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São Paulo: Haddock Lobo - 3087 7000 • D&D Shopping - 5105 7777 • Jardim Anália Franco - 2250 7798 • Rio de Janeiro - 3325 7667 • Curitiba - 3111 2300
Balneário Camboriú - 3264 9505 • Campinas - 3397 3200 • Brasília - 2196 4250 • Goiânia - 3101 9900 • Jaú - 3416 6904 • Salvador - 3034 5555 • João Pessoa - 3031 4941
Porto Velho - 3225 1225 • Manaus - 3211-0600 • Cuiabá - 3027 6019 • Belém - 3038 6828 • Artefacto B&C: São Paulo: Avenida Brasil - 3894 7000 • D&D Shopping - 5105 7760
Artefacto Outlet: São Paulo: Rua Henrique Schaumann - 3897 7001 • Catarina Fashion Outlet - 4130 4700 • USA: Coral Gables - 305.774.0004 • Aventura - 305.931.9484
Doral - 305.639.9969 • artefacto.com.br • @artefactooficialbrasil
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*Promoção válida até 31/12/2019. O valor à vista é parcelado em até 10 vezes sem juros exclusivamente no Cartão American Express®. Consulte produtos, condições e entregade
nas•lojas.
ilustrativa
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SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | SALVADOR | BRASÍLIA | CAMPINAS
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | PANAMÁ | BRETON CORPORATIVO

@BRETONOFICIAL

WWW.BRETON.COM.BR
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Parabéns
A Portilato parabeniza os prossionais
vencedores do prêmio Decorar 2019.
O Trabalho de vocês deixa o mundo mais
bonito!!!

#Aquiédiferente
#NaPortilatovocêé+
Alguns benefícios para Parceiros Portilato:

7,5% remuneração pelo projeto de especiﬁcação
sobre o valor das compras dos clientes.
Uber Black Grátis*
Página do Especiﬁcador
Paginação e Ambientalização 3D
Programa de Pontuação
Desconto Adicional 3% para clientes
6 de
•corEspeciﬁcadores
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*Válido
para
e seus clientes quando Uber for solicitado pela Portilato, sempre ida e volta
até a loja mais próxima e limitado.

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

Porcelanatos e Revestimentos

portilato.com.br

/portilato
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Quando design
e tecnologia
trabalham juntos
Os novos Refrigeradores Samsung French Door IBACI 22 unem design
sofisticado e a tecnologia mais avançada para oferecer a maior
capacidade da categoria, ocupando menos espaço. Redefina o projeto
de sua cozinha, unindo inspiração e racionalidade.

Capacidade
Maior profundidade e prateleiras
móveis mais espaçosas para organizar
melhor os alimentos.
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Freezer de gaveta
Design ergonômico e mais facilidade
para encontrar alimentos sem se abaixar
ou fazer força.

Digital Inverter
Poupa 28% a mais de energia
que o padrão A do Inmetro.

de•cor•ar

9

AQUI VOCÊ ENCONTRA O SEU ESTILO
E UMA NOVA EXPERIÊNCIA

Com 12 anos de sucesso, a UD HOUSE inspira e transforma seu espaço gourmet.
Oferece uma seleção especial de equipamentos premium de marcas líderes
mundiais na fabricação de eletros de alto desempenho, trazendo soluções
completas para os novos padrões de consumo e ao estilo de vida das pessoas.
Escolha você também os equipamentos que melhor combinam com o seu projeto.
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OS MELHORES ELETRODOMÉSTICOS
PARA AS MELHORES COZINHAS

UDHOUSE.COM.BR

ALAMEDA GABRIEL

D&D SHOPPING

SHOPPING LAR CENTER

f /UDHOUSELETRO

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 525

Piso Boulevard - Lojas 134/135

Piso Térreo - Loja 106

@UDHOUSELETRO

(11) 3062-5502

(11) 5505-3000

(11) 2089-1111
de•cor•ar
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rua harmonia 815
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vila madalena

são paulo

+55 11 3032 4281

www.pauloalves.com.br

@pauloalvesdesign
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Programa de

Relacionamento
Fast Shop
CO N H E Ç A U M P R O G R A M A D E
R E L AC I O N A M E N TO D E S E N H A D O
E X C LU S I VA M E N T E PA R A V O C Ê .
Os melhores produtos e as melhores marcas
com vantagens planejadas para especificadores.

SAIBA MAIS:
www.fastshop.com.br/especificadores
relacionamento@fastshop.com.br
de•cor•ar
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Expediente
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Renda-se ao industrial
Quando iniciamos a produção desta edição, consultei
alguns arquitetos a respeito
do mote que escolhemos – o
estilo industrial na decoração – e os profissionais foram
unânimes em dizer o quanto esse formato é capaz de
conquistar as pessoas, mesmo
aquelas que não resistem ao
minimalismo do moderno ou
ao branquinho básico do contemporâneo. De olho nessa
tendência, alguns fabricantes
de cerâmica, iluminação e
revestimentos criaram peças
que une o melhor dos dois
mundos: o design de um, com

a estampa do outro. Ou seja,
para quem ainda não arrisca deixar os tijolinhos sem
acabamento, revestimentos
que reproduzem o material
cumprem a função, mantendo a essência do estilo. Os
arquitetos comemoram, pois
a fusão de estilos auxilia na
difícil missão de agradar um
casal com preferências tão
distintas, como veremos nos
projetos do Plure Arquitetura em parceria com a M/
PA Arquitetos e também no
apartamento assinado por
Ricardo Lopez. Sem medo se
ser feliz, Rogério Shinagawa

apostou forte no brutalismo
e no mobiliário assinado por
designers estrelados para
criar o projeto de interiores
do apartamento que ilustra
nossa capa. Super conceitual!
Trouxemos ainda, um compilado das maiores mostras
de decoração dentro e fora
do Brasil, inclusive a DW
que rolou aqui no Cidad3. A
importância das cores para o
nosso bem-estar também é
pauta desta edição. Você não
vai acreditar no que é possível
fazer apenas com tinta!

www.revistadecorar.com.br
facebook.com/revistadecorar

MONELLI OLIVEIRA

@revistadecorar
Revista Decorar
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Colunistas

Foto: Marcos Alonso (divulgação)
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Foto: divulgação

Patricia Castellar

Victor Falasca Megido

@castellarpat

@victor_megido

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,
desmitificando criatividade e
inovação, para transformar ideias em
realizações e negócios.

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.

Soluções de Qualidade em Superfície

Basaltina® como revestimento de piso na escadaria do Museu do Vaticano, na Itália.

A Alicante disponibiliza mais de 50 tipos de materiais para diversas aplicações na arquitetura, design e
construção civil. Entre eles está a Basaltina®, uma pedra natural singular, onde nenhuma outra
consegue combinar suas cores e texturas. Ela é o resultado das características naturais da lava original
da Cava di Bagnoregio na região central da Itália. A pedra Basaltina® é conhecida mundialmente pela sua exclusividade e
soﬁsticação com aplicações em interiores e exteriores.
Conheça todas as soluções de qualidade em superfície que temos para o seu projeto:
®

®

Mármore

Granito

Limestone

www.alicante.com.br

Travertino

Ônix

Quartzito
de•cor•ar

23

coluna | por Victor Megido | @victor_megido

“Narciso era belo, e por isso castro,
desdenhava as ninfas - pois que estava
enamorado de si mesmo.”... Gide

A imperfeição
é o poder

C

iência, design e tecnologia melhoram
as coisas, sejam alimentos, humanos,
ambientes. É uma luta cultural, pois
a natureza é imperfeita e assimétrica. O que
não exclui a ordem. Mas, sem tal “desordem”,
não haveria a vida ordenada como ela é. Marcelo Gleiser explica assim:
“Não é tanto a simetria, mas a presença de
assimetria a responsável por algumas das
propriedades mais básicas da Natureza. Não
há dúvida de que a simetria tem o seu valor
e continuará sendo útil na construção de
modelos que descrevem a realidade física em
que vivemos. Porém, por si só, a simetria é
limitada: toda transformação que ocorre no
mundo natural é resultado de alguma forma
de desequilíbrio.”
Fazendo uma ponte com a arte, o físico vai
além e nos remete ao imperfeito que deve ser
celebrado. O sinal irregular no rosto da atriz
é o que lhe dá beleza e harmonia. Estranho ali
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seria uma simetria. Nessa trilha, Marilyn provoca estranheza no quadro do Andy Warhol.
Na foto original era retratada com fascínio e
despreocupação. No entanto, as alterações do
artista na imagem criam atmosferas distintas
e destacam a natureza ilusória do estrelato.
Esta obra traz à tona a estética do inacabado,
do imperfeito, porém dentro de uma ordem
definida pelo artífice.
Nada dura, nada é completo: nada é perfeito.
É a beleza das coisas imperfeitas, impermanentes e incompletas. Na arquitetura e design,
este espírito do tempo se revela no chamado
estilo INC. Essa pegada mais “bruta”, em
contraste com uma decoração sofisticada, dá
um sentimento especial aos ambientes. Como
no quadro de Andy, como na física de Gleisel,
assim a arquitetura e o design desconstroem
para harmonizar. Com muita delicadeza trata
o concreto e revela uma sobriedade do industrial. Aparecem então nos projetos, os nervos e
ossos do Habitat com fios expostos, tubulações

