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Eu sou Dedicatto. Sou Dedicatto à qualidade 
e a inovação, sem abrir mão da tradição. Sou 
Dedicatto no trabalho e na família, e faço questão 
de receber os amigos de braços abertos, com 
conforto e sofisticação. Sou Dedicatto noite e dia, 
em feriados e finais de semana, seja trabalhando 
ou aproveitando o que a vida tem de melhor. 
Sou Dedicatto no sol, na chuva, na praia e na 
fazenda. Na cozinha, no quarto e no escritório. 
Sou Dedicatto hoje e pra toda a vida. Porque 
a vida é mais bonita quando você é Dedicatto.

Vem ai uma nova:
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Pode entrar, a porta está aberta!
Nada é mais brasileiro do que a 
diversidade. Assim são as pági-
nas da edição 140 da Revista
De.cor.ar. Trouxemos projetos, 
exposições, produtos, artistas, 
criatividade, simplicidade em
uma leitura leve e gostosa.
Esta edição marca a minha che-
gada na equipe da Revista 
De.cor.ar, como editora convi-
dada.
Depois de 13 anos trabalhando 
em emissoras de televisão, na 
cobertura das áreas de
comunicação, marketing e pro-
paganda, entro para o universo 
fascinante e belo da decoração.
Agradeço a confiança da querida 

e talentosa Sandra Leise, funda-
dora do projeto, do arquiteto
Attos Henrique, que escreveu a 
maioria das matérias da revista, 
do Vitor Amaral, que
emprestou seu talento para dia-
gramar e tornar ainda mais belas 
as páginas desta edição, e de
toda equipe que faz essa plata-
forma de comunicação aconte-
cer. Em breve, conteúdos em
vídeo farão parte desta grande 
família.
Aproveito para falar sobre o 
novo endereço do Cidad3 – Cen-
tro de Informação de Decoração,
Arquitetura, Design e Engenha-
ria. Localizado na famosa Alame-

da Gabriel Monteiro da Silva,
onde as melhores marcas de 
decoração do país se encontram, 
o Cidad3 está em uma casa de
800 metros quadrados, com 
mais de 25 ambientes assinados 
por grandes arquitetos e
designers brasileiros.
O Cidad3 será um ponto de 
encontro para unir os dois elos 
da cadeia, fornecedores e
especificadores, através de 
eventos, encontros, palestras, 
lançamentos de produtos,
workshops e muito mais.
Agende sua visita para conhecer 
a 3ª Mostra. 
Você vai se encantar!

Elisangela Peres
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Colaboradores

Victor Falasca Megido

@victor_megido

Formado em Comunicação pela 
Università La Sapienza, de Roma, com 
especialização em Marketing & Sales 
pela SDA Bocconi, de Milão, e pela 
Esade Business School, de Barcelona. 
Foi diretor geral da Faculdade italiana 
Istituto Europeo di Design – IED Brasil, 
e Managing Director da agência de 
marketing e comunicação Armosia Brasil.  
Apoiou e colaborou com as entidades 
Abedesign, Abit, Adp Abd, Abiesv, Rdi, 
Adesp, Abicalçados, Instituto Italiano 
de Cultura, entre outras. É consultor e 
organizador do livro “A Revolução do 
Design – conexões para o século XXI” 
(Editora Gente) e escreve sobre design 
sob a ótica do mercado.

Roberto Spina

@roberto.spina

É arquiteto e professor, graduado pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Mackenzie, com estudos 
desenvolvidos no programa de pós-
graduação da FAU-USP. É diretor
Educacional e de Difusão Cultural da 
ADESP-Associação de Design do Estado 
de São Paulo.
Titular do escritório Roberto Spina 
Arquitetos Associados e Diretor da 
empresa Roberto Spina A+I.

Daniele Lauria

@studio.lauria

Após sua graduação em planejamento 
urbano na Faculdade de Arquitetura 
de Florença, Daniele participou do 
time liderado pelo Renzo Piano para a 
restauração da antiga carcel florentina 
“Le Murate”. Expôs na Bienal de 
Arquitetura de Veneza, do ano 2000, 
e planejou muitas intervenções de 
restauração, como a do convento de 
Santa Maria Maggiore, onde fica a 
sede florentina do IED. Desde 2009, 
Lauria atua também na América do 
Sul e tem escritórios em São Paulo, 
Florianópolis e Curitiba. Daniele Lauria 
foi diretor artístico do Festival da 
Criatividade, na Itália, e é professor 
de práticas de sustentabilidade em 
arquitetura e planejamento urbano. 
Entre seus projetos mais recentes estão 
a restauração do edifício “Pagliere Reali” 
para a Galeria de Uffizi em Florença, 
as lojas “H&M” em Lima e Cusco, um 
edifício residencial em Santiago do Chile 
e os escritórios da Motorola/Stocktotal 
em São Paulo.

Fotos: divulgação
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

“O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, 
no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar...”. Oscar Niemeyer

Design e brasilidade

É possível internacionalizar o mood in 
Brazil, a versão brasileira da felicida-
de, criatividade humana, da beleza? 

Certamente, e é um assunto pertinente ao 
design, que engloba desde as estratégias de 
negócios, aos produtos, serviços, comunica-
ção e narrativas. 
Temos exemplos de sucesso na nossa história 
e em diferentes campos de ação. Esse mood 
se traduziu bem no futebol arte do Santos 
FC, que conquistou tudo e mostrou ao mun-
do valores de criatividade e abundância, nos 
anos sessenta. Posso citar grandes intérpretes 
da brasilidade como Oscar Niemeyer, 
Lucio Costa, Burle Marx, Sergio Rodrigues, 
Vinicius de Moraes e Tom Jobim, Pelé e Gar-
rincha. Todos filhos do modernismo brasilei-
ro e inspiradores para nosso 2020. 
Como se traduz esse mood in brazil, então? 
Na curva, na beleza, no sensualismo, na mu-
sicalidade, na emoção e drama, na natureza, 
no bom humor. Por que temer e negar isso? 
São tantos brasis, do shape do Rio a Brasília, 
do porto de Santos à avenida Paulista, corren-
do pelo ouro mineiro, os coqueiros baianos 
e o artesanato pernambucano, nadando nas 
piscinas naturais do Ceará e esbanjando verde 

na Amazônia, no Pantanal, não esquecendo 
do vasto amarelo rico do cerrado, e das tantas 
voltas, um abundante café colonial nas terras 
gaúchas. 
Uma grande riqueza cultural, esse mood. Na 
música, conduzimos a felicidade de tantas 
formas diferentes, desde as marchinhas de 
Carnaval, aos ritmos da Bossa-Nova, na mais 
eletrizante Tropicália, e na verdade nunca 
paramos de fazer isso. Nosso bom humor está 
estampado nas Havaianas e nas Ipanemas, 
nas campanhas publicitárias de Washington 
Olivetto e Nizan Guanaes, no jeito carioca 
da Farm e da Osklen de ser uma das caras do 
Brasil, na sensualidade dos biquínis de Amir 
Slama, na elegante estética cult de Ronaldo 
Fraga. A lista é infinita. 
Brasilidade é glocalização. E nessa tradução 
antropofágica, por exemplo a linha reta ra-
cional de Le Corbusier se faz curva em Oscar 
Niemeyer. É a linha curva do universo de 
Einstein, as curvas de Ipanema nos paisagis-
mos de Burle Marx. Nos móveis de Sérgio Ro-
drigues. Na sensibilidade pela arte e natureza 
presente nos móveis dos Irmãos Campana.
Brasilidade é mestiçagem, que no Brasil ja-
mais foi crime ou pecado. Nela fomos feitos 

