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“Neste apartamento novo da Cyrela, os clientes
queriam integrar ao máximo os ambientes com
o objetivo de ampliar a área social. Sendo assim,
abrimos a cozinha para o living na medida do possível, pois as paredes eram de bloco estrutural, e
eliminamos o caixilho do living para a varanda,
nivelando o piso, fornecendo maior amplitude aos
moradores de diversos ângulos do apartamento.”
ISABEL

KONDER

COMPARATO

____________________________________________________

@comparatoarquitetura
(11) 4803-0667
contato@mobileheich.com.br
@moveismobileheich
mobileheich
mobileheich.com.br

A R Q U I T E T U R A

&

I N T E R I O R E S

FOTOS WELLINGTON TESSARO

Sumário
design de interiores | 32

Melissa Béber

18 | design de produto
Lumberjills

design de interiores | 40

Fernanda Marques
22 | decoração
CASACOR
16 | exterior

empresa | 30

Milão

Samsung

coluna | 44

12 | coluna

por Patrícia Castellar

por Victor Megido

cidade | 56

Cevat

18 | coluna

por Toninho Lima

arquitetura | 50

Adriana Levisky

52 | arquitetura de lojas
Ana Cláudia Polettini

Melissa Béber | 32

6

Fernanda Marques | 40

Adriana Levisky | 50

Ana Cláudia Polettini | 52

Mais de 10 anos no mercado.
Apresentando tendências, inovação e profissionais
ais de destaque.
dest
Novo formato, novos conteúdos.
Caderno especial de•cor•ar.
Dedicado
ado aos profissionais
profission
do design, arquitetura e decoração
para publicarem
em seus projetos
projet em uma das revistas mais influentes do mercado.

Informações de destaque
Contato do profissional
Descrição do projeto
Fornecedores

Contato
CIDAD3
(11) 3587 0000

Expediente

138

direção geral

produção e diagramação

Renato Marin de Oliveira

Ana Clara Gimenes
arte@cidad3.com.br

renato.marin@cidad3.com.br
Sandra Leise Minchillo
sandra@cidad3.com.br
publisher
Sandra Leise Minchillo
sandra@cidad3.com.br

administração e financeiro
Cristiane Silvia Ribeiro
financeiro@cidad3.com.br
Luciana Campos
administrativo@cidad3.com.br

estagiária

marketing

Beatriz Nuzzi
rp@cidad3.com.br

Marcelo Alves
marketing@cidad3.com.br

colaboração
Ana Mello
Attos Henrique
CAU/BR
Denilson Machado
Gianmarco Chieregato
Fran Parente
Marcelo Magnani
Martyn White
Patricia Castellar
Phoética Ateliê Fotográfico
Pedro Mascaro
Renato Navarro
Ricardo Bassetti
Romulo Fialdini
Salvador Cordaro
Toninho Lima
Victor Megido
Vilhora

redação e edição
de•cor•ar é uma publicação de Editorial Magazine

Mariane Reghin
jornalismo@cidad3.com.br

Publicações e Publicidade.

Who run the world?
Girls!
A edição 138 da revista Decorar
foi feita, basicamente, por nossa
equipe feminina: Sandra Leise,
Mariane Reghin e Ana Clara
Gimenes. Edição especial, pois é
inteiramente dedicada às mulheres
protagonistas na arquitetura e no
design. Assim, trouxemos quatros
projetos de arquitetas mulheres:
uma residência em São Caetano do
Sul por Melissa Béber, destacada
em capa; um duplex em São Paulo
por Fernanda Marques; o Senac
São Miguel Paulista por Adriana
Levisky; e a loja do Starbucks do
Aeroporto Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, por Ana Cláudia
Polettini. Também apresentamos
alguns destaques do Salão do
Móvel de Milão 2019, como os
produtos lançados pelo Studio
Fuksas, pela designer Paola Lenti
e pela Missoni, em parceria com a
artista Alessandra Roveda. Além
disso, selecionamos 10 ambientes

Av. Pacaembú, 774 - 01234-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3587-0000
Não é permitida a reprodução total ou parcial das matérias publicadas
nesta revista sem a expressa autorização da Editorial Magazina Publicações
e Publicidade.

da 33ª edição da Casacor São
Paulo, como o Loft Refúgio de
Consuelo Jorge, a Dolce Villa
Todeschini de Débora Aguiar
e o Living do Colecionador de
Naomi Abe. Outro destaque é a
inauguração das novas instalações
do Centro de Visitação Assistida
do Tribunal de Justiça de São
Paulo (Cevat), projeto que contou
com a participação voluntária
de 16 arquitetas e designers,
coordenadas pela publisher da
revista, Sandra Leise. Nesta edição,
você também poderá conhecer
mais sobre a trajetória profissional
de Patrícia Pessoa, diretora de
marketing da área de Consumer
Eletronics da Samsung, e ler o
artigo de nossa nova colunista
Patrícia Castellar, que fala sobre
a importância das mulheres na
arquitetura como Doriana Fuksas
e Zaha Hadid. Boa leitura!

www.revistadecorar.com.br
facebook.com/revistadecorar
@revistadecorar
Revista Decorar
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Foto: Phoética Ateliê Fotográfico

BELEZA

acima da média

Mega Store
Av. Rebouças, 1981 - Pinheiros | Tel: (11) 2386.9100
Loja, Showroom e Outlet Ipiranga
Av. Presidente Wilson, 5786 - Ipiranga | Tel: (11) 5837.5822
Loja Anália Franco
Rua Nello Bini, 100 - Jardim Anália Franco | Tel: (11) 3938.2422

Porcelanatos e Revestimentos

portilato.com.br

/portilato

Colunistas

Victor Falasca Megido

Patrícia Castellar

Toninho Correia Lima

@victor_megido

@castellarpat

@toninhocl

Formada em direito e consultoria
empresarial, com pós-graduação
em educação executiva pelo
IESE Business School. Possui
vários certificados nas áreas visual
marketing, cool hunting, gestão
e desenvolvimento de projetos.
Por mais de 30 anos atuou no
mercado de bem-estar, beleza
e saúde com foco em inovação,
criatividade, novos negócios, gestão
empresarial, estudos de tendências e
análise do comportamento humano.
Atualmente, mora na Alemanha
e dedica seu tempo a pesquisas,
conexões, consultoria e curadoria
artística, desmistificando criatividade
e inovação, para transformar ideias
em realizações e negócios.

Formado em comunicação social
pelo Instituto Metodista de Ensino
Superior, Toninho é publicitário,
com mais de 30 anos de carreira.
Foi redator e diretor de criação de
diversas agências de publicidade,
tendo desenvolvido projetos para
as mais variadas marcas, produtos e
serviços. É especialista em branding
e atua em consultoria, curadoria e
produção de conteúdo. É sócio e
fundador da Nexis Comunicação e
Conteúdo.

Consultor e organizador do livro “A
Revolução do Design – conexões
para o século XXI” (Editora Gente).
Escreve sobre design sob a ótica do
mercado.
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Aromatização profissional para ambientes corporativos

O aroma
correto
para cada
ambiente.

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

coluna design para o século XXI | Victor Megido | @victor_megido

Lina e as
Guerrilla Girls
A ARQUITETA REPRESENTA A RUPTURA
DO STATUS QUO E ESTIMULA NOVAS
LIDERANÇAS A BUSCAREM A AUTENTICIDADE

P

ara mudar, é preciso fazer a revolução”, disse ela ao grande público da
FAU USP, em abril de 1989, quando
foi homenageada, pela primeira vez, com
uma exposição sobre seus projetos. Ela tinha
74 anos. A mesma escola que, três décadas
antes, havia negado a ela um cargo de professor permanente apresentava, então, seu
trabalho ao público.

Quando penso na “Revolução do design”,
conceito desenvolvido no livro que ajudei a
organizar em 2017, penso na liderança da
Lina Bo Bardi, à qual inclusive dedicamos o
livro. Lina representa a ruptura com o status
quo. Lina nos falava de criatividade, arquitetura, design, com forte paixão pedagógica.
Sem negar a beleza, essa era a sua real provocação. Simplificar, sem perder a poesia.
Os conceitos de sua criação estavam baseados na origem e na essência das coisas e em
sua verdade mais pura e profunda. “Não é
bonito. Procurei a liberdade. Os intelectuais
não gostaram, o povo gostou. E sabe quem
fez isso? Uma mulher. ” Disse em uma entrevista sobre o projeto do Masp.
Lina deu e dá coragem e estimula novas lideranças para que busquem a autenticidade.
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“Não vamos mexer em nada, mas vamos
mexer em tudo”, dizia ao enfrentar novos
projetos. Batia ponto das oito da manhã
à meia-noite, sete dias por semana, fazendo desde design de xícaras, capas de
revista e edifícios até roupas. Construía.
Em 2019, penso nas tantas Linas que
conheço e delas admiro a força de enfrentamento que vivem todos os dias para
realizar o próprio sonho, para obter respeito e dignidade.
São mulheres guerreiras, transformadoras, vencedoras. São as filhas das filhas
das revolucionárias mulheres que ousaram quebrar o status quo. As netas das
netas daquelas que sofreram abusos e
injustiças em nome do status quo.
Falar de Lina me faz lembrar de um acontecimento mais recente, como se fosse
uma sutil linha vermelha que une o passado com o presente. Nunca esquecerei
de quando as Guerrilla Girls invadiram o
MASP. Foi em 2017, quando o Museu ofereceu uma retrospectiva deste coletivo.

Por isso, usavam máscaras de “gorila” para
irromper e combater com muito humor e
ultraje o sexismo e o machismo no mundo da
arte. “We could be anyone. We are everywhere. What’s next? More creative complaining!”
As Guerrilla Girls foram e são um grupo de
artistas feministas anônimas formado em
Nova York em 1985, que se deu a missão de
trazer a público a desigualdade de gênero e
raça dentro da comunidade artística.
Um efeito colateral muito bem-vindo, consequência de todos esses enfrentamentos,
foi que, rompendo com o status quo, as lideranças femininas (e não necessariamente
feministas) ofereceram ao homem também
o direito de poder sorrir, chorar, brincar,
demonstrar ternura. Como mínimo, de ser
menos chato, mais empático e aprender a
dialogar. A mulher ensina ao homem a sútil
arte da escuta. Por isso, eu agradeço a mulher por ter com coragem – desde o princípio
- liberado o homem dos seus medos e pela
chance que nos dá de nos tornarmos uma
versão mais bela de nós mesmos, indo além
dos gêneros. ■

“No geral, queríamos que o foco estivesse
nos problemas, não nas nossas personalidades ou nos nossos próprios trabalhos."