a mostra e vigas aparentes. Móveis antigos são
reformados, sem perder a memória do tempo
que se foi, estilo que por sua vez foi inspirado
na estética do pitoresco e seus tons terrosos e
cores neutras.
Assim como a estética do pitoresco valia-se
da associação entre paisagem e ruínas – sobretudo as cobertas de musgos e trepadeiras,
que trazem consigo sugestões fantásticas e /ou
sentimentais – assim o faz o estilo industrial
mantendo o aspecto do ambiente mais cru,
utilizando cores sóbrias, materiais e texturas
como madeira, tijolos, concreto e metal. O
segredo é equilibrar todos os elementos e
aceitar a desordem implícita. O imperfeito,
uma vez ordenado, nos aquieta, então a arte ao
invés de negar a realidade, a expõe. Na prática,
são projetos onde a peculiaridade trazida pelo
inacabado revela a beleza do imperfeito. Mais
que tendência passageira, um espirito destes
tempos.

Projeto: S-Andrade Design /Foto: Ata Photograph (divulgação)
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obra | por Monelli Oliveira

Concreto:
história e relação com o
Brasil
QUANDO TODAS AS INVENÇÕES PARECIAM JÁ CREDITADAS A PESQUISADORES ESTRANGEIROS, ARTISTAS
BRASILEIROS CONTRIBUEM PARA O
DESENVOLVIMENTO DO CONCRETO E
O TRANSFORMAM EM OBRAS MUNDIALMENTE RECONHECIDAS

Casas gêmeas de Paulo Mendes da Rocha
e João de Gennaro (1964 e 1967)
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N

a tentativa de encontrar materiais e
sistemas construtivos mais evoluídos, o homem vem procurando os
chamados materiais “ligantes”. Alguns indícios são encontrados nas Pirâmides do Egito e
os romanos usavam a “pozolana” – rochas de
origem vulcânica com elevado teor de sílica,
para as construções de templos e estradas.
Certa vez, um químico inglês chamado Joseph Aspdin queimou argila, pedras calcárias
e as transformou em um pó fino. Ao secar,
percebeu que a mistura era tão resistente
quanto as pedras utilizadas nas construções.
Isso ocorreu em 1824 e no mesmo ano, o
químico patenteou sua descoberta batizada
de Portland, em homenagem a ilha rochosa
de Portland, em Dorset, sudoeste da Inglaterra. O inglês fez uma das maiores descobertas
do mundo, afinal, o cimento Portland é o
segundo material mais consumido no planeta, perdendo apenas para a água. Um século
depois de patenteado, o cimento Portland
chegou ao Brasil com a instalação da primeira
Companhia de Cimento Portland, em São
Paulo, intensificando a história do país com o
material.

Tão antigo quanto o próprio cimento, os
aditivos – em uma versão orgânica – já eram
usados pelos incas e romanos. De acordo com
alguns estudos, claras de ovos eram adicionadas ao concreto para torna-lo mais fácil
de trabalhar. No Brasil, há registros de obras
históricas, igrejas e pontes como os Arcos da
Lapa (RJ), onde o óleo de baleia era agregado
à argamassa, a fim de solidificar as construções. Ao longo do tempo, uma série de aditivos sintéticos especiais foram desenvolvidos
para apender mais dureza, resistência, durabilidade, trabalhabilidade, além de reduzir a
hidratação (evitando rachaduras e segregação), além de acelerar o processo de desforma
do material, como no caso dos pré-moldados.
Tudo isso deixou o concreto ainda mais versátil, permitindo grandes criações no passado
e também no período arquitetônico em que
vivemos, em que o bonito não é perfeito.
“Me lembro bem de um encontro há vinte
anos, com um engenheiro civil francês, que
num bate-papo disse o quanto considerava
incrível o que nós brasileiros fazíamos com o
concreto. Já sabia que as referências do engenheiro eram os projetos da chamada Escola

Foto: Roberto Spina (divulgação)

FAÇA DIFERENTE.

Solução completa em marcenaria
Incorporamos ao projeto Lamina de Madeira Natural, Madeira de
Demolição, Formica, Laca, Vidros e Serralheria.

Rua Dr Flaquer, 644 - Centro - São Bernardo do Campo - SP | Fone: (11) 3424-8616
Instagram: casaoficinamoveis | Facebook: Casa Oficina Movéis
de•cor•ar
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obra | por Monelli Oliveira

“Brutalista” Paulista de Arquitetura – nome
atribuído ao conjunto de residências, edifícios
escolares e muitos outros belíssimos projetos
que saíram das pranchetas de nomes como
Paulo Mendes da Rocha e Ruy Ohtake, entre
outros, e que teve sua origem ligada à figura
do paranaense radicado em São Paulo, João
Batista Vilanova Artigas”, conta o arquiteto
e professor de arquitetura contemporânea
Roberto Spina.
Conforme o discurso de Artigas, a arquitetura
deveria servir às necessidades do povo e o
objetivo fica evidente ao lançar um olhar observador sobre as construções da época, que
priorizavam os ambientes de convívio social,
em detrimento dos privados. Enquanto técnica construtiva, o uso de elementos pré-moldados deveria prevalecer, gerando rapidez e
economia. “O que observamos é o emprego
do concreto de forma, moldado no canteiro
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de obra, sem qualquer revestimento ou apenas resinado, e que em muitos casos, permite
a criação de texturas na superfície. A exemplo
disso, temos os pilares do Sesc Pompéia (SP),
de Lina Bo Bardi, que se tornou uma das referências da escola”, lembra Spina. Nos projetos
das décadas de 1960-70 observamos que o
concreto assume total protagonismo, afinal a
estrutura torna-se a própria arquitetura.

“Espaços ditos feios e inacabados
convidam a serem construídos e
reconstruídos” - Lina Bo Bardi

Dessa forma, todo tipo de elemento estrutural ou não, como por exemplo divisórias,
escadas, guarda-corpos, brises, bancadas e
mobílias, passaram a ser feitos in loco. A busca da planta livre e a necessidade de vencer
vãos maiores encontraram resposta no emprego das nervuras e grelhas estruturais. As
paredes de alvenaria, os telhados de madeira
cobertos por telhas de barro e os adornos nas
fachadas deram lugar aos volumes simples, às
linhas retas, caixilharias minimalistas, sem

Foto: (divulgação)

por Monelli Oliveira | obra
concessão a quaisquer tipos de decorativismo.
“Portanto, podemos dizer que os brasileiros
adotaram o concreto como matéria-prima
fundamental de trabalho e por isso se tornaram mundialmente conhecidos e prestigiados”, afirma o arquiteto.
Para o arquiteto italiano Daniele Lauria, um
grande conhecedor da América Latina, há
uma diferença entre a maneira como alguns
arquitetos trabalham o concreto. “Enquanto
João Batista Vilanova Artigas, Pedro Paulo Melo Saraiva e Paulo Mendes da Rocha
usaram o concreto para moldar estruturas
extraordinárias, aproveitando ao máximo o
potencial do material; arquitetos como Oscar
Niemeyer (a Oca) e Lina Bo Bardi (Vão livre
do MASP) usam o concreto como instrumento para atingir o objetivo de criar edifícios
únicos”, diz o arquiteto. Entre os projetos de
Lauria no Brasil, um dos mais recentes é a
nova sede da STOKTOTAL – representante
brasileira da MOTOROLA Solutions – que
o arquiteto chama de retrofit do novo, pois
“corrige” aquele usado para obter licenças de
construção.

Projeto: Studio Lauria / Foto: Paula Frantin(divulgação)

As esquadrias se transformaram em
volumes suspensos, adequadamente
dobrados e inclinados para conectar
a linha vertical da janela com a das
portas no piso térreo. Aqui decidiuse resolver um problema adicional
do projeto inicial, que consistia no
desenho de aberturas em diferentes
alturas, “encaixando-as” na alvenaria e
realçando as juntas verticais

de•cor•ar
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obra | por Monelli Oliveira
Na arquitetura de interiores, os pilares, vigas
e lajes foram expostos, o piso de cimento
queimado trouxe o ar fabril do design industrial, ao lado dos tijolos aparentes e hoje
vivemos a febre dos revestimentos “cimentícios”, Regionalismos a parte, pois encontramos em nosso país uma grande diversidade
de condições climáticas, econômicas, sociais
e culturais, podemos perceber a continuidade
da presença marcante do uso do concreto na
construção civil, na arquitetura e no design
de interiores, que exploram não só as características técnicas singulares, mas a também a
expressão plástica por vezes desprezada.

