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Resumo
Sobre o case

Sobre a empresa

Estamos diante de um case merecedor do Prêmio
Master Imobiliário por diversas razões.

Há 29
referência em arquitetura, engenharia e design
para o mercado corporativo. Pioneira no Brasil em
construções turnkey, desenvolveu o Informov
Turnkey
conceito de arquitetura e design até a execução
da obra, oferecendo a solução completa em um
único contrato.

Primeiramente porque este projeto é um marco na
história e faz parte dos planos de uma das maiores
empresas brasileiras, o Magazine Luiza. Que vem
com o objetivo de se preparar para seu novo
momento de negócios, quis juntar todas as
empresas do grupo sob o mesmo teto.
Vimo-nos diante de um grande desafio e
responsabilidade, com mais de 20.000 metros
quadrados de intervenção no prédio ícone da
Marginal Tietê, datado da década de 60. A
edificação que abrigava a antiga sede da
Ericsson, cuja fachada é tombada pelo patrimônio
histórico, teve seu interior 100% requalificado para
se tornar o coração do Magalu, como sua nova
sede administrativa na capital paulista.

Com um amplo portfólio, atua em diversas frentes,
como escritórios corporativos, coworking, hospitais,
escolas e universidades, espaços culturais, hotéis,
restaurantes e também construção civil; através de
retrofit de prédios existentes ou de projetos e
obras em novos edifícios. Contamos com equipe
própria de arquitetura, engenharia e construção.

sobre o local de intervenção

CENTRO EMPRESARIAL TIETÊ
• Localizado à Rua Maria Prestes Maia, 300, - Vila
Guilherme, Zona Norte da cidade São Paulo.
• O Centro Empresarial Tietê possui um total de 380
vagas de estacionamento. Com 6 andares e lajes a
partir de 3191 m² que contam com 6 elevadores
sociais.
• A menos de 400 m do shopping Center Norte, o
principal shopping da região norte da cidade.
• O Centro Empresarial Tietê tem a classificação C.
Com padrão corporativo de ocupação, e hoje é a
sede de uma das maiores empresas brasileiras, o
Magazine Luiza.
• Área total 20.635,61 m²
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sobre o

CENTRO EMPRESARIAL TIETÊ
Uma edifícação que tem muita história
pra contar!
• O conceito arquitetônico do edifício é datado da
década de 60, e foi concebido pelo arquiteto norteamericano Charles Bosworth. Um dos protagonistas da
desenhos, esboços e rotogravuras expostos na 4ª Bienal
de Arquitetura em SP.
• Foi a primeira grande edificação da Marginal Tietê. O
enorme bloco de concreto marcou a presença do
movimento chamado de Brutalismo, na cidade de São
Paulo.
As fachadas do edifício de 1968, foi construída com 1400 painéis
pré-fabricados que pesavam 01 tonelada, cada.

sobre o

CENTRO EMPRESARIAL TIETÊ
Uma edifícação que tem muita história
pra contar!

• A Ericsson operou no local por 49
anos, até 2019. Em 2020 a empresa
Magazine Luiza comprou o espaço.
Após 3 meses de retrofit com intenso
a
edificação teve todo seu interior
transformado para integração e
funcionalidade do Magalu. A nova
proprietária passou a operar no local
(100%), em Outubro de 2020.
Foto de 1971, onde o Canindé que seria entregue em 1972 do lado
direito da Marginal do rio Tietê aparece em construção, e o Edifício
da Ericsson, de 1968, do lado esquerdo da Marginal.

Diagnóstico sobre o momento do CLIENTE
O Magazine Luiza não é somente uma empresa com história de sucesso, é uma
empresa que se orgulha em afirmar que cresceu sem perder suas raízes. Feita
de gente que gosta de gente, que atua com a mão na massa de um jeito
simples e inovador, colocando sempre o cliente em primeiro lugar e em um
ambiente onde todos os colaboradores têm atitude de dono. Uma empresa
criada a mais de 60 anos com uma missão: incluir.
Cinco pilares sustentam o ciclo de negócios do Magalu na atualidade são crescimento exponencial, entrega mais rápida, superapp, oferta de novas
categorias de produtos principalmente por meio do marketplace, e o Magalu ao
seu Serviço (ou Magalu as a Service). O desafio dos mais de 35 000
colaboradores da empresa é fortalecer esses pilares para que o ecossistema
digital funcione de forma plena. Assim como das empresas parceiras que fazem
parte do grupo: Netshoes, Zattini, LogBee, Época Cosméticos, Estante Virtual,
Consórcio Magalu, entre outras.
E ao se tornar esse grande ecossistema digital, o Magalu se prepara para
alcançar o objetivo de ser a companhia que vai digitalizar o Brasil. Assim, a
nova sede na Capital Paulista deveria unir todas as empresas e marcas
administradas pelo grupo sob um mesmo teto, criando a ARENA MAGALU.