Foto: CAU/BR

coluna arquitetura de ideias | Toninho Correia Lima | @toninhocl

Conte uma boa
história e conquiste
corações e mentes
O STORYTELLING TAMBÉM
PODE SER APLICÁVEL AO UNIVERSO
DA ARQUITETURA E DO DESIGN

U

ma nova e desafiadora ferramenta
tem sido usada no marketing
moderno para aproximar marcas e
consumidores: o storytelling.
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de storytelling pode oferecer. Hollywood está

narrativa e fazendo uma ponte com o cliente.

aí para mostrar como contar uma boa história

Ele está contando uma história, que precisa

sempre funciona.

emocionar e ser memorável.

E o sucesso destas iniciativas se explica

Em uma definição rápida, storytelling é a
técnica de contar histórias. Isso se traduz
no mundo do marketing como a capacidade
de construir narrativas que envolvam o
público, conquistando a sua atenção por
meio da emoção.

Ao pensar em uma linha de produtos, seu

porque nós somos apaixonados por uma boa

design, sua aplicação, um fabricante de móveis

história desde o berço. Alguns diriam desde as

ou de materiais, está fazendo a mesma coisa.

Muitas empresas têm usado o storytelling
para promover produtos e serviços e já
criaram uma cultura da narrativa. Cocacola, Nike, Apple, Johnnie Walker, Cirque
du Soleil são alguns exemplos de marcas
que exploram com criatividade todo o
potencial emocional que uma boa estratégia

Mas por que estou falando de storytelling em

cavernas. O ser humano se comunica por meio
de histórias. Sempre que precisamos facilitar
o entendimento de um conceito, vamos lá e
contamos uma história.

uma revista como a Decorar?

Mais do que projetar produtos, ele está
projetando sonhos.
Quando se compreende o poder do
storytelling e aplica-se este conceito nos
vários pontos de contato com o público, seja
clientes ou consumidores, os benefícios são

Os mesmos conceitos de narrativa que outras

inúmeros. Uma boa história é — e sempre

disciplinas utilizam são aplicáveis ao universo

será — o melhor atalho para se chegar ao

da arquitetura e do design. Ao projetar um

coração das pessoas. ■

ambiente, o profissional está construindo uma

Fotos: Free Pik

Na Indusparquet, você encontra o piso perfeito para o seu estilo. Os mais de 40
anos de historia proporcionam todo o conforto e inovação, aliados a
sustentabilidade e o requinte de uma empresa presente nos principiais projetos
arquitetônicos do mundo.

@grupoindusparquet

MOEMA
Avenida República do Líbano, 2.248
(11) 5052 0767

LAR CENTER
Loja 109 - Piso Térreo
(11) 2221 1151

SHOPPING D&D
Loja 242 - Piso Térreo
(11) 3043 9238

ABC
Av. Portugal, 1477
Santo André
(11) 4334 1890

ASSOALHO MULTISTRATO TRIPLY CUMARU

grupoindusparquet

SHOWROOM
Av Raimundo Pereira de Magalhães, 1780
Piqueri
(11) 3990 2600
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Sensações
de Milão
A PUBLISHER DA REVISTA DECORAR, SANDRA
LEISE, CONFERIU COM EXCLUSIVIDADE OS
PRODUTOS DOS FUKSAS DURANTE O SALÃO
DO MÓVEL DE MILÃO 2019

O

Studio Fuksas, formado pelos arquitetos Doriana e Massimiliano
Fuksas, participou da 58ª edição do Salão do Móvel de Milão e do Fuorisalone,
apresentando peças de design criadas em
parceria com empresas italianas.
Confira:

Scratch
Em colaboração com a Italcer, a coleção
de placas cerâmicas, com as dimensões
320x160 cm, é a solução perfeita para
decorar interiores e exteriores, que segue uma estética contemporânea. Graças à textura não orientada, as placas podem ser recortadas em vários formatos
e têm seis diferentes tonalidades: Milky
Way, Eclipse, Moonlight, SuperLuna,
Dark Graffiti e Light Graffiti. A cerâmica
não contém plásticos e é totalmente reciclável, higiênica e hipoalergênica. Não
retém sujeira, é inodora e não produz resíduos.

Fotos: Divulgação/Studio Fuksas
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Charlotte
A coleção de lâmpadas, desenvolvidas em parceria com a Slamp,
já disponível em três modelos diferentes: Charlotte Globe,
Charlotte Applique e Charlotte Floor, agora inclui em seu portfólio uma nova versão no tamanho 182x32 cm. O conceito é
a transformação de elementos bidimensionais em volumes que
parecem se multiplicar ao infinito. Charlotte, em todas as suas
formas multifacetadas, parece ser modelada a partir de um único volume com um enredo trabalhoso, através do qual é possível
visualizar formas hexagonais concêntricas, que permitem novas perspectivas de cada ponto que é observado.

Stella
A nova lâmpada com estrutura de cimento é produzida pela
Macevi e faz homenagem a primeira estrela formada no universo. Disponível nas cores branca ou cinza, Stella é composta de cimento Special Concrete, um conglomerado auto-adensável, que tem função fotocatalítica e propriedades
antipoluentes. Suas formas geométricas orientam a luz para
o exterior e trazem leveza ao cimento rígido.

Olympia
Com hastes móveis e reguláveis, a coleção é produzida pela
Nemo Lighting e criada para propagar melhor a difusão da luz
LED nos espaços. A lâmpada de suspensão, um novo modelo
que compõe a linha do Studio Fuksas, é formada por três elementos, cada um caracterizado por dois corpos de iluminação.
As lâmpadas individuais são equipadas com um difusor capaz
de projetar a luz em 360 graus. Em formato de “disco voador”,
apresenta decoração ótica cujas partes brancas se convertem
em luz pura. É feita de material polimérico cintilante e elementos opacos em metal, com diferentes configurações.
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin
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A edição mais colorida de todas!
A DECORAR CONVIDOU CINCO ARQUITETOS PARA FAZER A COBERTURA DO SALÃO DO MÓVEL DE MILÃO E DO FUORISALONE EM NOSSAS REDES SOCIAIS. A PARTIR DO
OLHAR DE LÉO SHEHTMAN, SELMA DE SÁ, SÂMIA TESTA, MARÍLIA VEIGA E JULIANA JABUR, ELENCAMOS ALGUNS DESTAQUES DA EDIÇÃO DE 2019

Paola Lenti
No espaço, a cor transbordou! Conhecida por belíssimas composições, este ano a designer potencializou a aplicação de cores e apresentou uma sequência de peças através de cortinas de teatro. A
proposta tem como objetivo narrar intuições, inovações e produtos consagrados e lançamentos, em um diálogo contínuo entre cor,
matéria e forma. O pensamento criativo da marca permeia toda a
proposta, desde os móveis, passando pelas instalações móveis de
cerâmica, metal e tecido, até as decorações de ambientes.
Foto: Divulgação

Missoni Home
Outro point imperdível foi a instalação Home Sweet Home, um
dos eventos mais concorridos e encantadores da edição. Quem
curte o mundo da moda logo associa a marca ao universo colorido
das malhas e vestidos. Mas o que muita gente não sabe é que a
diretora criativa da marca, Angela Missoni, está sempre buscando
novas abordagens artísticas, colaborações e interações criativas
centradas na matéria e na cor. Confiando a concepção do espaço
especial a visionária artista Alessandra Roveda, a instalação deste
ano foi produzida com fios de lã coloridos, que cobrem os mais
diversos móveis e objetos.
Num ensaio extraordinário de arte e artesanato, o trabalho de Alessandra redesenha e reinventa o espaço e cria um ambiente lúdico,
transformando o habitat em uma experiência envolvente e vibrante. A artista atribui o papel de protagonista absoluto à malha colorida e transforma o crochê numa vestimenta fascinante e envolvente
de todos os elementos, resgatando sensações e memórias afetivas.
Completamente manual, sua prática artística destaca vários pontos
de contato com a linguagem Missoni.

Foto: Martyn White
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Be Brazil
O projeto, promovido pela Associação Brasileira das
Indústrias do Mobiliário (Abimóvel) e pela Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), reuniu mais de 30 empresas e profissionais brasileiros na instalação Brazil: Essentially
Diverse, realizada no Fuorisalone. No local, visitantes
de todas as partes do mundo puderam conhecer um
pouco mais do design “brazuca” em uma experiência
imersiva, que mostrou o que há de mais criativo, diverso, inovador e sustentável no país.
Foto: Divulgação

Ornare
Entre as empresas participantes do projeto Brazilian
Furniture, a marca apresentou sua nova coleção West
East, desenvolvida pelo diretor de arte Ricardo Bello
Dias e o Studio Ornare, coordenado por Murillo Schattan. Os elementos da coleção assumem diferentes
configurações e estão disponíveis em uma ampla variedade de materiais, cores e acabamentos, em quatro novas linhas de produtos: Ikigai, Shaker, Infinite e
Mech, adaptáveis a diferentes ambientes e estilos de
vida. Ao lado, vemos a cozinha da linha Shaker, uma
reinterpretação da estética tradicional. A moldura das
portas se destaca como elemento principal e a sua estrutura metálica a torna moderna.
Foto: Phoética Ateliê Fotográfico

A Lot Of Brasil
A marca apresentou a coleção Fernando de Noro-

nha, inspirada no arquipélago brasileiro, com peças
assinadas pelo seu designer e fundador Pedro Franco, que costuma integrar o processo artesanal com o
industrial. nUma delas foi a nova versão do sofá Underconstruction, que tem estrutura em aço pintado e
agora tiras estofadas coloridas trançadas em degradê
para fazer alusão ao pôr do sol da ilha.

Fotos: Divulgação
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GTV Thonet
A marca, distribuída também no Brasil, lançou sete novas peças
de mobiliário em parceria com designers renomados como Chiara
Andreatti e GamFratesi. O estilo contemporâneo serviu de inspiração para celebrar as tradições e a herança estilística da GTV,
que conseguiu transformar a madeira de faia torta em design industrial.
Entre os destaques, a cadeira de balanço N.200, de Michael Anastassiades, celebra o 200º aniversário da abertura da primeira oficina de marcenaria, inaugurada por Michael Thonet em 1819. A
madeira de faia e a cana tecida se entrelaçam para criar um design
que faz referência a estética Bauhaus.
O preto envernizado e a estrutura de madeira natural apresenta
curva que cria braços e pés com aparente simplicidade, enquanto
o assento e encosto em cana tecida contribuem para dar a sensação de leveza.