e ainda continuamos nos fazendo. Na eterna 
e sincrética identidade étnico-nacional, já 
que Brasil é sinônimo de planeta terra. Um 
povo nunca “completamente maduro, mas 
sim experimental e incompleto”, como dizia 
Gilberto Freyre. Pois é a busca constante pelo 
conhecimento e pela sabedoria uma de nossas 
melhores características.
O desafio das lideranças do setor é conseguir 
convergir para tornar isso sistêmico, e levar 
ao mundo os encantos da visão brasileira da 
vida. Pois design é projeto, e o homem assu-
me significado e propósito de vida projetado 
no tempo e na cultura onde ele está. Design 
assume então um significado dialógico, abra-
ça todos os sentidos e fragmentos. Esse é o 
caminho. Alguns chamam isso de economia 
criativa, existem terminologias e diversos en-
tendimentos acadêmicos sobre o tema. Mais 
que divergir, vamos convergir e afirmar que 
a força da brasilidade está na sua capacidade 
extraordinária de potencializar proximidades 
e atenuar divergências. O que não elimina os 
nossos contrastes e as nossas incoerências, 
diga-se! 

Foto: WagnerKiyoshi por Pixabay
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PEÇA IT’S FIT TODOS OS DIAS!
PEÇA PELO NOSSO APP!

PEÇA EM
SEGUNDOS DO SEU

CELULAR

PAGUE COM 
CRÉDITO OU VALE 

REFEIÇÃO

 ECONOMIZE
COM PROMOÇÕES

EXCLUSIVAS

PEÇA AGORA

itsfit15

BAIXE AGORA!
it’s fit

Siga-nos também em nossas redes sociais: 
@itsfitsp /itsfitsp

BAIXE AGORA!
it’s fit

Siga-nos também em nossas redes sociais: 
@itsfitsp
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A Brooks Reformas e Solução Civil é uma empresa especializada em reformas completas de 
apartamentos, casas e corporativos desocupados de médio e alto padrão. Está inserida 
no mercado de reformas da construção civil através da gestão de projetos arquitetônicos,  

conta com equipes especializadas e de alta performance para cada tipo de serviço oferecido. 
O acompanhamento do gestor de projetos é presencial durante todo o processo de reforma e/
ou construção, oferecendo desta forma a garantia dos serviços prestados e o cumprimento do 
prazo. Atuamos em parceria com uma gama de arquitetos especializados nos mais diversos tipos 

de projetos.

www.brooksreformas.com.br
contato@brooksreformas.com.br
@brooks_reformas_construcoes

(11) 9 9339 - 2659 
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Jóia Bergamo e Kauê Didone 

“Parceiros de excelência, uma empreiteira boutique 
que executa muito bem os nossos projetos. O melhor 
de tudo é a certeza de não ter problemas durante e 

após as obras! Queridos e competentes”
Jóia Bergamo
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Moderno e 
aconchegante
Extremamente contemporâneo: assim a de-
signer de interiores Jóia Bergamo define o 
projeto do apartamento de 280m², localiza-
do no Morumbi, em São Paulo.

O projeto foi idealizado para um jovem ca-
sal com um filho de 6 anos. O espaço tem 
atmosfera aconchegante e moderna, para 
refletir a essência do casal, que adora receber 
amigos, ama esportes e que é extremamente 
antenado nas novidades.

Para a designer de interiores, o maior de-
safio foi integrar o gourmet com a sala de 
jantar e um espaço para a brinquedoteca da 
criança, pois a família preza por estar nos 
ambientes sociais com o filho brincando por 
perto.

Durante todo o período de obras no aparta-
mento, Jóia Bergamo contou com a Brooks 
Reforma. A empresa tem equipes especiali-
zadas e de alta performance para cada tipo 
de serviço oferecido.
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DANIELA COLI

“O Corian é meu material favorito especialmente para co-
zinhas e a Siligram sem dúvida é a melhor em atendimento 
e qualidade. A entrega é bem rápida, o pós venda é muito 
eficiente e a garantia em mão de obra me deixa tranquila e 
muito confortável para especificar sempre!”
     

contato@danielacoli.com

PATRICIA GARGIULLO NUNES

“Trabalhamos com a Siligram porque além de prestarem um 
serviço com ótimos prazos e atendimento super personali-
zado, também podemos contar com o melhor material do 
mercado, original, bem executado e seguindo o projeto que 
desejarmos. As experiências com eles são sempre maravilho-
sas em termos de cuidados e dedicação em obra, e até hoje 
todos os clientes que usaram seus serviços saíram totalmente 
satisfeitos.” 

patricia@luniarquitetura.com.br
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Na reforma, a estrutura 
principal do apartamento foi 
mantida, apenas as esquadrias 
da sala foram retiradas e o 
nivelamento do piso foi feito 
para unir a varanda com o living 
e criar o espaço Gourmet, uma 
área que será muito utilizada 
pela família, que adora cozinhar, 
é adepta a comidas naturais e 
muito criteriosa para a alimen-
tação.

Fotos: Vilhora
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Para deixar a área gour-
met mais sofisticada, foi 
instalada uma porta de 
correr para fechar a
churrasqueira, enquanto 
a mesma não é utilizada, 
formando uma espécie de 
painel. O espaço possui 
19 m².

Fotos: Vilhora

design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres
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Jóia Bergamo, que comanda o 
escritório de Arquitetura e Design 
de Interiores que leva seu nome 
há quase 30 anos diz que “cada 
projeto é baseado no perfil do 
cliente e no seu estilo de vida”.

design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Foto: Vilhora
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@formaobjeto
Tel.: (11) 3889-9248 End.: Gen. Mena Barreto 766, Jd Paulista
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

A área do living com home theater e sala de jantar pos-
sui 68m², porcelanato no formato 1x1 da Portinari, na 
cor off-white natural,  tapetes e persianas Vitrine Casa 
Fortaleza, quadros da ART Design B e móveis da Breton.

Jóia Bergamo contou com o apoio da Forma & Objeto, 
loja especializada em produzir o ambiente de acordo com 
a especificação do arquiteto. A consultoria fornece desde 
objetos até alguns móveis.

Foto: Vilhora 
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Para atender os anseios 
da cliente que queria algo 
moderno, alegre e sofis-
ticado ao mesmo tempo, 
Jóia Bergamo apostou 
nas cores azul, cinza e 
branco na cozinha. O 
espaço, que possui 16 m², 
ganhou móveis da 
Florense, coifa da 
UD House e mármore na 
cor cinza absoluto. Para 
separar a cozinha, da 
área gourmet, um porta 
de vidro com cobogó em 
corian.