o DESAFIO
O objetivo do cliente para esse projeto era juntar todas as empresas do grupo sob
um mesmo teto. Tínhamos diante de nós mais de 20.600 m² de uma estrutura antiga,
que deveria ser totalmente revitalizada e readequada. Um grande desafio técnico
de arquitetura e construção a ser realizado em de 120 dias, em meio à pandemia,
sendo 30 dias de projeto e 90 de execução
O escopo de criação e conceituação deveria contemplar:
• revitalização do restaurante existente no térreo;
• novo restaurante executivo no 5º pavimento;
• estúdio de TV com auditório;
• estúdio de radio;
• estúdio de mídia digital;
• estúdio de moda;
• espaço para universidade MAGALU;
• uma arena para reunir todos os funcionários de forma presencial e remota;
• layout de 4 andares para acolher o staff, cada qual com uma área de café e
convivência que gerasse dinâmicas diferentes entre os andares;
• layout do andar da diretoria e presidência;
• redefinir o sistema de ar condicionado;
• readequar toda a edificação às novas normas dos bombeiros;
• readequar o prédio à norma de acessibilidade NBR 9050.

nossa PROPOSTA/ CONCEITO
Mergulhamos no universo do cliente focando em seu jeito de ser: simples,
inovador, inclusivo. O foco do projeto foi desenvolver um espaço para as
pessoas (gente que gosta de gente).
O conceito que apresentamos foi de uma arquitetura propositiva, onde
pensamos os espaços com o objetivo principal de atender as necessidades do
ser humano - garantindo um espaço legível, com uma paleta de cores
agradável aos olhos, e que trouxesse as seguintes características:
Mobilidade: um espaço que permite que o usuário escolha onde e como
trabalhar. Além das estações de trabalho formais, o espaço também conta com
um relevante número de assentos informais, como casulos acústicos para call,
poltronas com mesas de apoio para notebook, balcões e mesas altas onde se
pode trabalhar em pé ou sentado, etc. Também há uma diversidade de salas de
reuniões abertas e fechadas, livings, espaços colaborativos, phone booths e
salas de foco para aquele momento onde a pessoa precisa de um local mais
reservado e silencioso, estão entre as alternativas propostas e implantadas no
projeto.
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Fotografia: Vistoria Informov
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Fotografia: Vistoria Informov
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Fotografia: Rafaela Netto

Postos de trabalho fixos

Fotografia: Rafaela Netto
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Fotografia: Rafaela Netto

reuniões informais
mesa-bike

Fotografia:

ÁREAS STAFF
sala para reuniões formais - G

divisórias moveis com painéis
escrevíveis e memory board

sala para reuniões
formais - P

ÁREAS STAFF
rampas de acesso e áreas de estar

nossa PROPOSTA/ CONCEITO
Saúde e bem-estar: a arquitetura da felicidade e biofilia vem como ferramenta para
melhoria do contexto interno e clima organizacional promovendo uma sensação de
segurança ao usuário, bem-estar por meio da aplicação de conceitos como o
paisagismo de interiores, formas orgânicas e valorização do meio externo ao qual
está inserido. Também houve grande preocupação com a qualidade do ar, através
de um moderno sistema de ar condicionado e ventilação, e com a iluminação natural
x artificial.
A
Informov foi a única empresa que, com ousadia e inovação, propôs transformar
dois vãos centrais técnicos da edificação que abrigavam a
de máquinas em
espaços de convivência com um inovador conceito de vegetação vertical suspensa,
mobiliários para relaxar como redes, espreguiçadeiras, cadeiras de balanço, pufs,
bancos de praça e até um tobogã! Vasos com plantas ornamentais e frutíferas
complementam a atmosfera que promove a sensação de contato com a natureza,
favorecendo o bem-estar dos colaboradores num ambiente de troca e inspiração.
Um espaço que antes era das máquinas, foi ressignificado com a apropriação de
pessoas, vegetação e vida! Assim a fachada interna ganha uma vista ativa.