Foto: Divulgação

Kartell
A exposição The Art Side of Kartell celebrou os 70 anos da marca,
que é um dos ícones do design Made in Italy. Com curadoria de
Ferruccio Laviani e Rita Selvaggio, ofereceu 11 instalações que
exploraram sua influência no universo da arte.
Descrita como “a visão do passado sobre o futuro”, uma sequência
de mise-en-scene com suas peças mais famosas ficaram em destaque nas salas do Palácio Real de Milão, que tem decoração do
século XVII.
O objetivo da marca era retratar a forma como a sociedade mudou
nas últimas sete décadas, paralelamente à evolução das muitas
correntes artísticas do século XX até as linguagens expressivas
contemporâneas.

Foto: Divulgação
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LG
No quesito inovação tecnológica aliada ao design, a LG surpreendeu ao apresentar a primeira televisão rolável do mundo. A Signature OLED TV R foi elaborada em parceria com o escritório de
arquitetura e design Foster + Partners.
A empresa projetou a geometria externa da TV e desenvolveu mecanismos internos específicos para que o produto pudesse desafiar os usuários e redefinir os espaços que a televisão ocupa.
O aparelho se destaca por seu mecanismo roll-up, possibilitado
por uma tela flexível de apenas 0,2 milímetros de espessura, com
um suporte suspenso de aço para sustentação. Quando os usuários não estão assistindo, eles simplesmente apertam um botão
para retrair a tela para dentro de sua base de alumínio retangular,
que é revestida por tecido Kvadrat.

Texto: Silvia Grilli | @silviagrilli_designer
Mariane Reghin | @marianereghin

Fotos: Divulgação
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decoração | CASACOR | @casacor_oficial

Cor, harmonia e natureza
A 33ª EDIÇÃO DA CASACOR SÃO PAULO APRESENTOU 75 AMBIENTES DISTRIBUÍDOS EM MAIS
DE 15 MIL M², ONDE AFETIVIDADE, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE SÃO OS PILARES

C

om nove semanas de duração, a edição 2019 da maior mostra de arquitetura,
design de interiores e paisagismo das Américas trouxe o conceito “Planeta
Casa”, que nos instiga a repensar a casa não mais como um espaço físico,
mas como um estado de espírito, que norteia as novas formas de morar. As inovações
tecnológicas acompanham essa tendência, tornando a casa mais inteligente
e organicamente integrada.

Texto: Mariane Reghin | @marianereghin

A de•co•rar esteve no Jockey Club de São Paulo e selecionou 10 ambientes
que se destacaram na mostra. Confira:

Varanda Palm Springs

Jean de Just

O espaço, multiuso e feito
para receber, faz referência
à arquitetura dos Estados
Unidos dos anos 1950 e 60,
em especial da cidade Palm
Springs, mas se diferencia ao
trazer toques de brasilidade,
como as pastilhas e mosaicos
usados nas portarias brasileiras
na década de 60. O arquiteto
francês também se inspirou
nos projetos de Luis Barragán,
incorporados nos rasgos
da parede azul Klein, em
referência ao artista Yves
Klein. A composição está em
harmonia com o tapete laranja
e as luminárias Bertolucci.
O paisagismo, assinado por
Marianne Valent Ramos, é
outro destaque do ambiente.

Foto: Divulgação
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Casa das Sibipirunas

Otto Felix

O arquiteto reinventa o conceito
de casa de campo e apresenta um
projeto de 250 m², que se integra
a duas árvores que já existiam
no local, as quais, de maneira
poética, batizaram o ambiente.
O espaço, dividido em living com
lareira, cozinha e uma suíte com
closet, instiga por um morar mais
reflexivo e desconectado, onde
a proposta por uma vida mais
simples foi estabelecida como
referência. Propondo um projeto
arquitetônico contemporâneo,
a residência foi baseada em
três elementos principais: vidro,
gesso e travertino romano. O
paisagismo, assinado por Daniel
Nunes, ainda é perpetuado pelos
interiores e o teto, em gesso
ripado, permite a entrada de
luz solar e cria o efeito de luz e
sombra.
Foto: Denilson Machado

Lite

Duda Porto
A casa, construída em apenas 40
dias, tem um sistema modular
que a torna nômade, podendo
ser desmontada, transportada e
remontada em qualquer lugar.
O arquiteto carioca desenvolveu
o sistema Lite em 2013, que se
baseia em uma arquitetura de
planejamento e eficiência. A
construção é feita com estrutura
metálica, de steel frame, que
dispensa a concretagem. Isso
tornou a obra limpa, com baixo
consumo de água e pouca
emissão de poluentes. O projeto
compreende 120 m² de área
interna e 70 m² de externa,
resultando numa morada
integrada, onde a disposição do
mobiliário delimita os cômodos.
É a primeira residência brasileira
a receber o selo Healthy
Building Certificate, que atesta a
sustentabilidade.
Foto: Denilson Machado
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Loft Fétiche

Ricardo Abreu
Inspirado na linguagem visual das
antigas garçonnières – pequenos
apartamentos que eram utilizados
para encontros amorosos
clandestinos na França –, o loft
de 80 m² harmoniza obras de arte
e mobiliários de vidro. Para criar
a sensação de isolamento do
exterior, o arquiteto uniu alguns
recursos estéticos, como o teto
neoclássico na cor ferrugem, as
colunas brancas tipo pilotis e
volumes arquitetônicos soltos.
O arremate dessa composição
acontece por meio de uma
paleta de cores preta e branca e
iluminação indireta.

Foto: Marcelo Magnani

Paredes Mágicas

Leo Romano

O ambiente lúdico do arquiteto
goiano foge do convencional
ao mesclar fantasia e realidade,
a partir de um layout diferente.
O espaço consiste em um loft
de 100 m² que remonta os
cômodos de uma casa – salas
de estar e jantar, quarto, cozinha
e banheiro –, concebidos de
maneira integrada. A construção
é feita com o envelopamento
completo das paredes e do teto
com revestimentos metálicos
da Hunter Douglas. Porém, as
protagonistas do décor são
as caixas de MDF pintadas e
empilhadas, que atuam como
pequenos ambientes, abrigando,
respectivamente, cozinha,
banheiro, quarto e duas saletas.
Esse arranjo vertical permitiu
aumentar a área construída.
A iluminação pontual valoriza
objetos e locais específicos.
Foto: Salvador Cordaro
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Loft Refúgio

Consuelo Jorge
O espaço interativo de 101
m² revela sofisticação. Os
revestimentos, de tons quentes
e terrosos, contrastam com o
cinza claro como pano de fundo
neutro. A arquitetura do ambiente
foi planejada para proporcionar
ao ocupante a sensação de
acolhimento, especialmente
através do forro inclinado de
madeira de bambu, que além de
aquecer provoca uma percepção
estética diferenciada. O papel de
parede que remete ao concreto,
bem como os tapetes em fibras
naturais, pedras nacionais, tecidos
em linho, vasos em porcelana e
argila, dialogam harmonicamente
entre si e com a arquitetura,
criando, assim, um espaço
intimista. Para criar um living
aconchegante, foi utilizada uma
iluminação que destaca o teto
inclinado e valoriza a cenografia
com peças de design, como o sofá
Fatto, produzido pelo FK Grupo.
Foto: Fran Parente

Les Hérons

Gustavo Martins
Inspirado na art déco, que marcou
lobbies icônicos dos luxuosos
hotéis do início do século 20,
o arquiteto é responsável pelo
projeto do hall do apartamento,
o qual pretende trazer a sensação
de bem-estar daqueles que por
ali circulam. O teto do espaço de
49 m² é revestido por um tecido
estampdo de garças, que definiu o
conceito arquitetônico. Além disso,
materiais nobres e acabamentos
remetem a uma época marcada
por glamour e requinte. A grandeza
do mármore e a composição
impecável das formas geométricas
dão vida a essa atmosfera.

Fotos: Renato Navarro
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Living do Colecionador

Naomi Abe

Fotos: Romulo Fialdini

A paixão por arte, design e arquitetura foi a
inspiração da designer de interiores para a
criação do projeto de 80 m². O espaço de
entrada faz referência a estética minimalista
e cria uma composição monocromática com
ladrilhos verdes. No teto, foi projetado um
caminho iluminado com círculos interligando
a antessala e o living, inspirada na arquitetura
modernista dos anos 1950. No centro
do espaço, a luminária de Lina Bo Bardi,
fabricada pela Lumini, longo sofá de veludo
verde da Artefacto, o piso e as cortinas
da mesma cor tornam o espaço quase
monocromático. Em contraste, o tapete do
artista Alfredo Barbosa de Oliveira, feito pela
Punto & Filo, quebra a monocromia com sua
beleza. Um dos seus destaques é o quadro
“Mulata”, de Di Cavalcanti.
Loft Árvore da Vida

Marcelo Salum

Fotos: Divulgação

Inspirado no filme “A Árvore da Vida”, o
arquiteto catarinense buscou referências
no longa para dar vida ao loft de 107 m².
O projeto se inspirou na estética de 1950,
mesma década que o filme é situado. A
marcenaria colorida, típica da época, abriga
todas as funções do loft, se apropriando
da forma longitudinal do espaço, que tem
móveis de designers como Jader Almeida e
Sérgio Rodrigues. O amarelo, que faz alusão
ao sol, destaca-se em todo o loft, desde a
iluminação até o revestimento do banheiro.
Para fortalecer o conceito do ambiente, foram
escolhidas obras de arte, como, por exemplo,
a instalação da artista Vivian Kass.

Dolce Villa Todeschini

Débora Aguiar

Fotos: Salvador Cordaro
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A casa de 480 m², projetada especialmente
para a comemoração dos 80 anos da
Todeschini, traz estilo contemporâneo e clean,
propondo um refúgio urbano em meio à
natureza. Como um eixo central, o hall divide a
casa ao meio. De um lado, a ala íntima, com a
suíte máster, closet e banheiro; de outro, a área
social, voltada para o jardim, com living, home
theater e espaço gourmet. O living, disposto
em ‘L’, se destaca e surge com um canto
de leitura, com uma estante com fundo em
Dekton, iluminação indireta e portas em treliça
de couro vazadas, que servem de moldura para
duas chaises. Ao centro, um sofá de quase
cinco metros da Artefacto preenche boa parte
do ambiente, que é decorado por painéis com
pintura trompe l’oeil e filetes metálicos.

empresa | Samsung | Patrícia Pessoa

Liderança
que inspira
PATRÍCIA PESSOA ASSUMIU O MARKETING
DA ÁREA DE CONSUMER ELETRONICS DA
SAMSUNG HÁ CINCO MESES E SE DESTACA POR SUA ATUAÇÃO DIGITAL AO LONGO DA CARREIRA

A
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mineira nascida e criada em Belo
Horizonte já é líder desde que
nasceu. Filha mais velha entre
cinco irmãs, Patrícia Pessoa sempre se destacou na família. Na carreira, não foi diferente. Ela lidera times e iniciativas digitais
em empresas como Fiat, IBM e Samsung
há quase 20 anos. “Eu comecei minha vida
profissional na área de tecnologia, quando
ainda era difícil encontrar profissionais
do setor no mercado. Acredito que isso
contribuiu para que eu tivesse, ao longo
da minha carreira, uma visão mais lógica e
analítica das coisas”, destacou.