Foto: Vilhora 

design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Um espaço colorido, com 
direito a lousa, escrivani-
nha e muitos brinquedos 
para despertar a criativida-
de e valorizar as atividades 
lúdicas. 

Colorido e acolhedor. O 
quarto da criança recebeu 
armários, com porta de 
correr, nas cores cinza e 
azul. Na parede em frente a 
cama, televisão, 
videogame e suportes para a 
coleção de carrinhos. 
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Foto: Vilhora

Com tonalidades neutras, o quarto do casal é um 
ambiente tranquilo e aconchegante. O conforto 
se completa com os lençóis de algodão na cama.

Uma penteadeira compõe 
o elegante closet, feito 
em laca na cor fendi. Uma 
porta espelhada separa os 
ambientes.
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Foto: Vilhora 

O banheiro da suíte do casal 
leva revestimento branco, 
armários espelhados e ban-
cada com pias duplas, assim, 
é possível compartilhar o 
banheiro e ainda manter a 
individualidade.

Um dos quartos do 
imóvel foi transforma-
do em home office, com 
painel em laca branco 
iluminado e escrivaninha 
em laca na cor fendi.
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design de interiores | Jóia Bergamo | por Elisangela Peres

Obra: Novelty Esquadrias - Itatiba / SP
Produto: Vidro Laminado Habitat Neutro Verde
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artistas | por Attos Henrique  

Foto: divulgação

MARTA MANENTE, PAULO ALVES, RICARDO GRAHAM FERREIRA, SÉRGIO J. MATOS E RONALD SASSON, SÃO ALGUNS 

DESIGNERS BRASILEIROS QUE TIVEREM SUAS PEÇAS ELEVADAS AO ÂMBITO INTERNACIONAL, O QUE CONSOLIDOU SUAS 

CARREIRAS TORNANDO-SE RECONHECIDOS PELO MUNDO AFORA.

Do Brasil para 
o mundo

Marta Manente | @studiomartamanente

O trabalho manual é a principal referência das criações da 
designer, que ganhou maior notoriedade ao expor no 
ISaloni de Milão e, também, na Feira Internacional de Mó-

veis Contemporâneos em Nova Iorque, ambas em 2016. Sempre 
buscando inovações e novos materiais, a madeira e o metal são 
frequentes em seus produtos. Para Marta, a aplicação de matérias 
primas nativas do Brasil nos diferencia perante a outros países 
que primam pelo minimalismo.

Inspirado na bandeira do Brasil, o sofá Flag 
foi premiado nacionalmente e internacional-
mente, o que rendeu outras variações do pro-
duto, com diferentes aplicações de materiais.

As franjas em couro trazem sofisticação para 
o icônico Banco Revoar, que foi selecionado 
pelo projeto Design na Pele, da ApexBrasil. 



de•cor•ar 35

Paulo Alves | @pauloalvesdesign

Com DNA tropical, formas orgânicas e materiais sustentáveis 
em sua produção, Paulo Alves obteve diversas aparições 
em publicações no exterior ao longo de seus 25 anos de 

estúdio. No ano de 2009, o designer foi selecionado para ser um 
dos representantes da América do Sul na Maison&Objet em Paris 
e, participou também, da ICFF (The International Contemporary 
Furniture Fair) durante três anos com o projeto Raiz. Para o desig-
ner, no Brasil temos uma diversidade enorme de matérias-primas 
que são feitas de climas, regiões e culturas diferentes, além de 
histórias e desafios que nos levam a uma identidade originalmen-
te brasileira. 

A Estante Floresta, produzida em madeira de 
sumaúma, surgiu do esforço para despertar 
a consciência de preservação das matas. Os 
cortes e as articulações são inspiradas na tra-
dição dos artistas concretos brasileiros, que 
a partir de planos e formas simples, operam 
cortes e dobras.

O Buffet Cercadinho busca 
a simplificação da forma. 
Composto por um mix de ma-
deiras, parece ter apenas dois 
elementos, sendo um plano 
de ângulos retos que desenha 
uma forma de uma levada 
só, e um feixe multicolorido 
em forma retangular, com 
filetes de madeiras em várias 
larguras.

Foto:  Victor Affaro 

artistas | por Attos Henrique  
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artistas | por Attos Henrique 

Fotos: divulgação

Ricardo Graham Ferreira | @oebanista

A partir de suas inspirações pessoais, as peças criadas pelo 
designer são marcadas pela originalidade de suas formas 
e pelo uso de materiais naturais, como madeiras tropicais, 

cordas e tecidos. O reconhecimento de seu trabalho no exterior 
veio após expor, pela primeira vez, em Milão no ano de 2010. A 
partir de então, suas peças estamparam publicações, mostras e 
exposições em diversos países. Para Ricardo, a brasilidade é toda 
expressão que vem de um artista brasileiro.

O banco Trovador, feito com madeira maciça 
e com um trabalho de encaixe, foi a primeira 
peça de Ricardo a ser exposta fora do Brasil. 
Uma produção limitada do banco foi esgotada 
rapidamente. 

O banco Sela possui seu assento em madeira 
esculpida, um trabalho manual minucioso 
que traz beleza e conforto. Esta peça foi pre-
miada 3 vezes e é parte do acervo do Museu 
do Objeto Brasileiro, em São Paulo.

Fotos: divulgação
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Sérgio J Matos | @sergiojmatos

Suas peças exploram as tramas feitas com corda. A estética de 
seus produtos contém narrativas garimpadas na paisagem, na 
cultura mestiça, nas celebrações populares, nas feiras livres, 

nos ritos sacros e profanos. O designer ganhou atenção do público 
internacional ao ser selecionado para expor na Semana de Design 
de Milão, em 2010. Para Sérgio, o feito à mão trama a forças dos 
produtos referendados pela identidade brasileira.

O desenho exótico e complexo do 
Banco Xique, foi inspirado no sertão nor-
destino, a partir de cactos encontrados na 
caatinga. A estrutura pode ser produzida 
em madeira, com acabamento natural ou 
envelhecido, ou em MDF, acabado com 
esmalte sintético.

O Banco Carambola possui cores vibran-
tes, formado por um vai e vem de fios 
de poliéster que se entrelaçam em uma 
estrutura de carbono ou de alumínio. 
O banco recebeu os prêmios IF Product 
Design Award, na Alemanha, e o Design 
Excellence Brazil.

Fotos: divulgação

artistas | por Attos Henrique  
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artistas | por Attos Henrique 

Fotos: divulgação

Ronald Sasson | @ronald_sasson_

Inspirado pela beleza da criatividade brasileira, o designer con-
quistou o mundo com suas peças que possuem formas escultó-
ricas e design inovador, sendo produzidas a partir de materiais 

nobres como o metal, madeira e mármore. Em 2012, ao expor a 
poltrona Zózimo e o banco Luzia na Itália, Ronald ganhou maior 
notoriedade, o que transformou sua carreira, passando então a 
receber prêmios pela sua produção. Para Sasson, a brasilidade é 
complexa, visto que nosso país é múltiplo, variando conforme suas 
regiões.