Arquieto: Daniele Lauria
Arquiteto e Professor Universitário:
Roberto Spina

O rack contínuo em concreto é uma
alternativa ao MDF
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Foto: Projeto: Francis Larsen (divulgação)

ROMANZZA
TA I L OR - M A DE :
TODA FORMA
DE EN C A N TAR.

Ampliamos nossas
possibilidades de personalização.
São tecnologias e processos
que permitem mais variações
de cores, encaixes, medidas,
formas e recortes.
Tudo para você ter mais
liberdade para criar e encantar
em cada projeto.
Av. Pacaembu, 1202
Pacaembu
São Paulo - SP
www.romanzza.com.br
(11) 3662.0660
contato@romanzzapacaembu.com.br
romanzzapacaembu
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coluna | por Patrícia Castellar | @castellarpat

Arte sem
rosto
A ESCOLA QUE REVOLUCIONOU A
ARQUITETURA MODERNA COMPLETA
100 ANOS

M

ais do que uma escola, Bauhaus foi
uma fábrica de ideias, um movimento que marcou a arquitetura
e o design tendo como propósito incentivar
a formação de uma comunidade através da
arte, com o objetivo central de servir ao
“novo ser humano”. Walter Gropius, primeiro
diretor e fundador da escola, acreditava que
os objetos criados deveriam ser desenhados
de tal forma que sua produção fosse rápida e
de baixo custo. O design de qualidade deveria
ser novamente acessível na Alemanha, onde
a economia encontrava-se dizimada após a
Primeira Guerra Mundial.
Escrever sobre Bauhaus é viajar no passado,
retornar para o hoje e receber estímulos para
o que poderia ser um novo modelo de negócio
que globalizaria arte e design. Dois temas me
fascinam: a identidade corporativa já existente na época da Bauhaus – não só os projetos arquitetônicos dos prédios, mas também
o design de objetos cotidianos, minimalistas e
eficientes – e a tipografia. Em 1925, Herbert
Bayer, jovem mestre da Oficina de Impressão
e Propaganda em Dessau, sugeriu a eliminação consequente das letras maiúsculas, a
fim de gerenciar o tempo. Além disso, por que
escrever em maiúsculas, se não se pode falar
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em maiúsculas?”. Romper com as regras ortográficas do alemão, em que os substantivos
são sempre escritos com iniciais maiúsculas
era tido como sinal de modernidade. Cartas
com o destinatário “bauhaus aus dessau”,
escrito em minúsculas, eram simplesmente
destruídas pela administração municipal.
O segundo tema é a quantidade de mulheres
artistas interessadas que ingressavam na
escola de artes na época, com base em uma
nova Constituição da República de Weimar,
que assegurava à elas a liberdade irrestrita
ao aprendizado. No entanto, essas mulheres
enfrentavam dificuldades e sempre que possível eram empurradas para a oficina têxtil,
embora muitas se destacassem nas áreas de
arquitetura e desenho industrial. Ressalto o
trabalho de Marianne Brandt e suas criações
na oficina de metais, que deixaram referências. O fenômeno Bauhaus continua influenciando o mundo das artes com novos projetos
sendo inaugurados esse ano na Alemanha,
como o Bauhaus Museum Weimar, que
mostra a mais velha coleção de trabalhos de
oficina e o Bauhaus Museum de Dessau, que
mostra o dia a dia do aprendizado sob o título
“Versuchsstätte Bauhaus” (Bancos de Ensaios
Bauhaus).

Foto: Roberto Spina(divulgação)

Para reformar a casa você precisa de um arquiteto, para decorá-la você precisa de um
designer. Para um diagnóstico de saúde, você precisa de um médico. Para suas redes
sociais, você precisa de um social media.
Com Educação Internacional, não é diferente. Você precisa de uma
MENTORIA EM EDUCAÇÃO INTERNACIONAL.

SOMOS A TRAVELMATE E ESTAMOS AQUI PARA ISSO.

Travelmate SP Higienópolis - Av. Angélica 2223 cj 1209 Higienópolis São Paulo
(11) 994550792
Travelmate SP Higienópolis
@travelmate_higienopolis
www.travelmate.com.br
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DW no
Cidad3 2019
O TEMA FOOD DESIGN É O FIO CONDUTOR DAS MAIS DE 40 ATRAÇÕES
QUE ENVOLVERAM OS UNIVERSOS DA
GASTRONOMIA, ARTE, DESIGN E ARQUITETURA DURANTE A DW! 2019

A mesa posta autoral da designer floral
Myrian Marquez é inspirada na Amazônia.
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O

Cidad3 – Centro de Informação de
Decoração, Arquitetura e Design
apresentou extensa programação
em sua primeira participação na 8ª edição
da Design Weekend. De 19 a 23 de agosto,
300 convidados compareceram às palestras,
eventos gastronômicos de chefs renomados e
exposições de móveis e objetos assinados por
profissionais de diversas regiões do Brasil,
para discutir e fomentar a cultura do design.

A curadoria do evento ficou por conta da
designer de interiores Silvia Grilli. “Nunca se
discutiu sobre a alimentação e seus desdobramentos na saúde e na economia. Da produção
à degustação de alimentos queremos mostrar
como a intervenção do ‘Food Designer’ pode
valorizar produtos e serviços, e transformar o
ato de comer em experiências mais ricas e
conscientes”, afirma. Selecionamos alguns
destaques do festival no Cidad3. Confira!

por Camila Gomes | exposição

CLUBE DA MESA POSTA
A mesa, assinada por Luciana Locchi, decoradora e presidente da marca, é o resultado da
intenção de levar a arte para as peças funcionais. Com produção de Ilsinha Falleiros,
o móvel recebeu decoração dos pratos da
Alleanza Cerâmica, acessórios da Camicado
e as flores da Ls Design Studio Flowers. A
ideia partiu da finalidade em criar uma mesa
moderna com toque rústico, presente através
de elementos naturais como a fibra, o lugar
americano e o trilho utilizados, mas sem
perder a sofisticação.

SILVIA GRILLI
Com três modelos desenhados para servir
queijos, frios e acompanhamentos, a coleção
Kali foi o grande lançamento da designer
Silvia Grilli. Com produção de Solto Design,
as peças são fabricadas com sobras de rochas
ornamentais nobres como o mármore de Carrara, extraído na província de Massa e Carrara
em Lunigiana, ao norte da Toscana, na Itália.
Fotos: Phoética Ateliê Fotográfico (diulgação)
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Design por aí
A 8ª EDIÇÃO DA DW! DESIGN WEEKEND UNIU EXPOSIÇÕES E PRODUTOS
PELOS DISTRITOS GABRIEL, D&D, JARDINS, PINHEIROS, VILA MADALENA,
PAULISTA E CENTRO, EM SÃO PAULO

D

urante os oito dias, a edição 2019 do
evento que valoriza o envolvimento da
arquitetura, arte, decoração, inovação
tecnológica e negócios na transformação da
cultura e do design, apresentou 300 atividades em mais de 140 locais. Congressos,
amostras, exposições, palestras, instalações
interativas, lançamentos, festas, entre outras
ações, fizeram parte dos sete dias do festival
urbano.

PUNTOLUCE
As luminárias de piso, abajurs, arandela e
pendentes assinados pela arquiteta Debora
Aguiar e as peças criadas pela grife Parachilna, de Barcelona são o grande lançamento da
marca. O estilo lifestyle serviu de inspiração
para caracterizar a sofisticação e criatividade
pensadas para o projeto. O plus é a luminária
escultural de piso e mesa Gweilo, criada pelo
estúdio canadense Partisans para a empresa
espanhola. A peça é confeccionada em acrílico
moldado com perfil em alumínio anodizado
dourado e fita Led dimerizável.
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Foto: divulgação

por Camila Gomes | exposição

ARAUCO

Foto: divulgação

O disruptivo aparador Desconstruction, assinado pelo designer Pedro Franco, foi a peça
apresentada pela empresa, após lançamento
no Salão do Móvel de Milão deste ano. Com a
colaboração da Lot of Brasil, o objeto foca na
interação do Construtivismo. Como resultadoo móvel pode ficar totalmente ou parcialmente aberto. Desta forma, além de aparador,
também se torna um elemento decorativo,
voltado principalmente para as galerias e
colecionadores de arte.