A executiva começou a carreira em empresas
de tecnologia predominantemente masculinas. “Eu era uma das poucas mulheres.
Mesmo assim, quando me falavam que eu
estava num ambiente bastante masculino,
eu não tinha essa percepção. Isso porque,
desde o início da minha carreira, eu sempre
estive rodeada por homens e era muito natural lidar com isso. De fato, é muito diferente
você estar numa indústria automotiva com
muitos homens e pouquíssimas mulheres.
É desafiador e a gente só se dá conta disso
quando alguém comenta ou destaca esse
assunto”, enfatizou.

Patrícia Pessoa trabalhou 15 anos no Grupo Fiat, onde implementou a área digital.
“Um grande marco da minha trajetória
foi quando o meu olhar voltou-se para o
consumidor e não para o produto. A partir
daí comecei a entender a importância de
desenvolver conteúdos específicos para
o digital. Como eu conhecia o perfil dos
consumidores e tinha experiência com
números, consegui desenvolver projetos
que atingiram as pessoas de um jeito mais
assertivo”, afirmou Patrícia.

Há quatro anos, mudou-se para São Paulo
para lançar a marca Jeep no Brasil, a qual a
Fiat assumiu o controle quando adquiriu o
Grupo Chrysler, em 2014. “Quem tem boletos para pagar não desafia ordens de CEO”.
Em seguida, atuou na IBM por quase dois
anos. “Tive a oportunidade de trabalhar no
primeiro projeto implementado no digital,
que era de inteligência artificial no Brasil,
com o IBM Watson, aplicado para a vida das
pessoas no carro”, contou.

A trajetória profissional de Patrícia é reflexo
de sua experiência acadêmica. É formada na
Fafi-BH, atual Centro Universitário de Belo
Horizonte, tem MBA em marketing pela
FGV, mestrado em administração e marketing pela FEAD e especialização em estratégias de marketing digital pela Wharton
School da Universidade da Pensilvânia.
Aos 44 anos, Patrícia assumiu um novo desafio como diretora de marketing da área de
consumer electronics da Samsung e não se
intimida com os executivos sul-coreanos.
Pelo contrário, os admira. “Quando você está
aberta ao diferente, isso não é um problema.
Eles têm interesses de entender a nossa cultura. O presidente da empresa aprendeu a
falar português, por exemplo”, revelou.
A Samsung, líder global no segmento de
TVs há 13 anos consecutivos, entende que
competência e dedicação são os fatores que
a mantém na vanguarda da tecnologia e, por
isso, atua de forma a transformar significativamente o local de trabalho em um ambiente igualitário. “Como liderança feminina
de uma empresa sul-coreana, acredito que
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meu papel é manter a cultura de inovação da
empresa em diversos níveis, tanto no desenvolvimento do time quanto em todas nossas
entregas, sempre um passo à frente e com
foco nos resultados”, disse.
Na empresa, a participação feminina é crescente e existem diversas iniciativas internas
que contribuem para este cenário, como o
comitê Women at Samsung, que tem o objetivo de aumentar a porcentagem de mulheres
em posições de liderança até 2020. “Isso me
chamou a atenção desde a minha chegada ao
time. Além de mim, outras colegas lideram
áreas extremamente importantes e estratégicas dentro da empresa, como por exemplo
a Loredana Sarcinella, diretora sênior de
marketing da divisão de dispositivos móveis
da Samsung Brasil, e a Sandra Chen, diretora
da área de notebooks, além de outras mulheres inspiradoras que atuam em diversas
áreas”, afirmou Patrícia.
Presente há mais de 32 anos no Brasil, a
Samsung acredita no mercado nacional e olha
com otimismo para o país. “Prova disso é que,
mesmo em momento desafiadores, mantemos
nosso cronograma de lançamentos no Brasil e
fomos pioneiros ao trazer para o país os modelos QLED 8K”, declarou a executiva.
Com 33 milhões de pixels, a QLED 8K Q900,
da Samsung, traz inovações em qualidade de
imagem, como o upscalling, que faz uso de
inteligência artificial

Para se aproximar dos arquitetos e designers,
a empresa investiu na linha de TVs QLED em
2018, com foco na integração com a decoração e com o conceito da casa conectada, re-

forçada este ano, com o lançamento da linha
QLED 8K e de novos modelos de 4K, lançados
em abril. “Queremos estreitar esse relacionamento, pois sabemos da importância do segmento e contamos com um portfólio variado
de produtos que, além de sofisticação e estilo,
são altamente inovadores e combinam bem
com este universo”, ressaltou Patrícia.
Um diferencial das TVs QLED, tanto 8K quanto 4K, é o Modo Ambiente, que revolucionou
a forma de integrar a TV com a decoração da
casa, decretando o fim da tela preta, pois nessa
função é possível combinar harmonicamente o
plano de fundo com o vidro da tela. Nesse ano,
a Samsung lançou novos temas decorativos,
com mais opções para exibições e montagens
de imagens, entre outras inovações para personalizar seu espaço.
A experiência adquirida ao longo de duas
décadas de carreira trouxe um olhar diferenciado à profissional, que também enfrenta
o desafio de conciliá-la com a maternidade.
“Eu tenho uma filha de 10 anos e ela é superconectada. Aprendo, dentro de casa, sobre
essa nova geração, que também é um público
importante para a Samsung. Então, mesmo
sendo muitas vezes desafiador conciliar a
maternidade com a agenda de trabalho, é
também muito gratificante essa relação de
troca”, concluiu Patrícia. ■
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin
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Contraste e
equilíbrio
O PROJETO DE MELISSA BÉBER PRIVILEGIA
A ESTÉTICA CLEAN DESDE
OS ACABAMENTOS ATÉ A AMBIENTAÇÃO
DOS ESPAÇOS

U

m casal com três filhos, que buscava ter mais qualidade de vida,
convidou a arquiteta Melissa Béber para
reformar sua nova casa de 500 m2, localizada em São Caetano do Sul, cidade
que compõe o ABC Paulista, distante
apenas 15 km de São Paulo, como o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil.
É a segunda vez que a família confia a sua
casa à profissional, que também projetou
a residência que eles moravam antes de se
mudar. “Eles curtem muito estar em casa,
por isso busquei soluções para oferecer
conforto, como investir em iluminação
natural, paisagismo e recursos tecnológicos”, afirmou Melissa Béber.
De acordo com a arquiteta, o conceito do
projeto é contemporâneo, com clareza na
distribuição dos espaços e ampla integração entre interno e externo. “A proposta
era fazer uma casa clean onde o contraste
entre o bruto e o aconchegante estivessem lado a lado. Não há excesso de informação desde os acabamentos à ocupação
e ambientação dos espaços, que têm mobiliário e objetos de decoração pontuais”,
explicou.
A construção, apesar de nova, era mal distribuída e não tinha o número de quartos
necessários para os moradores. “Contei
com a ajuda do arquiteto Luiz Marcon; foi
necessário abrir paredes para melhorar a
circulação da casa e fechar janelas existentes para atender a todos os pedidos dos
clientes”, contou a arquiteta.
Na reforma, um banheiro que atendia a

No banheiro do casal, a banheira é a grande
protagonista do espaço. Os biombos e
moldura do espelho em aço corten são da
Mostaza Decor e a bancada em ônix luminato
translúcido é executada pela Bottura
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dois quartos foi transformado em dois,
criando, assim, mais duas suítes com um
pequeno closet. A cozinha tornou-se aberta ao living e a área gourmet foi integrada
à piscina por meio de um sistema retrátil
de fechamento em vidro. E o antigo escritório deu lugar a um espaço “zen” para a
família relaxar.
Toda a área social voltou-se para um
corredor lateral externo, iluminado pelo
imenso painel verde aplicado ao muro
lateral da casa, que tem mais de 24 metros. No local, também foi colocada uma
cobertura em aço carbono pintado, com
vidro translúcido, e painéis em aço corten recortados a laser, que permitiram
a permeabilidade da luminosidade e, ao
mesmo tempo, serviram de barreira fíNa suíte master, a cabeceira da cama é revestida em Finta Pelle Marrom da Florense e a escultura
Salto Alto de Mauro Maria compõe a decoração ao lado da janela

No home theater, o painel é em finta pele preto da Florense, a lareira é em chapa de aço corten da Mostaza Decor, o tapete é da Santa Mônica, a
luminária de piso e a escultura ao lado da janela são do artista Mauro Maria
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sica, trazendo liberdade e segurança aos
moradores.
Também houve a instalação de ar-condicionado em todos os ambientes, além de
automação de som e imagem, câmeras e
alarmes de segurança. Toda a infraestrutura elétrica e hidráulica foi refeita, assim
como os acabamentos e revestimentos. “O
casal gosta muito dos acabamentos rústicos, porém queriam a execução à altura
do mais delicado material. Logo, tivemos
de trabalhar com o aço corten e com revestimentos cimentícios, que são brutos
e pesados, com o rigor de uma instalação
milimétrica”, destacou a profissional.
Pensando em conforto e praticidade, os
ambientes íntimos receberam assoalho
em madeira cumaru padrão demolição e

rodapés cimentícios de 40 cm de altura
pintados nos tons das paredes. Já nos ambientes sociais, houve a aplicação inversa
dos mesmos acabamentos para manter a
unidade em toda a residência. O piso recebeu porcelanato padrão cimentício em
grandes formatos, para dar amplitude aos
espaços, e réguas de madeira de demolição compuseram os rodapés. ■
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin

A área externa tem revestimentos cimentícios
da Castelatto e amplo paisagismo
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Na sala de estar privilegia-se a iluminação natural e o contato
com o paisagismo. O revestimento de parede em lâmina de
pedra é o Skineer Kenya da Palimanan