Mobiliário e luminárias em formas orgânicas estão presentes nos ambientes, bem
como a vasos com plantas e entrada de iluminação natural. A mesa-bike convida a
uma prática de trabalho não sedentário.
Cada pavimento tem um café/área de integração e colaboração com um conceito
e temática diferente. O do Segundo pavimento, por exemplo, tem uma biblioteca
com espaços para leitura, para aquele momento em que o colaborador precisa fazer
uma pausa para um chá e relaxar a mente lendo algo leve e inspirador.
Entre os serviços disponíveis para incentivar o auto-cuidado dos colaboradores, a
sede também conta com salão de cabeleireiro, barbearia e sala de massagem.

VÃ0 CENTRAL

Fotografia: Vistoria Informov
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nossa PROPOSTA/ CONCEITO
Modular/ Flexível: tudo se transforma muito rápido. E uma das grandes
características de nosso cliente é a resiliência, a capacidade de criar
oportunidades até mesmo diante de momentos difíceis. Por isso é
importante que espaços possam se modificar de acordo com as diferentes
necessidades do cliente. Por esse motivo também pensamos em
arquitetura de interiores modulares e flexíveis, que facilitam a adaptação
do espaço às diferentes aplicações.

Utilização de mobiliários com rodízios, divisórias retráteis, cadeiras leves e
empilháveis, salas de reunião que se transformam em espaços para
eventos. Como a Arena Magalu que permite diversas montagens e a
realização de eventos para até 507 pessoas sentadas!
A Universidade Magalu conta com espaços de coworking, áreas
colaborativas, salas para dinâmicas e brainstorming e salas componíveis
para acolher até 130 pessoas.
Vindo de encontro com a visão de futuro da empresa, configuramos uma
sala de OKR no andar da diretoria capaz de reunir até 120 líderes de uma
única vez. O uso dessa sala é multidisciplinar por ser componível, e aberto a
todos os colaboradores.

ARENA

o piso é pintado com marcações
de uma quadra de esportes,
saem as cadeiras, start the game!

Nesses espaços o mobiliário pode ser
facilmente movimentado para criar
diferentes configurações

nossa PROPOSTA/ CONCEITO
Tecnológico: O ponto de partida do projeto, que nasceu em meio à pandemia
de COVID-19, foi o propósito de criar novas formas de trabalho e colaboração
com o máximo de apropriação da tecnologia embarcada para viabilizar a
mobilidade e conexão remota de qualidade entre as pessoas e equipes.
O Magalu enquanto empresa inovadora, nos desafiou a construir novas
dinâmicas de trabalho a partir da proposta arquitetônica.
O espaço da arena conta com tecnologia capaz de conectar todas as lojas e
filiais de todo o Brasil ao escritório sede. O local será palco para os diversos
compromissos corporativos e sociais da empresa.
Criamos estúdios de gravação para criação de conteúdo online, que
transformou a Universidade Magalu também em EAD
Como a empresa que vai digitalizar o Brasil, destacamos o coração da
empresa: os
centrais, localizados no 3º e 4º pavimentos. Com um design
do projeto que trouxe transparência e visibilidade a eles, utilizando a cor da
marca e espelhos que trazem a impressão de um mergulho neste ambiente.

CPD 3º. e 4º.PAV

Fotografia: Rafaela Netto

nossa PROPOSTA/ CONCEITO
Inclusão: um local democrático e acessível a todos, com a adequação de
100% dos espaços à norma de acessibilidade NBR9050. Criamos um
ambiente para o coletivo onde os andares com áreas de convivência em
temáticas diferentes não são divisões, e sim um convite para que todos
circulem e explorem cada um dos espaços, se apropriando deles.
Compartilhamento, convivência, conexão e sinergia: o novo momento do
mundo nos provou que os escritórios não são apenas lugares para trabalhar.
Hoje precisamos estar distantes fisicamente uns dos outros, mas em nós existe
uma vontade genuína de cada dia estarmos mais perto. Diante disso temos a
ressignificação dos escritórios como espaços de troca de ideias, de convivência
com os colegas, de aproximação e de sinergia entre equipes e departamentos.
O piso da Arena, traz marcações com a temática de uma quadra de basquete,
um esporte que remete à atividade em grupo que somente funciona com união,
sinergia e colaboração.
Os Atriuns, que são grandes áreas abertas, se transformam em espaços para
happy hour, shows, reuniões, eventos.