ENTREPOSTO
A coleção Saint Tropez, inspirada na Riviera
Francesa dos anos 1950, é a personificação
da ideia de Regina Zuccolo, fundadora da
marca, quando encontrou um mapa antigo
da região litorânea da França. As mais de 30
novas opções de tecidos incluem estampas
lisas, florais, listras, xadrez e, principalmente,
as cores branco e azul. O objetivo é oferecer
a leveza típica do local, também utilizando
o mar e o dourado da luz do sol para a nova
linha repleta de grelôs, linhos e algodões
com toques leves.
Fotos: Raphael Briest
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FLORENSE GABRIEL
A exposição Brasil Tupi apresentou 12 obras,
que retratam a importância do aconchego. Levando o sentimento em consideração, a rede
se tornou protagonista no evento organizado
pela Brasil S/A com instalação na loja Florense. Endossada pela curadoria da jornalista e
editora Lilian Pacce, a intenção era mostrar
ao público nacional e internacional, o quanto
o design pode transformar peças icônicas
através da criatividade. Entre os destaques, a
rede do decorador Vic Meirelles levou paetês
reciclados em sua composição, inspirada em
jogos de saquinhos famosos nos anos 80.

BERTOLUCCI
A marca lançou oito peças, em parceria com o
arquiteto-designer Maurício Arruda. Inspirada nos moldes de repuxo das luminárias
Bertolucci das décadas de 1960 e 1950, a
nova linha faz parte da Coleção 2050. Os modelos, acompanhados de uma paleta de cores
que vai dos tons pastel ao iridescente, são
marcadas pelas formas geométricas e traços
simples. Entre os destaques, o pendente Rio
de Janeiro predomina o estilo “futurista-retrô”, visando o futuro ao mesmo tempo em
que celebra a história dos antigos modelos da
Bertolucci.
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Foto: divulgação

por Camila Gomes | exposição

,OVO
Brincar com a percepção das pessoas faz parte
do propósito da marca. Como destaque, a
empresa apresentou o sofá Jardim, que
remete ao paisagismo modernista, graças às
formas geométricas. Por último, o design da
mesa Praça desafia o olhar ao trazer elementos da arquitetura, como escadas e rampas,
como se fosse peça integrante de uma maquete arquitetônica.

NATUZZI ITALIA
Batizada de Agronomist Collection e assinada
pelo design holandês Marcel Wanders, a nova
coleção da Natuzzi incorpora cultura local
e beleza natural. O designer transformou
formas, cores, texturas e aromas de Puglia,
onde a empresa foi fundada em 1959, em
duas linhas distintas. A paisagem, arquitetura
e estilo de vida do sul da Itália serviram de
inspiração para as criações, voltadas para a
casa contemporânea, porém, culturamente
enraizada. A mobília, projetada por Wanders,
inclui sofás e poltronas arredondados, vasos
ovais, pufes redondos e compactos, bandejas
de terracota, móveis lineares de madeira e um
tapete decorado.

Foto: divulgação
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NATUZZI EDITIONS
A Coleção Ginga é o resultado de uma parceria com designers brasileiros, desenvolvida
para diversos nomes do segmento, como
Lattoog Design, Furf Design Studio e Estudio
Bola. Além do sofá Immenso e da poltrona
Monroe, o destaque também fica por conta
da mesa Circus, que faz parte da intenção da
marca de ressaltar a brasilidade e o ineditismo.

ESTAR MÓVEIS
Com a mostra de arte “Às vezes me sinto
tão pequeno”, a ideia era estimular a relação
das pessoas com o Cosmos e seus universos
particulares e externos. Falar sobre a beleza
do infinito foi o início da ideia, que resultou
em uma exposição focada na compreensão da
vida dentro e fora do planeta Terra, inclusive em nossa própria casa. Com curadoria
de Felipe Morozini, o processo criativo se
materializou em design e arte, propondo uma
viagem ao desconhecido, a partir de trabalhos
interativos e sensoriais de artistas e designers, que se inspiraram em planetas, estrelas,
planos galácticos e cósmicos.
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O MELHOR
DA ARQUITETURA
E DESIGN PARA O
SEU PROJETO.
Nosso portfólio de linhas
assinadas por grandes talentos
ganhou mais uma opção.

LANÇAMENTO 2019

LINHA COBOGÓ V
POR ZANINI DE ZANINE

SOLARIUMREVESTIMENTOS.COM.BR

SOLARIUMREVESTIMENTOS

ATENDIMENTO: 0800 774 4747
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Negócios
em conexão
EM SUA 4ª EDIÇÃO, A HIGH DESIGN
MANTÉM O PROPÓSITO ORIGINAL DE
SER UMA PLATAFORMA QUE PROMOVE
O DESIGN BRASILEIRO, VOLTADO PARA
A PRODUÇÃO EM MAIOR ESCALA

ROCA CERÂMICA
A marca Roca Stone aposta nos maxiformatos
(lâminas de até 3 metros) direcionadas para o
segmento moveleiro, mas que atendem diversas possibilidades de uso, como bancadas, divisórias, portas, pisadas de escadarias e frentes de mobiliário, em razão do acabamento e
textura fina das peças. As coleções Macchiato
e Catania combinam leveza e desempenho
técnico, facilitando o transporte e manuseio
quando comparadas a pedras naturais.

SAMSUNG
A tendência de Casas Conectadas é a essência do novo aplicativo SmartThings, que
programa dispositivos através da inteligência artificial. A geladeira Family Hub, que
integra aplicativos e a TV The Frame, que se
transforma em um quadro dinâmico quando
desligada, pois exibe pinturas e fotografias de
artistas renomados também foram apresentados na exposição.
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Fotos: divulgação

TORNEIRA LOREN CODE
CUBA LOREN VOGUE

ACESSÓRIOS LOREN LOFT

lorenzettioficial

0800 015 02 11 www.lorenzetti.com.br
de•cor•ar 43

exposição | por Camila Gomes

BUCALO
Em parceria com a York Wallcoverings, a
empresa lançou a nova linha de revestimento vinílico de parede, junto com a sua nova
marca “Bucalo Revestimentos Vinílicos”, desenvolvida exclusivamente para o mercado internacional. A resistência à abrasão, facilidade
em limpeza e maior conforto visual são as
benesses do produto, indicado para hotelaria,
hospitais, clínicas e áreas corporativas.

F.WAY
A nova coleção de móveis do grupo foi apresentada, levando a flexibilidade como ponto
principal. Com curadoria do designer Ricardo
Bello Dias, as peças podem ser usadas em
qualquer ambiente. Um dos destaques são
os assentos modulares, acompanhados por
mesas laterais em aço e pela mesa baixa Jelly
Bag, que no design incorpora um compartimento em tecido para armazenar revistas ou
gadgets. As formas lúdicas e arredondadas do
mobiliário podem ser configuradas em curvas
ou retas sob medida.
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Paris Week
A CIDADE LUZ FUNCIONOU POR DEZ
DIAS COMO A VITRINE DO DESIGN,
DURANTE A 9ª EDIÇÃO DA PARIS DESIGN WEEK – MAISON & OBJET

A

capital francesa foi emoldurou uma
exposição de design multifacetado,
espalhados por cinco bairros diferentes, trazendo para os holofotes o tema
hibridação. Incluindo locais inesperados
como museus, hotéis e trilhas orientadas, a
exposição ofereceu a oportunidade ideal para
explorar não somente a arte, mas descobrir
uma série de conhecimentos entre moda,
gastronomia e reciclagem.

NOCC: UMA DÉCADA DE DESIGN
Mirando em direção artística, design de interiores e industrial, a marca comemorou dez
anos no L’Hôtel Cromot du Bourg. Utilizando
o espaço da consultoria Nelly Rodi, o Studio
NOCC voltou ao escritório que projetaram
para apresentar a instalação “10 X 1”, uma
restrospectiva dos projetos emblemáticos do
estúdio.
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Fotos: divulgação

por Gabriella Afonso | exposição

VITRA MODULAR
Aberto ao público, o showroom exibiu o mais
recente espaço de trabalho e soluções. A marca apresentou o Soft Work Barber & Osgerby,
um sofá modular com inúmeras configurações
adaptáveis a diversos layouts e locais.