Fotos: Vilhora
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No espaço zen se destacam o móvel da Florense
e a escultura MOAI, do artista Mauro Maria
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Leticia Piagentini, e Fernanda Amaral Sanino, fundadoras da Lumberjills

Marcenaria
de mulheres
A LUMBERJILLS PRODUZ PEÇAS SOB
MEDIDA PARA O CLIENTE, FEITAS
COM EXCLUSIVIDADE PELAS SÓCIAS

Após decidirem fazer uma transição de carreira, a turismóloga Leticia Piagentini, 36
anos, e a hoteleira Fernanda Amaral Sanino,
34 anos, fundaram a Lumberjills, oficina de
marcenaria e tapeçaria, que desenvolve peças
personalizadas de acordo com o desejo do
cliente, em São Paulo. “Antes de abrir a nossa
marca, trabalhamos em empresas familiares e multinacionais no setor hoteleiro, de
treinamento e imobiliário. Nos conhecemos
quando éramos gerentes comerciais na Regus”, contam a dupla.
A ideia de fundar a Lumberjills surgiu quando a Leticia Piagentini queria abrir seu próprio negócio e iniciou um curso de desenho
de móveis. Na ocasião, descobriu o desejo de
montar os móveis que desenhava e convidou
Fernanda Amaral Sanino para se tornar sua
sócia.
Com um investimento inicial de 10 mil reais
em máquinas e cursos, a dupla abriu a oficina
de marcenaria em janeiro de 2015. A escolha
pelo segmento decorreu de suas habilidades
manuais e por perceberem uma carência no
mercado por serviços de qualidade. “Tivemos
algumas dificuldades no começo. Inclusive,
já sofremos preconceito e assédio de fornecedores. Mas isso não nos fez desistir. Temos
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que educar e mostrar que temos diferenças,
mas elas não nos fazem melhores ou piores e
sim complementares. Precisamos nos impor
para esses parceiros que sempre duvidavam
do nosso conhecimento e capacidade. Hoje,
depois de quatro anos, isso está melhorando”, apontou Fernanda Amaral Sanino.
O nome Lumberjills é o feminino de Lumberjack e tem significado histórico. “Um dia,
vendo o programa Caçadores de Relíquias,
eles acharam uma foto de mulheres com
roupas parecendo Pin-ups e carregando toras
de madeiras. Eles contaram que na Segunda
Guerra Mundial, quando os homens foram
para os campos, as mulheres assumiram
todas as funções, inclusive de lenhadores.
Essas mulheres foram as Lumberjills. Então,
achamos que a ideia de mulheres que encaram trabalhos antes predominantemente
masculinos, com feminilidade, nos representava”, contou Leticia Piagentini.
O público-alvo da Lumberjills são jovens
casais ou solteiros, que estão mobiliando
seus novos apartamentos e precisam de algo
sob medida e com personalidade. Todos os
produtos da oficina são confeccionados pela
dupla, o que inclui móveis infantis e para
adultos, como gabinetes, criados-mudos,
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cabeceiras estofadas, além de objetos de décor. Os principais materiais utilizados para
a composição das peças são tecidos, MDF,
compensado, madeira natural, além de ferro,
espelho e vidro.
O processo de fabricação dos produtos necessita de 60 dias úteis, desde a visita para
orçamento e medidas até a compra dos
materiais, produção e instalação. Por mês,
são entregues cerca de 15 produtos de todos
os tamanhos. Em quatro anos de empresa,
foram produzidos mais de 200 peças e até,

agosto deste ano, há 28 previstas para
entrega.
Segundo as sócias, os maiores diferencias
da Lumberjills são a atenção ao acabamento dos produtos e o atendimento aos
clientes. Para lidar com a concorrência, a
empresa segue novas tendências e tecnologias, investe em suas redes sociais e se
inspira em marcenarias e tapeçarias do
mundo inteiro. Com relação à concorrência, a empresa não põe foco nos produtos
em si, mas apenas no estilo de atendi-

mento, para sempre aprimorar seu serviço.
Desde 2015, a Lumberjills cresce 20% ao
ano. Este ano, a empresa lançou sua loja virtual, com o intuito de expandir os negócios
para todo o país. A dupla de empreendedoras, que se tornou referência no setor, incentiva outras mulheres a abrirem seu negócio
próprio. “Que elas tenham resiliência para
enfrentar os desafios e positividade para
vibrar com as conquistas”, concluíram. ■

Texto: Mariane Reghin | @marianereghin

A escrivaninha de madeira natural tem uma cortiça com elástico que
permite prender fotos e recados

O berço feito em madeira natual Teka, MDF branco e palhinha indiana
pode ser transformado em cama.

O carrinho de bar é confeccionado em painel de Pinus e compensado
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Clean
e contemporâneo
O PROJETO DE FERNANDA MARQUES PRIVILEGIA ESSA ESTÉTICA
ARQUITETÔNICA ASSIM COMO NA DECORAÇÃO

C

om mais de 20 anos de carreira, Fernanda
Marques é formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (FAU-USP) e
atualmente administra um dos maiores escritórios de
arquitetura do país, que leva seu nome. Assina projetos residenciais, comerciais, design de produtos, além
de empreendimentos de luxo. O traço minimalista e
contemporâneo é a marca do seu trabalho, que não se
restringe ao Brasil e já alcançou clientes em Londres,
Lisboa e Miami.
No Jardim América, em São Paulo, a arquiteta foi escolhida por um pai solteiro com três filhos para fazer o
projeto de interiores do seu apartamento duplex de 350
m². “O cliente gosta de receber a família e os amigos,
por isso me pediu para criar uma grande integração
entre os ambientes baseado em um layout que privilegiasse a vista panorâmica da cidade”, contou.
Na reforma, a estrutura principal do apartamento foi
mantida, apenas algumas paredes de alvenaria foram
modificadas por meio do processo de retrofit, que
permitiu a elaboração de um novo layout e a alteração na distribuição dos ambientes. “A necessidade
de maior integração entre os cômodos foi o principal
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O living do duplex tem móveis da
AG Movelaria e Design

desafio na elaboração do projeto”, afirmou Fernanda Marques.
Outro desejo do morador era usufruir
da vista panorâmica da cidade de São
Paulo e do Clube Athletico Paulistano
que o duplex oferece. Pra tirar o máximo
proveito das amplas janelas, foi instalada
uma cortina de voal que contorna todo o
living e a sala de jantar. “Em praticamente todos os cômodos, existem grandes
aberturas das janelas, que permitem
a contemplação do visual, assim como
proporcionam a entrada de iluminação
natural e a ventilação cruzada pelo apartamento”, destacou a arquiteta.
Na área social da residência se localiza
a cozinha, o espaço gourmet, a sala de
jantar, o living e o home theater. Para
trazer conforto térmico, foram utilizadas
lâminas de madeira natural de nogueira
e mármore Travertino Navona como revestimentos nesses ambientes. A mesma
estética foi aplicada na área íntima do
apartamento, onde estão as suítes e o
espaço kids.

Para a decoração, o cliente solicitou
algo clean, que deixasse o espaço leve.
Então a arquiteta criou um projeto
que destaca as peças do mobiliário
que misturam o vintage com o contemporâneo, usando uma paleta de
cores neutras com o off-white, o cinza
e o creme no revestimento dos estofados e um toque de cor em outros
elementos decorativos.

to na minha vida pessoal quanto no meu
trabalho”.
Entre os momentos mais marcantes de
sua carreira, Fernanda destaca seu estágio com o arquiteto Giancarlo Gasperini,
depois a mudança para o seu escritório
no bairro da Vila Olímpia e, mais recentemente, o prêmio italiano ADesign Award,
que conquistou com seu banco de inox
Geomorph.

Fernanda Marques considera que
aprender a conciliar uma agenda
sempre lotada com a vida familiar foi
um dos seus maiores desafios para se
tornar uma profissional bem-sucedida.
“Acredito que sucesso é um conceito
relativo. Mas se atingi-lo, significa que,
de alguma forma, você acredita que já
chegou lá e parou. Eu pelo contrário,
permaneço no jogo”, ressaltou.
Para uma das arquitetas mais renomadas do Brasil, seu diferencial é a
persistência nos valores que acredita,
como seriedade e ética. “Isso vale tan-

A arquiteta que tem a iraquiana Zaha
Hadid como uma de suas grandes inspirações, foi escolhida em 2018 pela Wallpaper, uma das revistas mais respeitadas
da área, a fazer parte do conselho que
escolhe os melhores hotéis do mundo,
segundo a publicação.
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin
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design de interiores | Fernanda Marques | @fernandamarquesarquitetura

A sala de jantar, que é integrada a cozinha por uma porta
de correr, tem uma mesa de madeira com dez lugares da
AG Movelaria e Design

A cozinha privilegia a madeira e tem móveis da AG
Movelaria e Design e da Kitchens

Fotos: Ricardo Bassetti
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@fernandamarquesarquitetura | Fernanda Marques | design de interiores

No banheiro, onde a madeira também se destaca, tem
pedras da Di Mármore
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coluna arte e a as coisas da vida | Patricia Castellar | @castellarpat

Artistas das
emoções e da
criatividade
AS MULHERES BUSCAM CADA VEZ MAIS
IGUALDADE NO RECONHECIMENTO
PROFISSIONAL NO UNIVERSO
DA ARQUITETURA, DO DESIGN E DAS ARTES