O caminhar das pessoas nas áreas de staf traz uma trilha que conduz a um
caminhar agradável, e que naturalmente promove a interação.

espaços de interação e
reuniões rápidas

caminhar

NOVA ÁREA DE
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DINÂMICA E VIVA

ENTRADAS
FLUIDAS QUE
DIRECIONAM

CONEXÃO
INTERNA COM O
EDIFÍCIO
EXPANDE-SE DE
DENTRO PRA FORA
JANELAS HABITÁVEIS

ESPAÇOS MAIS LEVES E
COLABORATIVOS

Linhas condutoras organizam o espaço e definem a conformação dos ambientes em seus diversos usos. Essa ocupação
fluida direciona a produção intelectual e potencializa a sinergia entre os colaboradores, onde a transformação dos atriuns
em novas áreas de convivência fazem edificação se expandir de dentro pra fora, trazendo dinamismo e bem-estar.
Movimento, leveza e simplicidade, onde luz, plantas, cores e matéria compõem a experiência diária através de conexões
inteligentes.
Nosso conceito para esse ecossistema trata das diversas pessoas e diferentes ideias que se conectam, promovendo juntas
inovações de alto impacto, transformando a vivência diária, rumo aos objetivos do Magazine Luiza.

nossa PROPOSTA
Comunicação Visual: o time de design gráfico da
Informov também fez parte
da conceituação deste projeto com uma proposta de e comunicação visual
baseada em 5 pilares:
•

Humanizar os espaços com traços e linhas orgânicas;

•

Colorir os ambientes para que tenham ainda mais vida;

•

Personalizar com uma linguagem própria e que crie identidade com a marca;

•

Personificar com a criação de personagens que remetem a diversas tribos
para gerar identificação e inclusão;

•

Minimalismo expressando simplicidade nas formas que podem ser traduzidas
facilmente numa pureza interpretativa;

Os elementos de comunicação estão presentes na Arena, em cantinhos, nos
lockers, em painéis nas áreas de café, em meio ao staff e em salas de reunião.

ARENA
Uso de cores, formas orgânicas, figuras
humanas e uma linguagem exclusiva, cobrem
lockers e cantinhos, como as áreas de
impressoas, por exemplo.

tipologia manuscrita, humaniza.

a IMPLANTAÇÃO
Como já comentamos, tivemos um grande desafio técnico de
arquitetura e construção neste projeto, cujo prazo para execução
foi de 120 dias.

30 dias
Conceituação e
projeto executivo

90 dias
Execução da obra

O retrofit foi realizado não somente no design dos ambientes, mas
também em todas as instalações do edifício, contemplando:
elétrica, hidráulica, sistemas de ar, bombeiros e acessibilidade.
Ao considerarmos todo nosso efetivo interno + parceiros +
fornecedores, podemos afirmar que mobilizamos, diretamente,
mais de 500 pessoas dutante este processo.

ALGUNS NÚMEROS desta obra
Demolição: 30mil m² (demolições e remoções)
Cabos e fios: 517mil metros
Divisórias: 17mil m²
Forro: 15mil m²
Pintura: 47mil m²
Piso vinílico: 10mil m²
Carpetes: 11mil m²
Chapas de aço para dutos de ar e exaustão: 47 toneladas
Sustentabilidade: 2100 itens de mobiliário foram reaproveitados
das sedes antigas das marcas, em novos usos e espaços.