RBC EM PARCERIA COM A
COMPAGNIE DE PHALSBOURG
A varejista de móveis e especialista em espaços de trabalho, apresentou uma exposição
em parceria com a Compagnie de Phalsbourg.
A apresentação foi dedicada ao arquiteto Fujimoto, dando ressonância aos papéis compartilhados na arquitetura.
Fotos: divulgação
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HELLA JONGERIUS NA GALERIE
LAFAYETTE
A Galerie Lafayette remodelada por Rem Koolhaas, hospedou Hella Jongerius e seu projeto
Entrelacs. O designer transformou o espaço
em um enorme estúdio têxtil, convidando os
visitantes a explorar o relacionamento com o
tecido.

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
A exibição destacou como os arquitetos contribuem para a decoração e artes, projetando
móveis e objetos, cada qual com seu próprio
estilo. O assunto foi abordado do ponto de
vista histórico e tecnológico, destacando
algumas peças icônicas.
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edição limitada

Aloe Decô | design assinado por Francesca Alzati
@bykamy

/bykamy

byKamy.com.br

BY KAMY MAISON | AL. GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 1147 T.: 11.3081.1266

BY KAMY OUTLET 1309 T.: 11.3081.1036 | BY KAMY SHOPPING D&D | T.: 11.3043.9166
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Portas Prontas
Rodapés
Papéis de Parede
Marcos e Alizares
Pisos Vinílicos
Biombos
Acessórios

Compre online

www.pormadeonline.com.br

0800 642 3521
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Sustentável
e luxuoso
BRG HOMES OFERECE LAZER E TRANQUILIDADE PARA BRASILEIROS EM
ÁREA NOBRE DE MIAMI

D

e olho no mercado para brasileiros que
vivem ou pretendem viver em Miami,
a Beyond Realty Group – imobiliária
multidisciplinar comandada pelo arquiteto
e corretor brasileiro Matias Alem – fechou
uma parceria com o empreendimento Oceana
Bal Harbour, localizado na vila homônima, considerada uma das mais luxuosas de
Miami. A construção é a primeira a ter o
certificado LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), marca de excelência
reconhecida internacionalmente que fiscaliza
se o projeto, bem como a execução seguiram
processos sustentáveis.
Há dez apartamentos à venda com opções de
até três dormitórios, que variam entre 214 m²
a 334 m², sem incluir o terraço. As unidades
podem ser adquiridas em três etapas: finalizadas, com pisos e paredes pré-selecionadas;
prontos para decorar ou com o projeto de
interiores desenvolvido pela equipe de Matias
Alem, CEO da companhia.

As unidades são entregues com a planta modificada para proporcionar amplitude à área
social e vista panorâmica para a Bal Harbor
Beach. Os apartamentos também contam
com isolamento acústico em todos os ambientes, iluminação embutida, automação e caixas
de som sunrround ocultas. “Com esta parceria
exclusiva, conseguimos que o empreendedor
arque com os custos do projeto e construção,
que podem representar centenas de dólares
a mais em melhorias nos imóveis, sem custo
adicional ao cliente”, explica Matias.
O edifício oferece um repleto serviço de lazer,
incluindo piscinas, serviço de spa, aulas de
meditação e yoga, kids center e quadra de
tênis, além da vista privilegiada para o Oceano Atlântico norte. Os futuros proprietários
estarão imersos no elegante estilo de vida
de Bal Harbour, bairro que possui um dos
shoppings com a maior concentração de lojas
de grifes internacionais, além de belas praias
e restaurantes estrelados.

Na esquerda, o Oceana equilibra
a arquitetura contemporânea
com consciência ambiental

Interior decorado de uma das
unidades do empreendimento
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O melhor dos
dois mundos
APARTAMENTO DE 120M² PROPÕE
ESPAÇOS INTEGRADOS E HARMONIA
ENTRE MODELOS DE DECORAÇÃO
DISTINTOS

C

om a missão de agradar gregos e
troianos, ou melhor dizendo, o casal
de proprietários do imóvel, o designer
de interiores Ricardo Lopez uniu essência dos
estilos clássico e contemporâneo, na reforma
deste apartamento, que fica no Parque Rebouças, em São Paulo. “Fui procurado ajuda-los
a definir o partido do projeto de interiores
e decoração”, conta o fundador da Lopez
interiores.
A ambientação realizada pela Decorando meu
apê Store – loja virtual do designer – contou com a consultoria do profissional, que
especificou elementos com significados para
os clientes, a fim de acrescentar personalidade e interesse visual ao projeto. O banheiro
recebeu papel de parede vintage e louças que
remetem à preferência da moradora. Por outro lado, a varanda traz aspectos modernos,
com a finalidade de assemelhar-se ao que o
proprietário aprecia.

As paredes são revestidas com placas de
tijolo da Palimanan, que reproduz o modelo
inglês.
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“Ela é mais clássica e ele é fã da modernidade,
mas ambos se identificaram com a linha
seguida pelo escritório e juntos chegamos a
este resultado, que traduzo como uma obra

bem contemporânea, aconchegante e que
reflete a essência do casal”, define Ricardo.
Embora ambos tivessem preferências opostas, o industrial foi um ponto em comum
descoberto pelo designer de interiores, que
partiu desse interesse mútuo para começar a
criar, aproveitando inclusive alguns móveis e
objetos do casal.
Na área social, a divisória em MDF com corte
a laser marca a entrada no ambiente, destacado pela parede das arandelas, que lembram
vigas de aço corten, fixadas na parede, que
traz outra ilusão de ótica, por parecer com
placas de aço desgastado, quando na verdade
é um papel de parede. Como o conforto é um
fator absorvido como base na criação do projeto, o paisagismo não poderia ser excluído,
nem mesmo quando a proposta é marcada
pela imperfeição e brutalidade de materiais aparentes. Neste projeto, o designer em
parceria com a W3 Paisagismo e Arte abusou
de plantas permanentes de pequeno e médio
porte, em vasos espalhados pela área social.
“O paisagismo é um elemento importante na
decoração atual e um excelente recurso para
humanizar o lar”, diz Ricardo.
Projeto: Ricardo Lopez

por Camila Gomes | interiores
O espelho de prata lapidado da
Alliance foi pensado como uma
forma de trazer mais amplitude à
sala, abaixo do ar-condicionado,
colocado estrategicamente na parede.
A intenção é facilitar a passagem da
tubulação até a condensadora, que fica
na área técnica, fora do apartamento.
A iluminação direta é decorativa e
responsável por destacar os objetos
acima da mesa de madeira com pé
de metal, das cadeiras retrô Iron e do
banco de couro preto da Full House
Design e Decorações, através do
pendente da Efeito Luz.

O biombo preto da Máxxima Revestimentos
separa a sala da cozinha, que leva louças
e metais da Wet Bath. A marmoraria é por
conta da Pedra Julia e os rodapés da Santa
Luzia.
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As caixas de som embutidas na sala foram
escolhidas pelos moradores, que desejavam
um sistema tecnológico todo integrado. Os
spots duplos e pendentes no telo da sala, da
Efeito Luz, mesclam as fontes de iluminação
difusa no projeto, criando diferentes cenas,
de acordo com a intenção de propor
destaque aos revestimentos do ambiente e
deixá-lo mais aconchegante.

O papel de parede da Casa 4 Decor viabiliza
contraste ao móvel de madeira, que já era
parte da vida do casal há muito tempo. As
arandelas da Efeito Luz e fabricadas pela
Usina Design promovem a iluminação direta
ao cômodo.
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Tapete Erased feito no Nepal com lã e seda.

decore com arte

kiantapetes
kianarteemtapetes
kiantapetes@kiantapetes.com.br

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1719
Jardim América / SP
Fone: 11 2845.1185
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Compacto,
porém flexível
PROJETO DE ROGÉRIO SHINAGAWA
ADOTA CONCEITO E MOBILIÁRIO QUE
AMPLIAM AS POUCAS METRAGENS DO
STUDIO, SEM ABRIR MÃO DA FUNCIONALIDADE E INTEGRAÇÃO DE AMBIENTES

A iluminação fica por conta da luminária de
piso Adobe, de Guilherme Wentz, para a
Decameron.
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U

m jovem médico que procurava
soluções adaptadas à sua vida agitada
convidou o arquiteto Rogério Shinagawa para reformar o apartamento de 42 m²,
onde mora sozinho. Localizado em São Paulo,
o imóvel teve a estrutura integralmente
modificada durante a obra realizada pela Koi
Engenharia. A cozinha e o banheiro foram
reposicionados, ao mesmo tempo em que os
revestimentos eram trocados. “Nosso cliente
desejava um espaço mais funcional, banheira,
mais espaço de armazenamento e plantas
para a decoração”, afirma Shinagawa.

arquiteto tomou partido da marcenaria
multifuncional, como a mesa retrátil, que ao
ser recolhida libera a circulação na sala. Já
o dormitório recebeu uma área de estudo,
onde a porta camarão possibilita que o espaço
seja integrado ou restrito à sala, conforme a
necessidade. A fim de driblar a sensação de
espaço reduzido, somente um vidro separa
o quarto do banheiro, onde luminárias dão
apoio a iluminação natural promovida por
uma nova janela, aberta durante a reforma
para melhorar a ventilação e iluminação
natural.