E

ncantador e único esse universo
das artes, arquitetura e design.
Cada vez mais me surpreendo
com o talento de mulheres brilhantes,
que, em todas essas técnicas, estão direcionadas a proporcionar e influenciar
emoções, tendo o ser humano como o
indivíduo que usa, habita e veste. Uma
forma superior de arte.
Confesso que ainda preciso estudar e pesquisar muito sobre essas mentes brilhantes, que transformaram e transformam
a estética, criam possibilidades. Muitas
são como uma provocação, a explorar diferentes possibilidades de uma liberdade
formal ilimitada.
Buscar inspiração nesse universo feminino das artes me faz lembrar de muitas artistas brilhantes e seus projetos desconstrutivos, como Zaha Hadid, por exemplo,
que revolucionou a arquitetura com suas
formas curvas e ousadas. Diplomada pela
Architectural Association de Londres,
Hadid foi a primeira mulher a ganhar o
Prêmio Pritzker de Arquitetura. Utilizando o concreto na maior parte de seus
projetos, Zaha foi descobrindo o quanto
o material podia ajudá-la a materializar
suas formas e pensamentos ousados.
Além da arquitetura, projetou peças de
design e moda para grandes marcas, reforçando que moda e arquitetura buscam
sempre um equilíbrio entre a estética, a
funcionalidade e o conforto.
Outra artista que surpreende é Doriana
Fuksas, com projetos que ultrapassam
as expectativas da criatividade humana,
como o conceito do projeto para o Aeroporto Internacional de Shenzhen Bao-T3.
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Este evoca a imagem de uma arraia, um
peixe que respira e muda sua própria
forma, sofre variações, transforma-se
em pássaro para celebrar a emoção e a
fantasia de um voo. Rendeu a Doriana
o Prêmio Idea-Tops, Melhor Espaço de
Transporte em Shenzhen, China.
Mas as boas impressões e reconhecimento nem sempre fazem parte desse
universo artístico. Doriana, juntamente
com Massimiliano, encabeçam uma prática internacional de arquitetura chamada
“Fuksas”. Há mais de 40 anos, o estúdio
trabalha em projetos que vão desde obras
urbanas, aeroportos, museus e centros de
congressos.
Confesso que todo encantamento pelos
projetos de Doriana – ou melhor, dos
Fuksas – foi tomado por perplexidade ao
saber que o prêmio de conquista vitalício
do The Careerrom Architettura foi dado
SOMENTE a Massimiliano Fuksas pelo
Istituto Nazionale di Architettura, de
Roma (INARCH), que lamentavelmente
não incluiu Doriana Fuksas como parceira
igual na premiação. Por quê? Sinceramente não entendo, mas estamos vivendo um
momento propício para a representação
igual de profissionais masculinos e femininos, tanto para os experientes quanto
para aqueles que estão iniciando em campo. A igualdade é a representação autêntica de todo reconhecimento artístico.
Mulheres ou homens, arte será sempre...
Arte! Mas é fato que nós, mulheres, em
qualquer área de atuação, somos verdadeiras artistas das emoções e das múltiplas possibilidades criativas. ■

Foto: Gianmarco Chieregato

“eu escolhi a Panorama decoraçÕes porque o
atendimento é sempre profissional
d o p e d i d o a o p ó s v e n d a”
Julio Cesar Dantès

panoramadecor.com.br
Rua Costa Barros, 945 – Vila Alpina – São Paulo – SP
Atendimento Seg – Sex: 9h – 19h Sáb: 9h – 17h30
Telefones: 11 2917-2578 | 11 2917-5188 | 11 2815-5150
panoramadecoracoes
panoramadecoracoes

arquitetura | Adriana Levisky | @adrianalevisky

O projeto arquitetônico do Senac São Miguel Paulista foi finalista do Cityscape Awards for Emerging Markets 2018 e selecionado na
Bienal Iberoamericana de Design 2018

Funcional e
convidativo
MAIOR UNIDADE DO SENAC NO ESTADO DE SÃO
PAULO TRAZ INTEGRAÇÃO COM A POPULAÇÃO,
ENSINO DE QUALIDADE, CONVIVÊNCIA SOCIAL
E SUSTENTABILIDADE

É

“

a aproximação dos espaçospúblico-privado”, afirma Adriana Levisky, arquiteta e urbanista sócia
titular do escritório Levisky Arquitetos
| Estratégia Urbana, que assinou o
projeto arquitetônico do Senac São
Miguel Paulista. A unidade, inaugurada em março de 2018, foi implantada
na Zona Leste, uma das áreas mais
populosas da cidade de São Paulo, que
carecia de equipamentos públicos e
educacionais.
O Senac oferece cursos profissionalizantes e amplia a oferta de um ensino
de qualidade. No projeto desta unidade, foi levado em consideração a convivência social, o lazer e a cultura.
A obra executada pela construtora
Consultenge Consultoria e Engenharia
foi elaborada em um terreno de 7.945
m². Ao todo, são três blocos de edificações que somam 26.089 m² de área
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construída. A construção é caracterizada
pelo uso de concreto, aço e vidro. Como
o ruído intenso proveniente da Avenida
Marechal Tito foi um dos desafios na
composição volumétrica das edificações,
implementou-se uma caixilharia composta por vidros fixos com proteção acústica
na fachada do bloco principal, que é voltado para a avenida. “Por tratar-se de um
bloco de proporções extensas, foi projetado com um grande átrium central coberto
por uma cúpula de vidro laminado que
filtra adequadamente os raios solares ao
mesmo tempo em que ilumina o interior
da edificação”, explica Levisky.
O bloco principal da unidade é o mais
alto e foi concebido para a realização
da maioria dos cursos profissionalizantes. Com dois pavimentos, o bloco
central traz o auditório no pavimento
térreo com entrada acessível a partir
da praça interna e foi projetado para a

@adrianalevisky | Adriana Levisky | arquitetura

Vista pelas ruas do entorno,
uma das fachadas expõe os
cursos oferecidos na unidade

realização de cursos nas áreas de edi-

A fachada do bloco principal tem um

tecido ventilado, fixado em estrutura me-

toração, rádio e televisão, no primeiro

sistema ventilado composto por um

tálica complementar e serigrafado

pavimento. Já o terceiro bloco, acolhe a

grande mosaico com placas de agregado

com informações que podem ser constante-

ala administrativa, bem como os cursos

cimentício e de material reciclado, com

mente alternadas e atualizadas em diálogo

de paisagismo, visagismo e moda, além

janelas de vidro duplo e micro persianas

com a população que por lá passa.

dos pavimentos de garagem. Todos os

embutidas na caixilharia. Já no bloco

Definida pela cor específica de cada curso, a

blocos do conjunto são interligados

que traz um edifício com lajes de esta-

ambientação dos pavimentos é temática. O

pela praça interna deste bloco central.

cionamento, a fachada é envolvida por

andar da gastronomia, por exemplo, adota

A arte urbana se destaca em
uma de suas fachadas. O paisagismo foi realizado por Fany
Galender Arquitetura
e Paisagismo
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arquitetura | Adriana Levisky | @adrianalevisky

o vermelho e seus mobiliários seguem o mesmo
tom, distinguindo os espaços de forma lúdica.
Uma grande praça central que permeia os três
edifícios traz uma área de convivência para os
estudantes e, também, para a população local. A
vegetação pré-existente foi preservada no terreno
e houve aproveitamento da luz natural, o que
estabelece caráter sustentável ao projeto. “Vários
laboratórios e salas de aula, rodeados por vidros
transparentes, estão voltados para a praça interna, que é formada pela massa arbórea no centro
do terreno. Enquanto desenvolvem suas atividaO mobiliário segue as cores específicas dos cursos que
distinguem os pavimentos

des, os estudantes podem usufruir do verde e da
iluminação natural”, ressalta a arquiteta.
Os corredores internos são amplos e se tornaram locais de integração com sofás e mesas de
apoio para os estudantes. Paredes de vidro permitem a visão do que acontece dentro e fora das
salas de aula. “Quem está fora, enxerga o que
acontece internamente, como uma verdadeira
vitrine de cursos profissionalizantes e vice-versa”, conclui Levisky. ■

Texto: Mariane Reghin | @marianereghin
Attos Henrique | @attosss

A luminotécnica dos ambientes foi realizada pelo Studio IX
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São 7 dias de viagem com visita às fábricas
artesanais de tapetes e passeios com guia aos pontos turistícos.

E O MELHOR 3 CHANCES DE SER PREMIADO
FIDELIDADE JURI TÉCNICO JURI POPULAR
1 VIAGEM PARA A ÍNDIA
COM 1 ACOMPANHANTE

1 VIAGEM PARA A ÍNDIA
SEM ACOMPANHANTE

1 TAPETE NO
VALOR DE R$ 5MIL

PREPARE O SEU PROJETO E A SUA MALA!

kiantapetes

www.kiantapetes.com.br
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1719 - SP

11 2845.1185

mais informações: www.kiantapetes.com.br/vocenaindia

arquitetura | Adriana Levisky | @adrianalevisky

As fachadas translúcidas criam uma interação entre o interno e o externo. Os vidros laminados são da Glassec

A organização dos espaços segue de forma flexível e multifuncional. A marcenaria é assinada pela ATN Marcenaria

Fotos: Ana Mello e Pedro Mascaro
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Obra: Novelty Esquadrias - Itatiba / SP
Produto: Vidro Laminado Habitat Neutro Verde

arquitetura de lojas | Starbucks | Ana Cláudia Polettini

Café com
brasilidade
O PROJETO DA LOJA DO STARBUCKS NO
AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) É ASSINADO
PELA ARQUITETA ANA CLÁUDIA POLETTINI
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A arquiteta Ana Cláudia Polettini assumiu o desafio de assinar o projeto
da loja do Starbucks no Aeroporto
Santos Dumont no Rio de Janeiro.
A decoração do espaço de 158 m² faz
referência ao charme da Bossa Nova
da década de 1950. “O meu maior
desafio foi encontrar um ponto de
equilíbrio entre entregar um projeto
inovador e com um design diferencia-

do, que usasse objetos que remetessem a
época de inspiração”, contou.
A Starbucks é uma empresa global que
acredita na Filosofia do Terceiro Lugar,
ou seja, na busca por ser o terceiro lugar
favorito de seus consumidores, após o
lar e o ambiente de trabalho ou estudo.
Para trazer esta filosofia para a jornada
do cliente, planejam cada loja de forma
especial, buscando sempre customizar

Ana Cláudia Polettini | Starbucks | arquitetura de lojas

esses espaços para que sejam localmente
relevantes na comunidade em que estão
inseridos, da mesma forma que fazem
com seus produtos e atendimento, levando a “Experiência Starbucks” a todos.
O projeto é desenvolvido de forma integral pela Starbucks Brasil e pela matriz.
O processo começa com estudos de localização e layout, depois segue para a
criação do conceito, que acontece com a

equipe de design do escritório central
em Miami e pelo time de design brasileiro. Após aprovação, a arquiteta
carioca então iniciou a escolha de materiais e mobiliários locais.
“A Starbucks é uma marca que, além
de acolher seus consumidores, acolhe
também seus partners. Acho incrível
o envolvimento que todas as áreas
da empresa têm na hora da criação

de uma loja. O processo passa da presidência até RH, marketing e operações”
destacou a arquiteta.
A principal demanda do projeto de uma
loja Starbucks é fazer a combinação ideal
de forma e função, ou seja, permitir que
os partners trabalhem de forma segura,
eficaz e eficiente, e que sejam servidos
para os clientes produtos de excelente
qualidade, em um espaço acolhedor.
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arquitetura de lojas | Starbucks | Ana Cláudia Polettini