A poltrona Zózimo possui uma leitura 
modernista, é uma junção de triângulos 
separados por distanciadores e revestida 
com placas de cobre, elemento que traz 
luxo e sofisticação. 

O banco Luzia foi a primeira peça dese-
nhada pelo designer. Produzido em mdf 
com usinagem arredondada e fixação 
oculta, possui dois acabamentos distin-
tos: um interno e outro externo. A peça 
foi premiada pelo IF Design Award, na 
Alemanha.
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PREVIEW COLEÇÃO 2020 
Através do olhar de  Antonio Bernardo, 

R. das Figueiras, 954 - Jardins, Santo André
(11) 2774.8600

a coleção Atmosfera recria o limite 

entre a superfície plana e o espaço. 

Entre a joia e a arte, revestimentos 

que surpreendem.
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cor 

Fotos: divulgação

Obras de arte inspiradas 
na cor de 2020
O CLASSIC BLUE REMETE AO CÉU NOTURNO DE ENTARDECER E TRANSMITE 

CALMARIA E EQUILÍBRIO NOS ESPAÇOS

A Pantone, empresa americana de 
consultoria de cores que apre-
senta anualmente as tendências 

em design, decoração e moda, elegeu o 
Classic Blue 19-4052 como a cor de 2020. 
A tonalidade sólida, que remete ao céu 
noturno do entardecer, pode ser aplicada 
na decoração de diversos ambientes, pois 
transmite confiança, equilíbrio, paz, sere-
nidade e proteção ao espírito humano.
“Tanto a confiança, quanto a ideia de 
ser duradouro e de ser resiliente são as 
mensagens principais da cor do ano. Ela 
também vai fazer você se aprofundar no 
seu próprio pensamento, por ser uma cor 

meditativa e ao mesmo tempo reflexiva”, 
afirma Blanca Lliahnne, diretora da Pan-
tone no Brasil. 
A tonalidade clássica e versátil é aplicável 
em várias texturas, acabamentos e reves-
timentos, o que permite usá-la em obras 
de arte, esculturas, quadros, fotografias, 
entre outros objetos da decoração. Pen-
sando nisso, a Artluv, empresa que conec-
ta artistas a consumidores através de um 
marketplace que reúne mais de dois mil 
artistas nacionais e internacionais, sele-
cionou algumas obras que harmonizam 
com a cor e que trazem sofisticação para 
os mais variados ambientes.
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 por Gabriella Afonso | exposição

Fotos: divulgação

O aroma correto para cada ambiente

olyra.com.br | olyrablog.com
(11) 2937-0734 | (11) 2600-6400  | olyra@olyra.com.br 

@olyramarketing OlyraMarketing
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recomendamos 

Foto: divulgação

Decorar 360

Lançado na última edição do prêmio 
Decorar, o Decorar 360º é o novo 
site da nossa revista e, também, do 
Cidad3 (Centro de Informação de 
Decoração, Arquitetura, Design e En-
genharia), que já está funcionando em 
versão beta. Abrangente e funcional, 
a plataforma digital possui novidades 
para arquitetos, designers e fornece-
dores de toda a cadeia da arquitetura 
e da construção civil.

Uma das principais seções do site é 
dedicada para marketplace, onde é 
possível encontrar as melhores mar-
cas do mercado concentradas em ele-
trodomésticos, objetos decorativos, 
acabamentos, móveis, entre outros. 
Há também a possibilidade de realizar 
cotações de serviços como, por exem-

plo, de empresas de engenharia, es-
truturas metálicas e de acabamentos.
Para os profissionais da arquitetura e 
design, foi disponibilizada a divulga-
ção de seus trabalhos a partir de um 
perfil em que irão expor seus proje-
tos, criando uma espécie de portfólio 
virtual. A novidade é que a platafor-
ma suporta fotos panorâmicas 360° 
graus, ampliando a demonstração e 
interação nos espaços criados. 

O Cidad3, principal ponto que reúne 
fornecedores e especificadores em 
São Paulo, faz parte da plataforma 
digital onde é possível acompanhar as 
mostras B2B, os eventos de conteúdo 
e divulgação que acontecerão na casa, 
informações sobre as formas de asso-
ciação, entre outros. Além disso, na 

seção revista é possível acompanhar 
as novidades, matérias e a versão digi-
tal da Decorar!

Visite o site: decorar360.com.br

Uma revolução no mercado de arquitetura e design de interiores no Brasil
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A Artbel convidou grandes nomes da arquitetura e design para assinar uma coleção de estofados, alinhada com as 
tendências internacionais mais desejadas pelos profissionais brasileiros. Abaixo, os sofás assinados pelos artistas:

Centopeia, por Ana Lucia
Salama e Gerson Dutra de Sá Patricia, por Patricia Duarte Doralice, por Júlio Cesar Dantès

Silvia, por Silvia Bitelli

Raia, por Ivan Moreira PintoMON, por Eduardo Manzano

Byblos, por Cristina Barbara Enrico, por Silvia Grilli Nina, por Samia Sarayedine Testa Riachuelo, por Mi_estúdio

ANUNCIO_ARTBEL_136.indd   1 31/01/19   16:09

artbelestofados
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exposições

Foto: divulgação

PREMIER EXPO DECOR
Produtos de 13 empresas e de 11 designers estiveram 
presentes no Premier Expo Decor. A feira é uma iniciativa 
de um grupo de empresários atacadistas, importadores 
e fabricantes de mobiliário e decoração. Com apoio do 
BOOMSPDESIGN, além da exposição dos produtos, o 
evento contou um lounge que recebeu palestras e talks de 
especialistas da área. O espaço teve conceito cenográfico 
expositivo assinado pelo designer Paulo Alves e projeto 
paisagístico de Catê Poli.
Entre as marcas expositoras, participaram Antica, Casa 
Bonita, Formas Coloridas, Gileno Design, Home & Garden, 
Janeta Móveis, NG Abatjours, Prado & Haridi, Santa Kede, 
Sulandes, Thay Thay Home, Toca da Movelaria e Trend 
House.
Entre os artistas e designers renomados para apresentação 
de produtos, coleções e bate-papos estão:  Beto Carrazone, 
Catê Poli, Daniel Coutinho, Danilo Vale, Enzo Sobocinski, 
Guga Rodrigues, Leonardo Bueno, Luis Pons, Marcos Ba-
zzo, Otávio Camerino, Paulo Alves, Sergio Matos e Zizi 
Carderari. 

ABIMAD
Fundada em 2003 por um grupo de empresários do setor 
moveleiro, a ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias 
de Móveis de Alta Decoração), chegou a sua 29ª edição, 
onde reuniu lojistas de todo o país e da América Latina que 
buscam novidades e bons negócios. Com a participação de 
mais de 160 expositores distribuídos em uma área de 50 
mil m², marcaram presença os maiores nomes da indústria 
do mobiliário, acessórios e artigos para decoração. Cerca 
de 20 mil visitantes acompanharam o lançamento de mais 
de mil produtos que apresentaram novas formas, cores e 
matérias primas. “O Brasil está entre os 10 maiores produ-
tores mundiais de móveis e, a cada dia, a indústria entende 
o design como um grande diferencial”, afirma Michel Otte, 
presidente da ABIMAD.