O projeto segue o minimalismo do estilo
contemporâneo – presente na singularidade
dos acabamentos e na simplicidade das linhas
retas exibidas em luminárias, arandelas e
bancadas –, mas também busca no estilo
industrial, o charme dos lofts nova-iorquinos,
com a presença massiva do concreto aparente
e a escolha ousada pela marcenaria ebanizada, além dos tradicionais trilhos com spots
direcionáveis.

De acordo com o arquiteto, desde o início o
cliente mostrou interesse por cores escuras,
o que o levou a especificar o acabamento em
concreto aparente para piso, parede e teto.
O resultado monocromático passa longe do
tedioso, graças ao sutil jogo de tons e texturas
entre o piso de cimento polimérico aparente em relação a marcenaria ebanizada, e da
bancada em Corian cinza que tem acabamento polido, com a rusticidade das paredes e
teto em concreto rústico. O objetivo é levar o
olhar a pontos estratégicos do apartamento.

Diante de tão pouco espaço, algo cada vez
mais comum no mercado imobiliário, o

A área de serviço com tanque, prateleiras
e a lava e seca fica escondida pelo armário
espelhado. O design da marcenaria é do
próprio Rogério Shinagawa, já as louças e
metais são da Deca.
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interiores | por Camila Gomes
Elemento típico do estilo Inc, os trilhos com
spots se encarregam da iluminação geral da
área social, enquanto a pontual, fica por conta
de arandelas minimalistas da (marca das
arandelas). As luzes embutidas na marcenaria
também estão presentes, como uma forma
de evitar o acúmulo de excessivos elementos
no teto. “Sempre entrevistamos os clientes
antes de iniciar a conceituação do projeto,
e um ponto importante é a iluminação. As
pessoas têm preferências distintas em relação
à luz direta ou indireta. No caso desta obra, o
cliente pediu luz focada”, explica o arquiteto.
A varanda conquistou o protagonismo ao
receber jardins verticais em cada extremidade, conforme o jovem médico solicitou no
briefing. O plus do paisagismo integrado é a
privacidade em relação aos apartamentos das
laterais. Desta forma, o espaço que normalmente exposto fica mais preservado.

Projeto: Rogerio Shinagawa

O quarto recebe um vidro aberto para o
banheiro, que pode ser isolado fechando
as portas camarão. A banheira que o jovem
tanto queria é da Vallve
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por Camila Gomes | interiores

A decoração minimalista da área
social é composta por objetos
em cerâmica da Shinagawa
Cerâmica e metálicos da dpot
Objetos.

A delicada, porém imponente poltrona
Paulistana, assinada por Paulo Mendes
se destaca em meio a brutalidade do
concreto aparente

Fotos Evelyn Muller e Alain Brugier (divulgação).
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design de produto | por Gabriella Afonso

Referência no
mobiliário
O ESTILO INDUSTRIAL ENCONTROU
SEU LUGAR NA PREFERÊNCIA DAS PESSOAS E HÁ ALGUNS ANOS SE FIRMOU
COMO TENDÊNCIA DECORATIVA, INSPIRANDO DESIGNERS PELO MUNDO
INTEIRO

O

estilo INC ou industrial como
conhecemos, surgiu na ilha de
Manhattan, nos anos 50, quando
galpões de fábricas abandonadas foram transformados em lofts para a moradia de artistas.
Com algumas adaptações por motivos de economia, esses locais viraram moradia, e o que
antes era apenas uma forma barata de morar,
virou lifestyle. Entre as características do estilo está o conceito aberto, tijolos, estruturas e
instalações aparentes, madeira, metal e muito
concreto. No mobiliário, a releitura do design
de peças fabris é, na verdade, o que define o
estilo das novas criações.

A mesa de centro C410, da Carbono, mescla
a estrutura de madeira com a base em ferro,
materiais emblemáticos do estilo industrial,
bem como os formatos geométricos. O tom
da madeira é Louro Freijó e a base tem acabamento com pintura eletrostática.
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Foto: Rafael Preto (divulgação)
A Poltrona Fine - Lançada em 2019 na DW é
assinada por Rapha Preto para a Black Iron.
O móvel traz leveza e linhas fortes, além de
muito conforto, tornando-se peça-chave para
a decoração do ambiente.

Foto: (divulgação)

por Gabriella Afonso | design de produto

O Pendente Shark P é uma criação de Rapha
Preto para o Programa Shark Tank Brasil. O
designer que desenvolve grande parte das
peças do cenário, produziu o pendente em aço
e 3 tipos de corten com lâmpadas especiais.
Foto: Rafael Preto (divulgação)

O Rack C52 também da Carbono possui
estrutura metálica trabalhada em malha quadriculada, inspirada em engradados e gaiolas
utilizadas em fábricas. A pintura eletrostática
dá acabamento a estrutura do mobiliário, que
ainda possui rodízios com trava para facilitar
a locomoção.
Foto: (divulgação)
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design de produto | por Gabriella Afonso

A Cômoda Industrial Style, do Armazem43 é
feita em chapa de ferro com cantos arredondados, tampo e frente das gavetas em madeira de demolição. Nas laterais a peça oferece
espaço para sapatos.
Foto: Armazem43 (divulgação).

O painel metálico da Dropiron é um trabalho
manual que reúne pequenas peças metálicas
em formato de gotas, que podem formar o
desenho desejado. Com opções de densidade,
cada projeto tem sua personalidade, criando
obras de arte exclusivas.
Foto: Celina Germer (divulgação)
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interiores | por Gabriella Afonso

Um novo
olhar para
o estilo
industrial
ESTAMPAS GEOMÉTRICAS, ADIÇÃO DE
CORES NA DECORAÇÃO E PINTURA,
FORAM ALTERNATIVAS PARA COMPOR
O PROJETO COM A DOSE CERTA DE
OUSADIA PARA OS JOVENS PUBLICITÁRIOS.

T

ijolos e concreto aparentes, poucas
paredes e trilhos com spots direcionáveis, instalados na laje de concreto desse
apartamento, localizado no bairro de Moema
(Sp), nos levam a tendência industrial de
imediato. No entanto, algumas adaptações
nos materiais, trouxeram uma nova leitura
do estilo. A arquiteta Viviane Gobato considerou o desejo dos moradores e mesclou este
conceito ao contemporâneo, com o design do
mobiliário, releituras de pendentes e tijolos,
cores sóbrias e até a interferência popular das
estampas geométricas na decoração. A união
harmoniosa desses estilos é cada vez mais
comum para adaptar a ousadia do industrial
à preferência de cada um. Neste caso, o uso
de plaquetas de tijolo, no lugar do elemento
natural, a pintura branca das alvenarias,
deixando o concreto se destacar apenas na
laje, o piso de madeira em detrimento do
típico cimento queimado, bem como o uso da
paleta em tons pastel tornaram a decoração
mais leve e fluída, sem fugir da proposta. O
piso de peroba dourada instalado na paginação espinha de peixe e o fechamento de vidro
da varanda permitem que o ambiente seja
utilizado como extensão da área social.

A iluminação de LED embutida em cada
nicho da estante traz aconchego ao
ambiente e auxilia na busca pelos livros
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gabi_afonso@ | por Gabriella Afonso | interiores
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interiores | por Gabriella Afonso

Em contraste com o cimento queimado
do painel, para o piso foi revestido
com tacões de peroba dourada, da
Indusparquet, instalado em toda a área
social.

Os pendentes são uma releitura dos
modelos usados em fábricas, ou seja,
uma alternativa moderna de manter o
estilo industrial presente. Os azulejos
da Lurca se encarregam de colorir o
ambiente.
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“ O papel de parede que você sonha, está na Bucalo.”
– Júlio Cesar Dantès - Designer de Interiores

Rua Augusta, nº 2098 | Cerqueira César | São Paulo - SP
Cep: 01412-000 | Tel.: (11) 3189-0020
www.bucalo.com.br | orcamento@bucalo.com.br
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interiores | por Gabriella Afonso

Para criar um espaço de convivência descontraído, o ambiente foi otimizado com
móveis de marcenaria industrial. “Isso torna
a adequação mais simples nos ambientes.
Outro ponto positivo é a diversidade de acabamentos, com possibilidades de ferragens
e puxadores metálicos”, reforça a arquiteta.
A escolha dos móveis foi pensada para criar
contraste com a decoração leve, como é
possível observar na mesa de jantar, que tem
base em concreto e tampo de madeira, mas é
cercada pelo design delicado das cadeiras de
corda. O projeto jovem e atemporal traduz a
personalidade dos moradores. A sala de estar
é o destaque do apartamento, graças a estante iluminada e o discreto cantinho de leitura,
composto por poltronas (colocar modelo,
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assinatura do design e loja) e delimitado pelas
plaquetas de tijolo sem acabamento. Logo ao
lado, na sala de TV, a parede revestida com
tijolos pintados de branco torna o ambiente
mais leve. Na área do home theater, o acabamento em cimento aparente destaca a TV,
embutida na parede. Fugindo da marcenaria
tradicional, o cimento queimado é protagonista inclusive nas prateleiras.