A loja do Starbucks no Aeroporto Santos
Dumont utiliza cores, materiais e mobiliários que remetem ao design brasileiro
contemporâneo. Tem mobiliário em
madeira de jequitibá e pintura do Atelier
Adriana e Carlota, que colore as paredes
de verde e amarelo em um degradê harmonioso, conferindo ares de brasilidade
tropical ao local. A escolha dos artistas e
elementos que compõe o design do espaço foi inspirado no café Brasil Blend, que
mistura grãos de três regiões de cultivo
no país (Bahia, Minas e interior de São
Paulo) e no desejo da marca de compartilhar sua paixão pela cultura nacional.
“A Starbucks nos dá liberdade para criar
conceitos e trabalhar com materiais
únicos, pensados de forma única para o
local em que a loja estará inserida, desta forma os consumidores reconhecem
sua cultura na loja e criam uma conexão
ainda maior com a marca”, explicou Ana
Cláudia Polettini.
A loja do Aeroporto Santos Dumont tem piso da Tecnogram

Os móveis da loja são do Estudio Bola, da Origin, do Aristeu Pires e da Tora Brasil
Fotos: Divulgação / Starbucks
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Ana Cláudia Polettini | Starbucks | arquitetura de lojas

Para proporcionar hospitalidade aos clientes, foram pensados diversos detalhes que
favorecessem essa experiência, como o
balcão que lembra a recepção de um hotel.
Outro destaque é o projeto luminotécnico
da loja que valoriza o bar e os produtos,
desenvolvido em parceria com o escritório
Mingrone Iluminação.
Outro valor do Starbucks é incentivar artistas locais para criar peças de arte exclusivas para as lojas. Na decoração da unidade do aeroporto, o grande painel de vidro
customizado com um desenho de sereia se
destaca. A ilustração é inspirada na embalagem mais recente do café Anniversary
Blend e foi pintada à mão pela artista brasileira Kalina Juzwiak. ■
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin

Os revestimentos da loja são da Dupont, da
Rokka Mármores e da Artesanale Marcenaria

A decoração tem parede pintada pelo Atelier de Pintura Adriana e Carlota e painel da artista Kalina Juzwiak.
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cidade | Centro de Visitação Assistida

À esquerda, Paulo Alves, ao centro, os arquitetos e designers que participaram do projeto, e à direita Sandra Leise e a Dra. Vivian Wipfli,
no evento de reinauguração do Cevat

Referência
COORDENADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO, O CENTRO DE VISITAÇÃO ASSISTIDA
INAUGUROU NOVAS INSTALAÇÕES COM PROJETO
DE ARQUITETURA DE PAULO ALVES E
COORDENAÇÃO DE SANDRA LEISE

A

o lado do Foro Regional do
Tatuapé, em São Paulo, o
Centro de Visitação Assistida
(Cevat) do Tribunal de Justiça (TJSP),
serviço de monitoramento de visitas
de pais não guardiães de seus filhos,
nos casos em que não há possibilidade
de convivência, reformou suas
instalações e inaugurou 14 novos
ambientes projetados por arquitetos e
designers convidados e seus respectivos
fornecedores. O projeto contou com a
parceria das marcas Anil Tintas, Eztec,
Grupo Aragon, Pisoleve, Suvinil e
Trisoft.
O Cevat atua no suporte ao trabalho
de juízes das Varas da Família e das
Sucessões da Capital, em processos
que versam sobre a regulamentação de
visitas. Nos casos em que os conflitos
existentes estão associados a situações
de risco a crianças ou adolescentes –
de caráter emocional ou físico –, os
magistrados podem determinar que as
visitações ocorram nas dependências do
Centro, por período determinado, a fim
de se preservar os vínculos parentais.
Para Vivian Wipfli, juíza da 8ª Vara
da Família e das Sucessões do TJSP
e coordenadora do Cevat, as novas
instalações garantem o acolhimento
dos menores, oferecendo ambientes
funcionais, seguros, mas, também,
bonitos e confortáveis. “Acreditamos
que um espaço como esse é capaz de
mobilizar afetos diversos e contribuir
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para o trabalho de restauração dos
vínculos parentais, quando o diálogo
racional já não se mostrou eficiente. O
espaço foi todo pensado em atender a
esses princípios e demandas”, afirmou.
O projeto de renovação do espaço,
de autoria do arquiteto Paulo Alves,
teve início em novembro de 2018 e foi
executado em um esforço conjunto de
vários escritórios de arquitetura e design
de interiores, coordenados por Sandra
Leise, publisher da Revista Decorar.
O modelo implementado no Cevat é
o primeiro do país e será referência
para inspirar a iniciativa em outros
estados brasileiros. “Buscamos fazer
ambientes que afetem essas pessoas, que
toquem o coração desses pais e dessas
crianças, que renasça daí o amor. É com
esse objetivo que realizamos o nosso
trabalho”, ressaltou Paulo Alves.
Sobre a essência do projeto, Paulo citou
uma frase do renomado arquiteto Sérgio
Rodrigues. “Quando lhe perguntavam
qual o diferencial de seu móvel, ele dizia
que o segredo é ter alma. A arquitetura
tem que ter alma e, para isso, ela tem
que ser feita de verdade, de coração.
Neste projeto, tudo foi feito de verdade
e de coração. Houveram doações de
fornecedores e profissionais que se
disponibilizaram a pagar pelo que fosse
necessário”, concluiu. ■
Texto: Mariane Reghin | @marianereghin

Conheça as novas instalações do Cevat:

Centro de Visitação Assistida | cidade

RE C EPÇÃO
SI LV I A BIT E L L I
SOBRE
O espaço de cores neutras, onde a madeira
é predominante, destina-se a receber e
acolher crianças e pais, convidando-os a um
momento de espera aconchegante.
F O RNECEDORES:
Artbel Estofados, JWA Marcenaria,
Silvestre Vidros, Top Mármore

SA L A D OS TÉ C N I COS
DA I A NY M A R Q UE S
E É R I K A F LOR E S
SOBRE
Dividido por painéis ripados em madeira
branca, o ambiente, à frente, destina-se
ao atendimento dos pais e é composto por
mesa e cadeiras, assinadas pelo Estúdio
Paulo Alves, por uma pintura da Arte
Pamplona Galeria e por peças de decoração
e paisagismo que tornam o espaço
acolhedor. Ao fundo, o destaque é a parede
pintada nas cores azul, cinza e branco, em
estampa geométrica; há outras duas mesas
retangulares, projetadas para acomodar
quatro profissionais, e pendentes no teto,
com iluminação focada.
F O RNECEDORES:
Arte Pamplona Galeria, Coveb, Estúdio Paulo
Alves, Evaldo (eletricista), Mobile Heich,
On Light, Parceiro Imóveis, Santa Monica
Tapetes e Cortinas
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BR I N QU E D OTE C A
PR I S CIL L A ZA R Z UR
SOBRE
O colorido predomina neste ambiente
alegre, com estilo lúdico para potencializar
a criatividade e aguçar a imaginação das
crianças. Para atender aos requisitos de uso
do Cevat, foi priorizada a parte funcional do
espaço infantil.
F O RNEC EDORES:
Eztec, Mama Art, Bonamaison, Corporação
de Ofícios, Ateliê Materno, Luz de Cristal,
Trenzinho Brinquedos Educativos, Tuk Tuk
Brinquedos

JA R DIM CE N TR A L
A N D R É PAO L IE L LO
PA I SAGIS TA S A SSOCI AD OS
SOBRE
O espaço é dividido em duas partes. Na
entrada, emoldura a quadra, deixando o
verde em toda sua volta. Já em frente ao
galpão dois, o jardim agradável é composto
por gramado e vasos com frutíferas, solução
dada por não ser permitida a plantação de
árvores diretamente no solo.
F O RNEC EDORES:
Carolina Etlin, Viveiro Raio de Sol
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SA L A DE E S TAR
L I L I AN BA RBIERI
SOBRE
Localizado na entrada do galpão dois, o
ambiente em tons de azul foi pensado em
sua funcionalidade. Para trazer acolhimento
às crianças e aos pais, conta com amplo sofá
e várias almofadas sobre um tapete felpudo.
F ORNECEDO R ES:
Arabesco Decor, Arte Própria, Bia Masson,
Bollpi, Iris Green Garden, Jader (instalação
de papel de parede), Marengo Decor

BI BL IOTE C A
I NT E T TO AR Q UITETURA
E I N TERIORES
SOBRE
As estantes e nichos coloridos repletos de
livros compõem o ambiente, com o objetivo
de despertar o interesse de crianças e
adolescentes para a leitura. O projeto foi
concebido pelos arquitetos Tereza Bisoto,
Rosangela Pimenta e Rafael Gomez.
F ORNECEDOR ES:
Arabesco Decor, Bia Masson, Bollpi,
Capovilla, Projeto Primavera, Todeschini,
V Mobili
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SA L A D E CIN E MA
CR I S VA S S O L E R
SOBRE
O projeto deste espaço baseou-se em uma
paleta de cores que remete a tons azulados
e faz referência às salas de cinemas. Para
obter este efeito, foi utilizado papel de
parede azul listrado no painel da televisão,
moldado por placas de drywall, um carpete
azul escuro e pendentes azuis com suporte
em mão francesa. As poltronas foram
revestidas de tecido azul mais claro e ficam
ao lado de uma mesa lateral de madeira.
Acima do painel, encontram-se quadros
infantis e vasos com vegetação, dando
leveza à sala.
F O RNEC EDORES:
Arabesco Decor, Arte Própria, Auto Home,
Iris Green Garden, Luminale, Marengo
Decor, Rei do Rodapé, Sierra Conceito
Mobiliário, Slim Gesso, V Mobili

BR I N QU E D OTE C A
SH E NIA NOG U E I R A
SOBRE
Para trazer alegria e propor descobertas
às crianças, foram encaixados futons em
marcenaria compondo nichos que convidam
à brincadeira, ao descanso e à leitura.
O destaque no ambiente é o adesivo em
formato de arco-íris, aplicado no piso,
que remete a brincadeira “amarelinha”;
os brinquedos ficam guardados em caixas
embutidas.
F O RNEC EDORES:
Arabesco Decor, Capovilla, Eduardo Lincoln
Amadio Marcenaria, Félix Marcenaria,
Matsumoto, Sofa’s Tapeçaria, V Mobili,
Wallcovering
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SA L A D E GAME S
SANDR A C A LIOLO
SOBRE
O conceito do ambiente é trazer o lúdico,
que remeta ao universo dos vídeo games. O
grafite de José Munhoz na parede conduz à
imersão nesse espaço, que se completa com
os puffs coloridos e confortáveis.
F ORNECEDOR ES:
Alessandra (doação de sofá e vídeo game),
Arabesco Decor, Auto Home, Bia Masson,
José Munhoz (grafite), Marcenaria Klain,
São Judas Prime