Detalhes do Projeto
Prêmio Master Imobiliário

CORTE CONCEITUAL

36

PROGRAMA ATENDIDO

36

TOTAL
20.635,61 m2
1. 477
426
76

POSIÇÕES DE TRABALHO

+
ASSENTOS INFORMAIS

SALAS DE REUNIÕES

AMBIENTES
1 RECEPÇÃO PRINCIPAL NO TÉRREO
1 ESTÚDIO DE MODA
RESTAURANTE COM 305 LUGARES
SALA MICROONDAS
AMBULATÓRIO
LACTÁRIO
EXPEDIÇÃO
SALAS UNIVERSIDADE 236 LUGARES
RÁDIO / ESTUDIO TV DE ATÉ 406
PESSOAS
• AUDITÓRIO ARENA COM 406 LUGARES
• SALAS DE LIVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36

CAMARIM
ESTUDIOS EAD
SALÃO CABELEIREIROS
BARBEARIA
MASSAGEM
1 PAB BANCO
2 PRAÇAS DESCOBERTAS (ATRIUNS)
RESTAURANTE DIRETORIA PARA 48 PESSOAS + MESA LUIZA 22 PESSOAS
COZINHA DIRETORIA
5 CAFÉS/ DESCOMPRESSÃO - TEMÁTICOS (COM TEMAS VARIADOS)

LAYOUTS

38

STACKING

AUDITÓRIO

RESTAURANTE

RECEPÇÃO

REUNIÃO

STAFF

UNIVERSIDADE

PRAÇA

DIRETORIA

TÉRREO

LAYOUT
Térreo

HEADCOUNT = 2
ATENDIMENTO =11
•
•
•
•

1 RESTAURANTE DE 395 LUGARES
1 CAFÉ DE 80 LUGARES
2 SALAS DE 4 PESSOAS
9 SALAS DE 5 PESSOAS

ÁREAS DE APOIO
•
•

RECEPÇÃO
CAFÉ

•
•
•
•
•
•
•
•

ESTÚDIO DE MODA
RESTAURANTE
SALA MICROONDAS
AMBULATÓRIO
LACTÁRIO
EXPEDIÇÃO
1 DEPÓSITO
21 CJ DE SANITÁRIOS

Elevadores
Serviço

Elevador
social

Sala técnica

RUA MARIA PRESTES MAIA

RECEPÇÃO
antes
depois

Fotografia: Rafaela Netto

CAFÉdoTérreo

Fotografia: Rafaela Netto

1 PAVIMENTO
O
_

REUNIÃO = 3
1 AUDITÓRIO DE ATÉ 507 PESSOAS
(SENTADAS)
• 1 PHONEBOOTH
• SALA IMERSÃO 8 PESSOAS
• SALA IMERSÃO 12 PESSOAS
• SALA IMERSÃO 75 PESSOAS
• 9 ESTUDIOS EAD
• 5 SALAS UNIVERSIDADE
(84, 44, 40, E 2x28 PESSOAS )
•

LAYOUT
1º PAVIMENTO

ÁREAS DE APOIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESCOMPRESSÃO
COPA
CAFÉ
ESTUDIO TV (56) , TÉCNICA (6)
RÁDIO (4)
ADM UNIVERSIDADE (5)
SALÃO CABELEIREIROS
BARBEARIA
MASSAGEM
SANITÁRIOS
DEPÓSITO
CPD

Sanitário
Hall
Acesso
elevador
serviço

Copa
Sanitário
depósito CPD
Elétrica

Sanitário

Sanitário

DML
escada
elevador
social

RUA MARIA PRESTES MAIA

escada

ARENA

Fotografia: Rafaela Netto

ARENA

Fotografia: Rafaela Netto

Fotografia: Rafaela Netto

TV

Fotografia: Rafaela Netto

2 PAVIMENTO
O
_

REUNIÃO = 13
•
•
•
•

LAYOUT
2º PAVIMENTO

depósito
depósito
depósito

3 SALAS DE 9 PESSOAS
2 SALAS DE 8 PESSOAS
8 SALAS DE 3 PESSOAS
7 PHONEBOOTHS

ASSENTOS = 398
•
•
•
•

STAFF 120º = 129
STAFF RETO = 164
CASULO IND. = 29
REUNIÕES = 74

ÁREAS DE APOIO
•
•
•
•
•
•
•

ESPAÇO JOGOS DE MESA
COPA
AMBULATÓRIO
LACTÁRIO
SANITÁRIOS
DEPÓSITO
CPD

Sanitário
Hall
escada
elevador
serviço

Sanitário
CPD
Sanitário
Elétrica
Sanitário

DML

escada
escada
elevador
social

RUA MARIA PRESTES MAIA

CAFÉ & CONVIVÊNCIA
2º.PAV.