O piso de peroba integra o interior a área
externa, onde o paisagismo permanente
do painel verde traz a natureza para perto
dos moradores

A falta de espaço para uma cozinha gourmet
impedia a instalação da bancada. A solução
encontrada pela arquiteta foi demolir a parede que separava os ambientes, promovendo
a integração de toda a área social, o que permite aos moradores cozinhar e interagir com
quem está na sala.

Fotos: Salvador Cordaro (divulgação).
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retrofit | por Gabriella Afonso

Preservando
memórias
COM A TÉCNICA DO RETROFIT UM
ANTIGO GALPÃO FOI TRANSFORMADO EM RESTAURANTE NO BAIRRO DE
PINHEIROS, EM SÃO PAULO

É

inimaginável, porém real. O local que
já sediou uma fábrica e posteriormente
um estacionamento foi completamente
reformado para a instalação de um restaurante e café. A obra assinada pelo arquiteto
Felipe Hess tinha como partido arquitetônico
o Retrofit, pois os proprietários do Futuro
Refeitório desejavam preservar ao máximo as
características do espaço e sua história, bem
como as marcas do tempo.
Depois de um estudo técnico para analisar o
que poderia ser mantido, sem interferir na
segurança e normas da vigilância sanitária,
o piso e as paredes típicos de um estacionamento passaram a integrar a decoração do
ambiente. Por evitar custos, a estrutura do
telhado foi mantida e recuperada, e as paredes receberam pintura branca por cima dos
tijolos aparentes, evidenciando a proposta
industrial do projeto.

A cozinha integrada é protagonista
do local, tanto pela visibilidade
do interior, quanto pelo balcão
contínuo, revestido com granilite.
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O galpão de 650 m², localizado em Pinheiros,
não sofreu grandes mudanças estruturais,
porém foi necessário reforçar a estrutura

metálica na parte técnica, a fim de suportar
o peso dos equipamentos e maquinários utilizados no preparo dos pratos. Outro ponto
importante do retrofit foi a adaptação do espaço que passaria a ser utilizado para alimentação, logo, deveria atender a uma série de
exigências impostas pela vigilância sanitária.
“As proprietárias foram compreensivas e
aceitaram as especificações como a instalação
de azulejos brancos, do tipo Subway Tile, que
facilitam a limpeza diária, principalmente nas
áreas que ficam em contato frequente com a
gordura”. Conta Felipe Hess.
Além de um novo ambiente criado para os
maquinários e câmara fria, uma tela metálica
foi instalada abaixo do telhado, a fim de conter detritos e o avanço de pequenos animais na
área de alimentação e preparo dos alimentos.
Tais cuidados são motivos de orgulho para as
proprietárias, que fizeram questão de deixar a
cozinha à mostra para que os frequentadores
pudessem assistir ao preparo das receitas, criando conexão entre eles e o estabelecimento.

por Gabriella Afonso | retrofit

O projeto tem como premissa a
preservação do espaço e a história
do local.

A pedido das propretárias, as paredes com as
tradicionais cores e faixas de estacionamento
foram mantidas, em conjunto com o piso
desgastado.
de•cor•ar
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retrofit | por Gabriella Afonso

Com o paisagismo tropical de André
Paoliello, o local imprime o estilo rústico
presente nos vasos em composição com o
restante dos materiais.

O espaço muito grande e sem
nenhum tipo de isolamento térmico
ficava muito frio no inverno, então
foram espalhadas lareiras a lenha
pelos ambientes.
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Fotos: Fran Parente (divulgação)

Parabéns aos participantes e aos ganhadores do
“Prêmio Decorar Proﬁssionais do Ano”, na sua
12ª edição! Ficamos felizes em participar com
vocês deste momento tão importante!

Projeto: Camilla Matarazzo

SA TO I I
MÁRMORES E REVESTIME TOS

Rua Cipriano Barata, 280 - Ipiranga | CEP 04205-000 | São Paulo - SP | Fone: 11 2272-1450
www.santorinimarmores.com.br | e-mail: santorini@santorinimarmores.com.br
www.instagram.com/santorinimarmores | www.facebook.com/santorinimarmores
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Inspiração
industrial
CANDY COLORS É A APOSTA DA ARQUITETA PARA TRAZER FEMINILIDADE
EM MEIO A RUSTICIDADE DO ESTILO
INDUSTRIAL

C

om 110m², o apartamento projetado
pela arquiteta Carina Korman, no
bairro do Jardins (SP) é o típico loft
nova-iorquino no tocante a estrutura – que
conta com mezanino, tijolos, cimento e vigas
aparentes. No entanto, a brutalidade própria
do estilo deixaria o ambiente muito masculino para a proprietária que tem a cor rosa
como sua favorita. Buscando uma forma de
atenuar essa rusticidade e imprimir a identidade da moradora, a arquiteta fez alterações
pontuais na planta, usou tons pastel para o
acabamento geral e candy colors na decoração.
Como a cozinha é integrada à área social,
Carina sugeriu reformular o layout para promover maior interação entre as pessoas. Para
isso, os pontos de água e esgoto foram alterados e uma ilha central com cooktop e mesa
embutidos foi instalada, criando a triangulação entre área de cocção, armazenamento e
preparo. Os temperos ganharam prateleiras
que os tornam parte da decoração e a mesa
de jantar é contornada por trios de cadeiras.
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Para abrigar as louças e criar o cantinho do
bar, o escritório se inspirou em antiguidades
para desenhar o bufê em laca verde menta,
com portas de correr em vidro e base quadrada de ferro.
Na parte inferior do loft, o piso de madeira
foi substituído por porcelanato que reproduz
o visual do cimento queimado e ainda traz
praticidade de limpeza. Também característicos do estilo industrial, os tijolinhos que
na versão clássica dos lofts permanecem sem
acabamento, aqui receberam pintura branca
para propagar a iluminação natural, proveniente das janelas que vencem o pé-direito
duplo, além de conferir um ar mais delicado
à decoração. Já no mezanino, os dois dormitórios foram transformados em uma suíte
maior. A cabeceira com nichos em laca cinza é
uma versão moderna dos criados-mudo. Sem
base, os volumes oferecem suporte mantendo
o visual o clean. Para maximizar o conforto e
destacar a área da cama, uma parte da cabeceira é estofada com estampa que mistura formas geométricas e tijolinhos em amarração.

por Gabriella Afonso | interiores

O projeto de interiores visava a união
do estilo industrial com a feminilidade
característica da moradora.

O layout em “L” junto a integração da
área social facilita a comunicação entre a
proprietária e seus convidados, mesmo
estando em ambientes diferentes.

O estilo industrial foi mantido, mesmo
depois de alterar alguns acabamentos,
como os tijolinhos que foram pintados
de branco.

de•cor•ar
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O letreiro neon é comum no
estilo INC e funciona como uma
tatuagem que traz em uma palavra
ou frase, algum significado para o
morador

Os degraus de madeira na escada de ferro
refinam o acabamento, sem fugir do estilo
proposto. Aqui, o elemento liga a parte
inferior do loft ao mezanino.
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por Gabriella Afonso | interiores
Com pé-direito duplo, a iluminação natural
é abundante no interior e o acabamento
branco dos tijolos potencializa o efeito, além
de deixar o ambiente mais leve visualmente.