SA L A D E JOGOS
G I UL I ANA C AL A N DRINO
E J UL I A NA JA BUR
SOBRE
O projeto foi concebido pelo escritório
Prólogo Arquitetura e Interiores. A ideia
do ambiente foi dar novos significados a
alguns objetos, como os pallets, inspirando
os usuários a utilizarem esses mesmos
elementos em suas casas. O amplo sofá e
os futons ao redor das mesas de pebolim
e xadrez têm o intuito de facilitar a
aproximação entre pais e filhos, tornando o
espaço acolhedor e aconchegante.
F ORNECEDO R ES:
Adrifer, Alberto Matos Fonseca (doação
de mesa de xadrez), Brasil Atelier, Bilhares
Planeta, Clóvis Marcenaria, Dell Anno,
Fratelli House, Indusparquet, Prime Gattai,
Rosangela Aparecida Braga Scudeler (doação
de mesa de xadrez)
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BA N HEIROS
AN G R A DESI GN

SOBRE
Os ambientes projetados pelas designers Ana Paula Cunha
e Grace de Paula são práticos e funcionais. As pias que
anteriormente estavam no espaço foram substituídas por
bancadas de mármore, o que trouxe modernidade. Para
torná-los mais iluminados, necessitou-se da inserção de
spots. A diferenciação dos banheiros se deu pelas cores dos
objetos de decoração e pelos grafites de Anselmo Oliveira Jr.
FORNECEDORES:
Anselmo Oliveira Jr. (grafite), Depósito Santos, Eccomarmi
Mármores e Granitos, Eztec, Jorge Praças (pintura), Mada
Marcenaria, Nana Blanco, São Judas Prime, Sumaré Vidros

CO Z I N HA
JU L I A NA ZELI

SOBRE
Como o espaço é compartilhado, o conceito foi criar
um ambiente funcional e moderno, onde as famílias
pudessem interagir. Para isso, foi criada uma divisão,
onde a ilha projetada separa a parte de cozinhar do
espaço de lanchar, e ainda serve como apoio para
atividades da culinária. A arte do teto foi feita pelo
artista Felipe Pelikian, da Teia Urbana.
F O RNECEDORES:
Art Base, Bia Masson, Bollpi, Capovilla, FortLux,
Internacional Mármores, Pezani Comércio de Móveis
Eireli, Recol Engenharia, Spazyo Iluminação, Teia
Urbana, Todeschini Arte Cozinhas, V Mobili

VA R ANDA COBERTA
HA BI TAR E AR QU I T ETURA
SOBRE
O ambiente externo, projetado pela arquiteta Adriana
Santos, propõe a interação entre os visitantes, local
para conversa e descontração. Além da mesa redonda
de madeira rústica, o destaque é o grafite com várias
borboletas, dos artistas Fani e Zaro, que colorem as
paredes, simbolizando o renascimento.
F ORNECEDORES:
São Judas Prime, Stefanie Fabian Torelli (grafite), Zaro
(grafite)

Fotos: Phoética Ateliê Fotográfico
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A P R O V E I T E PA R A
DEIXAR A SUA CASA
COM A SUA CARA.

Rua das Figueiras, 954 Loja 02 - Jardim - Santo André/SP
(11) 2774-8600
portobelloshop.com.br

Promoção válida até 28/2/2019 ou enquanto durarem os estoques. Confira os produtos participantes e as condições especiais nas lojas Portobello Shop.

TEMPORADA

Conheça
AS AUTORAS DOS QUATRO PROJETOS
Adriana Levisky
Sócia-titular do escritório Levisky Arquitetos | Estratégia
Urbana, a arquiteta urbanista é vice-presidente da Associação
Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); conselheira
do Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo
(CMPU); membro da Comissão de Edificações e Uso do
Solo (CEUSO); conselheira do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo de São Paulo (CAU/SP); e membro representante
da Fecomercio SP na Câmara Técnica de Legislação
Urbanística (CTLU) e no Conselho de Preservação da Paisagem
Urbana (CPPU).

Ana Cláudia Polettini
Arquiteta e urbanista formada e pós-graduada em
gerenciamento de projetos pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Possui mais de sete anos de experiência em
gestão e elaboração de projetos para varejo. Antes de iniciar
sua carreira como especialista de arquitetura na Starbucks, a
arquiteta liderou projetos em grandes empresas como Grupo
Pão de Açúcar, Ri Happy Brinquedos, PBKIDS e Miniso Brasil.

Fernanda Marques
Formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de
São Paulo (FAU- USP), a arquiteta administra o escritório que
leva seu nome, na Vila Olímpia, São Paulo. Atua nas áreas de
arquitetura, design de interiores e de produto, comunicação
visual e paisagismo. Sua atitude multidisciplinar faz dela um
dos principais nomes em atuação no cenário nacional e, mais
recentemente, internacional. Realidade, aliás, atestada por
prêmios internacionais recentemente outorgados à arquiteta,
como quatro prêmios AD italianos, além de três projetos de
arquitetura na premiação do Property Awards 2013-2014.

Melissa Béber
Formado em Arquitetura e Urbanismo pela Belas Artes de São
Paulo, com especialização em Design de Interiores na Parson
School de Nova Iorque, Karim Akl tem um olhar cuidadoso
em seus projetos. É especializado na renovação de mobiliário
vintage, que em muito faz parte do seu estilo.
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Contatos
A

depositosantos.com.br

A Lot Of Brasil
alotofbrasil.com.br

Duda Porto
dudaportoarquitetura.com.br

Ana Cláudia Polettini
instagram.com/anaclaupolettini

E
Eccomarmi Mármores e Granitos
eccomarmi.com.br

André Paoliello Paisagistas
Associados
andrepaoliello.com.br
Angra Design
angradesign.com.br
Arabesco Decor
arabescodecor.com.br
Artbel Estofados
artbelestofados.com.br
Arte Pamplona Galeria
artepamplona.com.br
Arte Própria
artepropria.com.br
Ateliê Materno
ateliematerno.com.br
Auto Home
autohomeaudio.com.br
B
Belle Tende Beare
belletendebeare.com.br

Érika Flores
instagram.com/erikainteriores
Estúdio Paulo Alves
pauloalves.com.br
Eztec
eztec.com.br
F
Fernanda Marques
fernandamarques.com.br

Celina Dias Bebê
celinadiasbebe.com.br
Consuelo Jorge
consuelojorge.com.br
Corporação de Ofícios
corporacaodeoficios.com.br
Coveb
covebvidros.com.br

Luz de Cristal
luzdecristallustres.com.br

Santa Mônica Tapetes
smonica.com.br

M
Mada Marcenaria
madamarcenaria.com.br
Mama Art
mamart.com.br

Matsumoto
lojasmatsumoto.com.br

G
GTV Thonet
gebruederthonetvienna.com

Mauro Maria
instagram.com/mauro_maria_

H
Habitare Arquitetura
habitarearquitetura.com

C
Castellato
castelatto.com.br

Sandra Caliolo
sandracaliolo.com.br

Fratelli House
fratellihouse.com.br

Bollpi
bollpi.com.br

Brasil Atelier
brasilatelier.com.br

Luminale
luminale.com.br

Marengo Decor
marengodecor.com.br

Gustavo Martins Arquitetura
gustavomartinsarquitetura.com.br

I
Indusparquet
grupoindusparquet.com.br
Internacional Mármores
internacionalmarmores.com.br
Intetto Arquitetura e Interiores
intetto.com.br
Iris Green Garden
irisgreengarden.com.br
J
Jean de Just
jdj-interiores.com.br
Juliana Jabur
julianajabur.com
Juliana Zeli
instagram.com/julianazeli

Ricardo Abreu
ricardo-abreu.com
S
Samsung
samsung.com/br

Fortlux
fortlux.com.br

Bilhares Planeta
bilharesplaneta.com.br

reidorodape.com

Lumberjills
lumberjills.com.br

Marcelo Salum
marcelosalum.com.br

Bia Masson
biamasson.com.br

Bottura
botturamarmoraria.com.br

LG
lg.com/br

Florense
florense.com.br

Giuliana Calandrino
instagram.com/calandrinoarquitetura

Bonamaison
bonamaison.com/bonamaison/pt/

gia Urbana
leviskyarquitetos.com.br

Melissa Béber
melbeberarquitetura.com.br
Missoni
missoni.com
Mobile Heich
mobileheich.com.br
N
Nana Blanco
nanablanco.com.br
Naomi Abe
naomiabe.com.br
Neolith
neolith.com
O
On Light Iluminação
onlight.com.br
Ornare
ornare.com
Otto Felix
ottofelix.com.br
P
Palimanan
palimanan.com.br
Paola Lenti
paolalenti.it

Cris Vassoler
crisvassolerarquitetura.com.br

K
Kartell
kartellsp.com.br

D
Daiany Marques
instagram.com/daianymarques

L
Lar Dêco
lar-deco-home.negocio.site

Débora Aguiar
deboraaguiar.com.br

Lilian Barbieri
lilianbarbieri.com.br

Dell Anno
dellanno.com.br

Leo Romano
leoromano.com.br

R
Recol Engenharia
recolengenharia.com.br

Depósito Santos

Levisky Arquitetos | Estraté-

Rei do Rodapé

São Judas Prime
saojudasprime.com.br
Senac
sp.senac.br
Shenia Nogueira
shenia.com.br
Sierra
sierra.com.br
Silvestre Vidros
silvestrevidros.com.br
Silvia Bitelli
silviabitelli.arq.br
Slim Gesso
slimgesso.com.br
Spazyo Iluminação
spazyo.com.br
Starbucks
starbucks.com.br
Studio Fuksas
fuksas.com
Sumaré Vidros
sumarevidros.com.br
T
Teia Urbana
instagram.com/teiaurbana
Todeschini
todeschini.com.br
Top Mármore
topmarmore.com.br
Tuk Tuk Brinquedos
brinquedostuktuk.com.br
V
Vmobili
vmobili.com.br
W
Wallcovering
wallcovering.com.br

Parceiro Imóveis
parceiroimoveis.com.br
Prime Gattai
primegattai.com.br
Priscilla Zarzur
priscillazarzur.com.br
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