ESSÊNCIA BRASILEIRA: A Cadeira Cobra Coral e Poltrona Tatu são os 
destaques da área assinada pelo designer mato-grossense Sérgio J Matos.

Estande da Parma contava com a Parma Wood Bike, produto ergonômico 
de formas orgânicas
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PARALELA DESIGN
Com o objetivo de incentivar o design autoral e a arte brasi-
leira, a feira chegou a sua 37ª edição com sucesso de público 
na Oca do Parque do Ibirapuera. Com a proposta de refletir 
sobre comportamento e consumo, a feira se consolidou 
como um evento de negócios, partindo de iniciativas que 
estimulam o pensar sobre os novos caminhos que a indús-
tria e o design terão que seguir nos próximos anos. Sem se 
limitar apenas a exposição de produtos, o evento contou 
com ações, como talks, palestras e workshops voltados aos 
lojistas, arquitetos e especificadores. A Paralela foi um pon-
to de encontro entre os criadores e os que possibilitam o 
desenvolvimento, criando uma ponte de conexão de negó-
cios e de crescimento.

ABUP HOME & GIFT
A ABUP realizou a 40ª Home & Gift e a 9ª Têxtil & Home 
no São Paulo Expo, que juntas formaram uma grande feira 
de negócios da América Latina do segmento Casa, com os 
lançamentos das principais indústrias, de bens importa-
dos e do design independente brasileiro para o mercado 
de decoração, utilidades domésticas, têxtil e iluminação 
decorativa, presentes e artesanato contemporâneo com 
curadoria. Entre os expositores estiveram as marcas Tra-
montina, Corttex, Porcelana Schmidt, Nadir Figueiredo, 
entre outras.

A união de madeira e pedra resultou na linha Concreta da Tramontina, 
que foi um dos lançamentos que ocorreram na feira

Com pegada retrô e contemporânea, a Alva Design foi um dos expositores 
nesta edição da feira

exposições 
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design de interiores | Arkitito | por Attos Henrique 

Fotos: divulgação

A RESIDÊNCIA DE 250 M² É UM REFÚGIO 

URBANO E FOI PROJETADA PARA 

TRANSPARECER O CLIMA DE FÉRIAS

Tropical e 
contemporâneo

Localizada em São Paulo, esta casa foi projetada 
desde a estrutura aos acabamentos pelos irmãos e 
arquitetos Chantal e Tito Ficarelli, idealizadores do 

escritório Arkitito. Como característica de seus projetos, 
procuraram combinações não usuais e a exposição natu-
ral de cada material escolhido para compor a construção, 
criando uma composição harmoniosa com os acabamentos. 
Os tons de cinza dominam.  A laje de concreto aparente na 
sala de estar traz o ar de modernidade, que se expande para 
o porcelanato da cozinha. A marcenaria tem tom sóbrio, 
onde se destacam os eletrodomésticos, como a coifa e o 
pendente inox em estilo industrial. Cores vibrantes foram 
bem trabalhadas e compõem os espaços. Na cozinha e na 
varanda a cor amarela foi escolhida para as pedras das 
bancadas, para dar jovialidade aos ambientes. 

Na sala, os sofás em veludo azul esverdeado contrastam 
com os tons amadeirados que partem do piso em madeira 
de demolição, que remete aos antigos casarões brasileiros.

A fachada foi criada a partir de uma composição de volu-
mes e planos, que colaboram na incidência solar no interior 
da residência. “A planta da casa foi sendo modificada em 
seu desenvolvimento, exploramos também isso na fachada, 
que fica diferente ao passar do dia a partir do jogo de som-
bras”, enfatiza os arquitetos.

A varanda se tornou o principal ambiente da casa, ao lado 
da cozinha, evita a duplicação de itens como geladeira e 
fogão. Na área externa, o paisagismo tropical, criado por 
Lis Ferreira, possui uma diversidade de espécies de plantas, 
com destaque para as palmeiras carnaúbas e o jardim verti-
cal instalado no muro ao lado da piscina. 

A estante em madeira, que separa o 
living da sala de TV, é assinada pela 
designer Lis Ferreira e remete aos 
mobiliários utilizados na década de 70
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design de interiores | Arkitito | por Attos Henrique

A cozinha, que se integra com a 
varanda, e a sala possui marcenaria da 
Dell Anno e bancadas Silestone

 A varanda possui parte da sua 
cobertura em laje de concreto e em 
serralheria
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design de interiores | Arkitito | por Attos Henrique

A piscina é revestida pela pedra 
Hijau, um deck em madeira cumaru 
complementa o espaço

O jogo de volumes na fachada traz o ar 
de contemporaneidade. Os caixilhos de 
PVC são da EBL
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design de produto 

Fotos: divulgação

DESIGN GENUINAMENTE BRASILEIRO

Tidelli | @tidellibrasil

FLEXÍVEL: Desenvolvido para 
áreas externas e internas, o sofá 
modular Flex é personalizável e 
possui encostos manuseáveis.

Dona Flor | @donaflor_mobilia

FORMAS SIMPLES COM TEX-
TURA E COR: As mesas laterais 
Bottle articulam entre materiais 
distintos sendo madeira, metal 
e tramas. 

Yankatu | @_yankatu_

CORES DA AMAZÔNIA: Feitos 
em madeira cabreúva parda e 
palha de tucumã, a mesa e os 
bancos fazem parte da coleção 
Alma Raíz.
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Artefacto | 
@artefactooficialbrasil

ELEGANTE E LEVE: a mistura 
de madeira com aço inox deu 
origem a mesa Marc, que possui 
design contemporâneo assina-
do por Patrícia Anastassiadis.

Breton | @bretonoficial

O tapete, criado por Murilo 
Weitz, explora variações de 
cores, linhas e formas, sendo 
possível costumizá-lo de acordo 
com o ambiente.

Artefacto Beach & Country | 
@bcartefacto

VERSÁTEIS: as mesas Biak são 
componíveis, os tampos são de 
mármore e mineral e as bases 
podem ser de madeira ou de 
alumínio. 

design de produto
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empresa | LG do Brasil | por Elisangela Peres

A LG é uma das gigantes do mundo da tecnologia com produtos que visam aliar inovações com design. A empresa opera no Brasil 
desde 1996 e comercializa mais de 350 itens entre TVs, áudio e vídeo, equipamentos de informática, smartphones, condicionadores 
de ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus e Taubaté a maioria dos produtos ven-
didos no país, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos.
No Brasil, quem comanda a área de marketing é Bárbara Toscano. A executiva tem mais de 20 anos de experiência em Marketing e 
Comunicação nos segmentos de serviços e bens de consumo. Só na LG são quase 9 anos de atuação na marca, liderando uma equipe 
multidisciplinar para lançamentos de produtos e campanhas de comunicação no Brasil, criadas no próprio país ou adaptadas do glo-
bal. 

