, além de recuperação dos quiosques e das áreas de convivência. Um 

novo espaço para trazer mais segurança e bem-estar à população.

Ano 2015
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Parquinho Público 
Alto da Caieira

O Parquinho Público Alto da Caieira foi uma grande conquista para a população 

do bairro. Antigo terreno baldio, o local foi totalmente limpo e reformado para 

receber um novo playground com mobiliário urbano, em frente à Escola Marista 

do Alto da Caieira. Mais qualidade de vida e lazer para todos os moradores.

Ano 2015
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Escola Estadual 
Padre Anchieta

A revitalização interna e externa da Escola Estadual Padre Anchieta foi uma 

importante conquista para alunos e professores. Além de estimular o ensino, 

a reforma do espaço conseguiu fortalecer a relação entre escola e comunidade. 

Os benefícios atendem cerca de 900 alunos, desde o ensino fundamental até 

o ensino médio.

Ano 2014
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Albergue Municipal e Abrigo 
para População de Rua

Primeiro albergue municipal de Florianópolis, o novo espaço agora está de 

portas abertas para abrigar moradores de rua interessados em voltar ao convívio 

familiar ou ao trabalho. Uma casa totalmente estruturada para receber pessoas 

em caráter transitório pela cidade ou que necessitam de ajuda psicológica e 

abrigo noturno. Uma abordagem social fundamental para o desenvolvimento 

da sociedade.

Ano 2014
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Rua Rui Barbosa

Revitalizamos um trecho da rua Rui Barbosa com obras de melhoria no sistema 

viário, nova pavimentação asfáltica, sinalização da via, passeio público e 

ajardinamentos. Com isso, os moradores e a população ganharam calçadas mais 

amplas e uma via mais apropriada para o trânsito.

Ano 2014
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Boulevard Paulo Zimmer

A transformação da antiga servidão Paulo Zimmer contou com uma nova 

pavimentação para as ruas, iluminação diferenciada, substituição do 

cabeamento aéreo por subterrâneo, introdução de postes modernos de 

alta tecnologia, ciclofaixa e canteiros com árvores. Todos os detalhes foram 

concebidos obedecendo ao mais alto padrão de qualidade.

Ano 2013
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Praça do Rotary

A Praça do Rotary estava praticamente esquecida; hoje, contribui para o 

desenvolvimento da região. As obras de revitalização contaram com serviços de 

urbanização e paisagismo para que a população pudesse desfrutar de mais um 

espaço público.

Ano 2011
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69

Ano 2011

Praça do Rancho

Em frente ao restaurante Rancho Beira Mar, a Praça do Rancho teve toda a sua 

área revitalizada: vegetação, modernização de bancos, bicicletários, lixeiras 

e playground. O projeto paisagístico propõe a integração da arquitetura à 

paisagem urbana, valorizando a paisagem natural da região.
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Praça Governador 
Celso Ramos

Um espaço que se encontrava praticamente abandonado: a Praça Governador 

Celso Ramos foi totalmente revitalizada. Hoje, conta com jardins e passeios 

limpos e bem cuidados, parque infantil com equipamentos novos, academia de 

ginástica e câmeras de monitoramento para segurança. Um novo patrimônio 

público para a nossa querida cidade.

Ano 2010
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Manutenção dos Espaços

A WKoerich e a WOA Empreendimentos Imobiliários já construíram e 

revitalizaram mais de 90.000 m² em Florianópolis e São José. A dedicação 

honra o compromisso das empresas de revitalizar e construir espaços e de zelar 

e ser gentil com a cidade, dando continuidade ao encantamento que esses 

lugares proporcionam.

As praças são mantidas pelas empresas com limpeza, recolhimento de lixo, 

pinturas, reposição de plantas e sinalização.
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