3 PAVIMENTO
O
_

LAYOUT
3º PAVIMENTO

REUNIÃO = 14
• 3 SALAS DE 9 PESSOAS
• 5 SALAS DE 5 PESSOAS
• 6 SALAS DE 3 PESSOAS
• 1 PHONEBOOTH
ASSENTOS = 372
•
•
•
•

ÁREAS DE APOIO
•
•
•
•
•
•

ESPAÇO SPORTS BAR
2 PRAÇAS DESCOBERTAS
SANITÁRIOS
DEPÓSITOS
CPD / ELÉTRICA
DML

STAFF 120º = 87
STAFF RETO = 180
CASULO IND. = 34
REUNIÕES = 71

Sanitário
depósito

depósito

Hall
escada

elevador
serviço

Sanitário

CPD
Sanitário
Elétrica
Sanitário

DML
escada
escada
elevador
social

RUA MARIA PRESTES MAIA

CAFÉ/ CONVIVÊNCIA- PUB

4 PAVIMENTO
O
_

REUNIÃO =12

LAYOUT
4º PAVIMENTO

•
•
•
•
•

1 SALA DE 15 PESSOAS
1 SALA DE 9 PESSOAS
5 SALAS DE 5 PESSOAS
5 SALAS DE 3 PESSOAS
2 PHONEBOOTH

ÁREAS DE APOIO
•
•
•
•
•
•

ESPAÇO LEITURA
SANITÁRIOS
DEPÓSITOS
CENTRAL DE SEGURANÇA
CPD / ELÉTRICA
DML

ASSENTOS = 374
•
•
•
•
•

STAFF 120º = 87
STAFF RETO = 179
CASULO IND. = 40
REUNIÕES = 66
SALA SEGURANÇA = 2

Sanitário
Sala
Segurança
depósito

Hall
escada
elevador
serviço

Sanitário

CPD
Sanitário
Elétrica
Sanitário

DML

escada
elevador
social

RUA MARIA PRESTES MAIA
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5 PAVIMENTO
O
_

REUNIÃO = 11

LAYOUT
5º PAVIMENTO

depósito

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SALA OKR 93 PESSOAS
1 SALA DE 19 PESSOAS
1 SALA DE 11 PESSOAS
1 SALA DE 10 PESSOAS
1 SALA DE 9 PESSOAS
1 SALA DE 6 PESSOAS
2 SALA DE 5 PESSOAS
1 SALA DE 3 PESSOAS
2 SALAS DE 2 PESSOAS
1 PHONEBOOTH

ASSENTOS = 387
•
•
•
•
•
•

STAFF 120º = 45
STAFF RETO = 70
CASULO IND. = 13
DIREX = 15 + 9
RESTAURANTE = 69
REUNIÕES = 166

ÁREAS DE APOIO
• CAFÉ OKR
• RESTAURANTE 48 PESSOAS
+ MESA LUIZA 22 PESSOAS
• COZINHA
• 2 CJ VESTIÁRIOS
• 4 LAVABOS DIREX
• 1 LAVABO LUIZA
• 1 CAMARIM
• 1 COPA APOIO
• 3 DEPÓSITOS
• CPD / ELÉTRICA
• 1 DML
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secretárias

Café - SALA OKR

Café - SALA OKR

6 PAVIMENTO
O
_

REUNIÃO = 8
•
•
•
•
•
•

LAYOUT
6º PAVIMENTO

NOC

2 TREINAMENTOS DE 24 PESSOAS
1 SALA DESIGN THINKING (11)
1 SALA DE 9 PESSOAS
1 SALA DE 5 PESSOAS
6 SALAS DE 3 PESSOAS
1 PHONEBOOTH

ÁREAS DE APOIO

ASSENTOS = 411
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

STAFF 120º = 33
STAFF RETO = 248
CASULO IND. = 32
REUNIÕES = 92
NOC= 6

DESCOMPRESSÃO
31 CJ SANITÁRIOS
2 CJ VESTIÁRIOS
1 CENTRAL DE SEGURANÇA
CPD / ELÉTRICA
2 DML
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Café e Convivência - TI