Um dos principais desafios da executiva é o de coordenar projetos em diferentes frentes, aliados ao posicionamento da empresa e 
objetivos do negócio e, também, à realidade brasileira. Como a LG é uma empresa global, acompanhar as ações realizadas em dife-
rentes mercados e identificar o que pode trazer bons resultados também no mercado brasileiro é uma tarefa constante. 

Inovação e 
Tecnologia
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empresa | LG do Brasil | por Elisangela Peres

Em entrevista à Revista Decorar, Bárbara Toscano comenta sobre as iniciativas da empresa para público de arquitetura e decoração e 
fala sobre a casa do futuro. 

Qual é a preocupação da LG com o design de seus produtos?
A empresa está sempre atenta ao mercado com o intuito de atender às principais exigências dos consumidores, sem deixar de lado 
questões como praticidade e facilidade de uso. TVs com bordas minimalistas, como a NanoCell e a OLED, e o desenvolvimento da 
TV OLED RX LG SIGNATURE são alguns dos produtos que demonstram a preocupação da LG em oferecer soluções inovadoras. Além 
dos Refrigeradores e fornos com InstaView, tecnologia que permite que o usuário veja o conteúdo do refrigerador ou forno sem abrir 
a porta, por meio de um painel de vidro transparente.
Durante a CES 2020, maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas/USA, a marca conquistou 83 prêmios e reconhe-
cimentos de diversos especialistas do setor. Alguns dos produtos premiados foram: TVs 8K, TV OLED RX LG SIGNATURE, G8X Dual 
Screen, Soundbars, Mini Purificadores de Ar LG PuriCare, Refrigeradores e máquinas Lava e Seca.

Como será a casa do futuro e qual é o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas?
Acreditamos que o conceito de casa conectada já é uma realidade no Brasil. Com as nossas soluções de conectividade, ajudamos a 
revolucionar a forma como os consumidores interagem com suas casas. Com os devices conectados, os usuários podem, por exem-
plo, ligar o ar condicionado de forma remota para já chegar em casa com os ambientes fresquinhos. É possível, também, ligar a lava 
e seca assim que sair do trabalho para que as roupas já estejam lavadas quando chegar em casa, otimizando o tempo. Ou então au-
mentar a temperatura do refrigerador, para deixar as bebidas geladas para aquele jantar com os amigos agendado de última hora. 
As soluções de conectividade são criadas para oferecer mais praticidade e otimizar a rotina das pessoas. A tendência é que a casa do 
futuro tenha cada vez mais produtos conectados entre si, com o intuito de oferecer sempre a melhor experiência para os usuários. 

A LG tem algum programa de relacionamento ou ação para designers e arquitetos?
A LG busca estar sempre próxima ao público de arquitetura e decoração, entendendo as necessidades de seus clientes e desse setor, 
apresentando produtos premium que aliam design, praticidade, facilidade e melhor experiência de uso. Este ano, por exemplo, am-
pliaremos a nossa participação como patrocinador oficial da CasaCor, além de realizar ações com designers e arquitetos, com o intui-
to de estar cada vez mais próximos desses profissionais. 

Qual é o principal objetivo da LG para o ano de 2020? 
Para este ano, seguiremos focados em expandir nosso portfólio e apresentar novas soluções com inteligência artificial e tecnologias 
de conectividade. Assim, como o conceito de casa conectada que estará cada vez mais concreto e disponível para facilitar e propor-
cionar uma vida melhor aos consumidores.

Entrada do estande da  LG na CES
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empresa | LG do Brasil | por Elisangela Peres

Fotos divulgação

A linha de ar condicionado LG 
DUAL Inverter Voice permite 
a alteração de temperatura e 
controle de outras funções à 
distância por meio do coman-
do de voz, via Google Assis-
tente.

A LG oferece uma linha de TVs com 
Inteligência Artificial, que vai desde pro-
dutos mais básicos aos mais especificados, 
como NanoCell e OLED, que além de 
contarem com tecnologias que elevam a 
qualidade de imagem e som, contam com 
design inovador e minimalista.  As TVs 
da LG também possuem a plataforma de 
inteligência artificial, ThinQ AI, e assisten-
tes integrados, como Google Assistente, 
Amazon Alexa, Apple Airplay e Homekit. 
Transformando as televisões em centrais 
de controle da casa conectada para, por 
exemplo, acender as luzes da sala e ligar o 
ar condicionado, através do comando de 
voz.

A linha de geladeiras Smart conta com conectivida-
de Wi-Fi, que possibilita o monitoramento remoto 
dos produtos de qualquer lugar e momento, permi-
tindo acessar alterações de temperatura, aviso de 
substituição do filtro de água e controle de consu-
mo de energia, entre outros.
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coluna | por Roberto Spina | @roberto.spina

Art Déco de Piratininga

Quem já teve a oportunidade de passe-
ar pela South Beach de Miami ou co-
nheceu alguns arranha-céus de Nova 

York, como os edifícios Chrysler e Rockfeller 
Center, já testemunhou famosos exemplares 
do estilo Art Déco na arquitetura.
Apesar de ser reconhecido muito antes nas 
artes aplicadas, o estilo Art Déco (abreviação 
de arts décoratifs) teve seu batismo na Ex-
posição Internacional de Artes Decorativas 
e Industriais Modernas, realizada em Paris, 
no ano de 1925. Eram os “felizes (ou loucos) 
anos vinte” na Europa, época de efervescên-
cia social, artística e cultural. Não pode ser 
chamado de movimento, pois não teve sua 
origem ligada à política, às transformações 
sociais ou à filosofia, se tornando, portanto, 
uma expressão de caráter decorativo.
É apresentado inicialmente como um estilo 
moderno e luxuoso, destinado à burguesia 
enriquecida do pós-guerra, que empregava 
materiais caros como jade, laca e marfim. 
Apesar do requinte, caracterizava-se pelo uso 
de formas simples e geométricas, em oposição 
às formas orgânicas encontradas na estética 
Art Nouveau. Figuras femininas e de animais 
eram frequentemente utilizadas assim como 
as abstrações.
Nos Estados Unidos, o estilo se popularizou. 
A partir da exposição no Metropolitan 
Museum de Nova York, em 1934, passou a 
valorizar a produção industrial, com o uso de 

materiais e formas aptas para serem produzi-
das em massa. Na arquitetura assumiu cará-
ter de limpeza e funcionalidade. O concreto 
armado foi largamente utilizado, possibilitan-
do a criação de novas formas e espaços. 
Chegou ao Brasil no final da década de 1920 
e encontrou a cidade de São Paulo em pleno 
crescimento e verticalização. Os arranha-céus 
do centro, geralmente sedes de grandes em-
presas ou instituições, retratavam a economia 
vigorosa da capital. O maior exemplo é o Edi-
fício Altino Arantes, também conhecido como 
Banespa e, hoje, Farol Santander. A volume-
tria inicial do projeto de Plínio Botelho do 
Amaral foi alterada algumas vezes pela Cons-
trutora Camargo&Mesquita para que ficasse 
parecido ao Empire State, ícone capitalista 
da cidade de Nova York. Nele é facilmente 
reconhecida a composição típica de base, cor-
po escalonado e coroamento bem definidos. 
Ao lado, temos outro belíssimo exemplar, o 
edifício Banco de São Paulo. Projetado pelo 
arquiteto Álvaro de Arruda Botelho, é um mo-
delo de decorativismo rigoroso com fachadas 
ricamente detalhadas e trabalhadas.
Antes destes, o arquiteto Elisiário Bahiana, 
autor de outros projetos na cidade, como o 
Viaduto do Chá, o edifício João Brícola (Ma-
ppin) e o Hipódromo do Jockey Clube, em-
pregou em 1929 o estilo no Edifício Saldanha 
Marinho, à Rua Líbero Badaró, onde percebe-
mos as influências do futurismo e do constru-

tivismo. No seu interior, grandes pés direito, 
amplas esquadrias de ferro e hall suntuoso 
(outra característica dos prédios Art Déco).  
Concluído em 1933 e tombado em 1986 pelo 
Condephaat, este edifício encontra-se hoje 
pouco, ou quase nada descaracterizado.
Mas apesar de exemplos vistosos, como os 
já citados, as ruas da região central, desde a 
Praça da Sé até Santa Cecília, oferecem uma 
grande quantidade de prédios menos conhe-
cidos, construções de dois até dez andares (ou 
pouco mais). Neles percebemos os elemen-
tos geométricos bem definidos, marquises 
e terraços em balaço, aberturas circulares, 
vestíbulos ornamentados com mármores, 
metais nobres, sancas, luminárias de desenho 
diferenciado, caixilhos e portões metálicos 
trabalhados e até fontes (de escrita) de clara 
inspiração Art Déco.
Estes exemplos talvez não sejam reconheci-
dos à primeira vista devido ao grande número 
de reformas a que foram submetidos, na 
maioria das vezes com a descaracterização da 
loja e sobreloja e do uso indiscriminado de es-
truturas de propaganda e comunicação visual.
O conjunto Art Déco paulistano, que reúne 
também a Biblioteca Mario de Andrade e o 
Estádio do Pacaembu, é mais um ótimo exem-
plo da pluralidade arquitetônica da cidade, 
ainda desconhecida não só pelos habitantes, 
mas também por profissionais da área.

Foto: Criativopippa por Pixabay
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Foto: Felipe Araújo (divulgação)

Beleza Natural: 
Casa dos Cobogós

O cobogó é um dos elementos construtivos mais 
charmosos e de grande impacto visual. O projeto 
criado pela MF+Arquitetos, em um condomínio, 

localizado em Franca, interior de São Paulo, possui estilo 
contemporâneo, linhas retas e materiais naturais.

A entrada da casa, que tem 505m², ganhou uma face re-
vestida por cobogós, com pé direto duplo, que comporta o 
mezanino em balanço. A ideia dos cobogós partiu de uma 
vontade dos proprietários, um casal de empresários. A 
partir daí, o material foi colocado em evidência. Painéis de 
madeira Cedro Rosa e filetes de pedra madeira complemen-
tam a fachada.

O preto é predominante em todo o projeto e uma segunda 
cor mais clara no volume superior. A casa também possui 
uma abordagem sustentável e conta com iluminação em 
Led e energia solar.

Um dos maiores desejos dos moradores era que a sala de 
estar tivesse pé direito duplo e maior destaque para as 
áreas de lazer e gourmet. O espaço ficou bem integrado 
com o restante da casa, mas também pode ficar totalmente 
separado, pois os ambientes possuem portas de correr de 
vidro. 

Para a MF+Arquitetos, a brasilidade do projeto se refere 
aos materiais naturais, como a pedra e a madeira, e ao mo-
biliário assinado por grandes nomes do design brasileiro. 
Segundo o escritório de arquitetura, a casa brasileira se 
diferencia das outras porque temos beleza natural, simpli-
cidade e aconchego, independente de estilo, se é contempo-
râneo ou rústico.
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arquitetura | mf+Arquitetos | por Elisangela Peres

A piscina raia, revestida com pedra Hijau, com deck de madeira 
Cumaru, ficou com ar de lago e com uma beleza exótica. Ela ocupa 
toda a extensão do terreno. Na parte próxima a área gourmet, a 
mesma piscina se transforma em SPA. Para compor o ambiente, um 
jardim bem verde, com vegetação tropical, guaimbés e palmeiras. O 
paisagismo é assinado por Mônica Costa.

O banheiro tem bancada em Mármore Nero 
Marquina, desenhada pela MF+Arquitetos, e 
metais black da Deca. 
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A sala de jantar possui um painel tramado 
de madeira Cedro Rosa. A mesa e cadeiras 
Bossa são feitas com Lâminas de madeira na 
cor amêndoa, assinadas por Jader Almeida e 
fornecidas pela loja Design Brasil. A bancada 
erva-doce é sob medida, da Jafer Móveis. 
Lustre, fornecido pela ArqCasa.

Na sala de estar, uma Poltrona Mole, de Sergio 
Rodrigues, feita de couro caramelo e madeira 
Nogueira, compõe o ambiente. O sofá, de linho 
com couro, e a mesa de canto são da Breton. Vaso 
e arca são da Casa de Cora.  O tapete é da 
Tapetah, fornecido pela ArqCasa. Toda a casa 
na parte térrea tem o mesmo piso, porcelanato 
travertino Navona Bianco, da Portobello.

A cabeceira de capitonê é feita em linho, com 
estrutura em mdf na cor Ipê Amarelo. O cria-
do mudo, também nesta cor e material, foi 
desenhado pela MF+Arquitetos, assim como 
toda marcenaria, e desenvolvido pela Jafer 
Armários Sob Medida.
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olhar do arquiteto | por Daniele Lauria | @studio.lauria

Fotos: Daniele Lauria

APAIXONADO 
PELO BRASIL Me apaixonei pelo Brasil há mais de 

dez anos e a cada dois ou três me-
ses atravesso o oceano para abraçar 

os amigos e desenvolver os projetos de arqui-
tetura com meus parceiros brasileiros. Assim 
é um grande prazer responder ao convite da 
revista Decorar e propor uma breve narrativa 
sobre as relações entre arquitetos brasileiros 
e estrangeiros e uma reflexão pessoal sobre a 
arquitetura brasileira vista de fora.
Minha história remonta ao setembro de 
1947, quando a revista francesa “L’Architec-
ture d’Aujourd’hui” publica uma reportagem 
que celebra uma jovem geração de arquitetos, 
liderados por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, 
que tenta dar uma cara internacional ao 
boom econômico e ao desenvolvimento urba-
no do País. Assim começa uma fase de grande 
abertura da arquitetura brasileira e a obra 
do João Batista Vilanova Artigas, a quem 
devemos o nascimento da “escola paulista” 
ou “brutalista”, atrai muitos jovens talentos 
europeus, entre os quais se destacam o ale-
mão Franz Heep, um dos maiores intérpretes 
do fenômeno da verticalização de São Paulo 
e, sobretudo, a Lina Bo Bardi que perturbou 
o cenário urbano paulistano com o MASP. 
Depois, nas décadas da ditadura militar, a 
arquitetura brasileira se fechou gradualmente 

para o resto do mundo e tivemos que esperar 
o novo milênio para os estrangeiros voltarem 
a trabalhar aqui.
Lembro bem, ainda em 2008, das controvér-
sias causadas pelo convite do Governador 
do Estado de São Paulo para Herzog & de 
Meuron projetar um centro cultural na área 
da Luz, um dos epicentros da Cracolândia. A 
chegada da dupla suíça foi ferozmente oposta, 
não apenas pelos custos da operação e pela 
abordagem de projeto, não muito inclusivo 
do contexto, mas porque foi interpretada 
como o início de uma possível invasão que, 
na realidade, nunca foi. Assim, os arquitetos 
tiveram que esperar até 2014 para inaugurar 
sua primeira obra em solo brasileiro, a Arena 
do “morro” Mãe Luiza em Natal. De fato, ex-
ceto a intervenção de Diller Scofidio + Renfro 
para o Museu da Imagem e do Som no Rio 
(iniciado em 2009 mas ainda não concluído) e 
o esquelético Museu do Amanhã de Calatrava, 
as intervenções estrangeiras permanecem 
poucas e muitas vezes limitadas ao setor 
corporativo. Feliz exceção, a “Japan House” 
de Kengo Kuma, que, juntamente com a “má-
quina urbana” projetada pela dupla Andrade 
e Morettin para o Instituto Moreira Salles, 
trouxe a Avenida Paulista de volta ao cenário 
internacional da arquitetura contemporânea.

Av Paulista – Japan House e grafite, feito por Eduardo Kobra, em homenagem 
ao Oscar Niemeyer.
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No entanto, entre o rigor modernista e o luxo 
decorativo, existe o espaço para fazer boa 
arquitetura, tanto pela “new wave” brasileira, 
e nesse sentido me parece muito interessante 
o trabalho do estúdio SuperLimão, quanto 
pelos arquitetos estrangeiros que conseguem 
“mergulhar” na cultura local, como fez perfei-
tamente Lina, ou encontrar convergências e 
assonâncias, como demonstrado por Kengo 
Kuma, que na “Japan House” surfou habil-
mente entre a cultura japonesa e a brasileira.
O que certamente falta, ainda hoje e mais 
aos clientes do que aos arquitetos brasileiros, 
é uma sensibilidade concreta às questões 
ambientais (a sustentabilidade é um dever 
cívico) e a coragem de se abrir ao mundo e às 
novas tendências. Como se costuma dizer, 
mas pouco se pratica: sair da zona de confor-
to. E, também, abandonar a cultura do “pa-
drão” que pouco tem a ver com a criatividade 
brasileira, com as linhas curvas do Niemeyer, 
com a bossa nova e com as cores da natureza 
deste grande País.

Na realidade, não é fácil para arquite-
tos estrangeiros se sintonizar com a 
especificidade brasileira. Como me 

explicou o Milton Braga, um dos parceiros 
do MMBB Arquitetura, o Brasil ainda está 
fortemente ligado à lição do modernismo, e 
o “brutalismo” ainda é sua alma mais au-
têntica, porque deixar a estrutura exposta e 
despir a arquitetura de qualquer formalismo 
representa um “imprinting” muito forte, com 
profundas motivações culturais e rigorosas 
razões econômicas, especialmente para obras 
públicas. Por outro lado, a arte da decoração 
que caracteriza o interior das casas brasileiras 
nunca deixa de me surpreender e tem uma 
riqueza e complexidade incomparáveis no 
mundo. Essas duas condições degeneram 
e se combinam artificialmente na maioria 
dos edifícios urbanos, onde a arquitetura do 
edifício é anônima e sem qualidade, enquanto 
o interior é uma explosão de materiais, luzes 
e cores.

FAU-USP – Edifício Vilanova Artigas

Destalhes do MASP - Museu de Arte de 
São Paulo Assis Chateaubriand

Fotos: Daniele Lauria
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Contatos
ARKITITO
arkitito.com

Arq Casa
studioarqcasa.com.br

Artefacto
artefacto.com.br

Artluv
artluv.net

Breton
breton.com.br

Casa de Cora
casadecorahome.com.br

Deca
deca.com.br

Conheça 

Jóia Bergamo
@joiabergamo

Comanda o escritório de Arquitetura 
e Design de Interiores que leva seu 
nome há quase 30 anos. A assinatura 
de seu escritório pode ser reconheci-
da nos inúmeros projetos residenciais, 
comerciais, corporativos e arquitetura 
promocional que desenvolve no Bra-
sil e no exterior. Alguns destaques 
como o projeto icônico do muro da 
USP, lounges no Salão do automóvel, 
projetos em edições da SPFW, feiras 
como Equipotel, Ilha de Caras e gran-
des mostras de decoração, como CA-
SACOR, dão o selo de competência e 
qualidade de seu trabalho. 

mf+arquitetos
@mfmaisarquitetos

Mariana Garcia Oliveira e Filipi Olivei-
ra, ambos graduados em arquitetura 
e urbanismo, se conheceram no pri-
meiro ano da faculdade. Formados 
em 2009, casaram-se e fundaram o 
escritório MF arquitetos. Em 2015 o 
escritório foi reestruturado e passou 
a se chamar mf+arquitetos. Locali-
zado na cidade de Franca, interior 
de São Paulo, atua em projetos nas 
áreas residencial, comercial, industrial 
e interiores. Destaca-se pelo estilo 
contemporâneo, propondo sempre 
um conceito de projeto que busca a 
integração do interior com o exterior, 
aliado a pureza formal, linhas retas e 
a brasilidade de materiais que impri-
mem um novo conceito de morar. 

ARKITITO
@arkitito

O escritório formado por Chantal e 
Tito Ficarelli, irmãos e arquitetos foi 
fundado em 2009. Formados respec-
tivamente em 2002 e 2003 na FAU 
Mackenzie, somaram suas experiên-
cias diversas e decidiram cedo iniciar 
a parceria. Sediados em São Paulo, 
lidam em seus projetos com ques-
tões que vem da cidade: Residências 
urbanas, espaços comerciais e corpo-
rativos, reformas, reusos e restauros. 
Espaços amplos ao máximo, formas 
que comunicam, uso controlado e 
abundante da luz natural, inteligência 
de construção e estrutura. Em todos 
segmentos que atuam, desenvolvem 
projetos adequados às necessidades 
e estética de cada situação consoli-
dando um portfólio diversificado e 
coeso em sua qualidade.

Design Brasil
designbrasilmobiliario.com.br

Dona Flor
donaflormobilia.com

Estúdio Paulo Alves
pauloalves.com.br

Estúdio Ronald Sasson
estudioronaldsasson.com.br

Estúdio Sergio J Matos
sergiojmatos.com.br

Jafer Móveis
jafermoveissobmedida.com.br

Joia Bergamo
joiabergamo.com.br

LG
lg.com/br

mf+arquitetos
mfmaisarquitetos.com

oEbanista
oebanista.com.br

Pantone
pantone.com.br

Studio Marta Manente
martamanente.com.br

Tapetah
tapetah.com

Tidelli
tidelli.com

Yankatu
yankatu.com.br
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