Em todo o imóvel, inclusive na suíte, as
tubulações e lâmpadas com filamento
de LED aparentes remetem ao visual dos
galpões antigos

Foto: JP Image (Divulgação)
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arte | por Camila Gomes

Arte na
Parede
É IMPRESSIONANTE O QUE A PINTURA PODE FAZER POR UM AMBIENTE.
A TENDÊNCIA DA PINTURA GEOMÉTRICA UNE TINTA E DESENHO NA
CRIAÇÃO DE EFEITOS CAPAZES DE
DESTACAR UM AMBIENTE DE MANEIRA
RÁPIDA E SIMPLES

A partir de tons terrosos e caramelo, a arquiteta Camila Fleck
usou arcos e retângulos para trazer
volumes diferentes à parede da sala
de um apartamento, com pouca
marcenaria. O painel de fitas de
LED verticais auxilia no impacto
visual da arte.
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Foto: Denilson Machado (Divulgação)

O aroma correto para cada ambiente
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Neste quarto juvenil, a área de
estudo criada pela arquiteta Larissa
Catossi é marcada por triângulos
de diferentes tamanhos e classificações pintados na parede. Cada um
recebeu um acabamento, inclusive
com pequenos adesivos pretos que
formam petit poás, que os destacam
na composição.
Foto: Laura Sá (Divulgação)

Para transformar alguns cômodos
neutros da casa em ambientes modernos, a Sketchlab usou um tom de
azul marinho e textura de cimento
queimado para criar o efeito de
luz “lavando” a parede. O detalhe
é que o facho da suposta luz, sai
exatamente de um dos spots que
permeiam o forro.
Foto: (Divulgação)

82

de•cor•ar

de•cor•ar

83

arquitetura e interiores | por Camila Gomes

Pilares
incorporados
ao projeto
APARTAMENTO DE 140 M² INTEGRA
TODA A ÁREA SOCIAL DE FORMA QUE
OS CÔMODOS PARECEM FAZER PARTE
DO MESMO AMBIENTE

D

esafiado a reformar o próprio apartamento onde mora com a esposa, o arquiteto Kanô Ferreira pediu a ajuda da
amiga e arquiteta Helena Pedreira de Freitas,
na organização das ideias divergentes entre o
casal. A profissional, imparcial diante das preferências de ambos, sugeriu que a colaboração
entre os escritórios Plure Arquitetura e MPA
Pedreira de Freitas Arquitetos fosse resumida
em dualidade. Com o intuito de harmonizar
dois estilos arquitetônicos diferentes, formas
e texturas foram adicionadas, modificando a
dissonância da área social, que foi completamente integrada. “Usamos bastante tijolos
descascados, cimento queimado e cerâmicas
mas optamos pela pintura branca para favorecer a amplitude”, afirma Kanô Ferreira.
Na cozinha, os pilares estruturais em concreto aparente foram incorporados ao layout,
passam por dentro da marcenaria. O que
antes seria um problema, nesta leitura do
estilo industrial que os arquitetos criaram,
a estrutura ajudou os profissionais a fixar o

Com a ausência de paredes, o
mobiliário se encarrega de delimitar
os ambientes
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nicho suspenso de serralheria. A ausência de
paredes deixa a delimitação dos espaços por
conta do mobiliário, como a mesa de jantar,
que marca o início de um novo ambiente
depois da cozinha. Já a área íntima pode ficar
preservada pelas portas de correr quando
fechadas, que se assemelham a um painel de
madeira ripado. Entre a sala de jantar e estar,
a união assimétrica das réguas cerâmicas que
remetem ao cimento no acabamento, com os
tacos de madeira, reforçam a proposta inacabada, típica do estilo induistrial
A área íntima fica escondida por portas de
correr feitas em marcenaria, que quando
fechadas, parecem um grande painel perpendicular na sala de TV. Enquanto de um
lado a estrurura ripada apresenta um ritmo
de ligação entre a sala de estar e o corredor,
ampliando o pé-direito e alongando horizontalmente a área íntima. Do lado oposto, com
a mesma proposta, o aparador contínuo com
duas prateleiras serve todos os ambientes e
contribui com a profundidade da área social.
Projeto: Plure Arquitetura +
MPA Pedreira de Freitas Arquitetos

por Camila Gomes | arquitetura e interiores
O contraste entre cheios e vazios, opaco e
transparente se repete na sala de jantar

O composição assimétrica entre os pisos
reforça a proposta industrial do projeto
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arquitetura e interiores | por Camila Gomes
O Subway Tile tem design industrial
e acabamento mais sutil, excelente
para equilibrar os estilos preferidos
de cada morador

No banheiro, a dualidade entre as
preferências do casal fica clara com a
escolha de revestimentos icônicos do
estilo industrial, como o tijolo – que
neste caso é uma versão moderna
em cerâmica branca – e a textura em
cimento aparente, combinados à itens
mais contemporâneos, como a bancada esculpida em Corian.
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Fotos: Maíra Acayaba (divulgação)
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Verde no
concreto
APESAR DOS MATERIAIS RÚSTICOS E
DA IMPERFEIÇÃO NOS ACABAMENTOS, O PAISAGISMO TEM SEU LUGAR E
IMPORTÂNCIA GARANTIDOS TAMBÉM
NOS PROJETOS INDUSTRIAIS

Para a obra de um apartamento no
Butantã, em São Paulo, Milena Bomediano apostou no cobogó em cimento queimado como suporte para
as plantas, distribuídas de forma
aleatória para dar mais movimento
à estrutura. O elemento separa a
sala do terraço e atenua a brutalidade da divisória em concreto.
Projeto: Milena Bomediano
Foto: (divulgação)
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por Camila Gomes | design de interiores - verde

Na sala de estar do projeto da
arquiteta Milena Bomediano, no
Alto da Lapa, em São Paulo, as
plantas preservadas foram inclusas
em cachepôs, próximo ao painel da
TV. Seguindo o estilo industrial, o
apartamento recebe o verde e a madeira como uma forma de “quebrar”
o excesso de ferro, tijolo e cimento
queimado no ambiente.
Fotos: Mariana Orsi (divulgação)

Com parede em concreto aparente,
a sala de jantar que faz parte de
um projeto do escritório Bianchi e
Lima, ficou mais acolhedora com
a presença de um jardim vertical,
montado com vasos de poliestireno,
no tom grafite, que contrasta com o
acabamento da alvenaria. A escolha
das espécies foi feita a partir do
posicionamento solar na área, por
isso, as eleitas foram aspargos e
peperômias, que são resistentes e
precisam de muita luz.
Projeto: Bianchi e Lima
Foto: (divulgação)
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cobertura | por Gabriella Afonso

Estética
Industrial
O DUPLEX COM ESTILO INDUSTRIAL
DE 160M² FOI CRIADO APROVEITANDO
O PARTIDO DA LOCALIZAÇÃO E VISTA
DO EDIFÍCIO.
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L

ocalizado no topo de uma torre de nove
andares, o apartamento traz uma vista
incrível, além de baixa sonoridade devido
ao afastamento da rua. “Isso nos direcionou a
criar um projeto onde os moradores pudessem ter uma área externa convidativa no
segundo andar. É possível aproveitar melhor
a paisagem e a tranquilidade do lugar sem
parecer que estamos em São Paulo”, diz o
arquiteto Pietro Terlizzi.

O casal tinha uma afinidade com a linha
industrial, trazendo referências de Nova York.
Além disso, tinham como objetivo um apartamento espaçoso para acomodar o cachorro e
recepcionar os amigos.
A escada em caracol, original do apartamento,
foi mantida e ganhou ainda mais destaque com
a pintura automotiva na cor amarela, tornando-se protagonista do ambiente.

A nova coleção aterrissa, com exclusividade,
nas lojas Portobello Shop de todo o país.
O clima da estação mais vibrante do ano é a
aposta para deixar a sua casa pronta para o verão.
Acesse portobelloshop.com.br
e encontre a loja mais próxima de você!

NOVA LINHA

DIGA “SIM” AO DESIGN AUTORAL!

Portobello Shop Santo André
Rua das Figueiras, 954 - Jardim, Santo André - SP
(11) 2774.8600
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cobertura | por Gabriella Afonso

O canto alemão, que também
funciona como sapaterira, foi criado
pela SM Marcenaria. A peça divide o
espaço com as cadeiras Bertóia, da
Clássica Design.

No andar inferior, a varanda foi integrada à
sala de estar, que recebeu assoalho de cumaru,
pintura em cimento queimado e a parede de
entrada foi revestida com bricks.
O projeto de iluminação foi importante para
suprir a falta de luz natural na área social, já
que o apartamento só recebe luz em uma das
faces.
Na sala de jantar, o canto alemão funciona
tanto para as refeições, como para organizar
os sapatos. A cozinha em estilo americano
dispõe de uma bancada linear em quartzo
branco, dividida em áreas de preparo e cocção,
com frontão revestido por subway tiles.
Já no quarto do casal, o destaque é a cabeceira em estrutura de MDF e couro sintético.
A mesma traz luz indireta sobre a parede,
evidenciando o revestimento de tijolinho com
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acabamento desgastado. O projeto executado
no bairro do Ipiranga foi complexo no sentido
da infraestrutura da cobertura e levou cerca
de um ano para ser finalizado. O andar
superior abriga toda a área de lazer contendo
espaço gourmet com churrasqueira, deck, jardim com paisagismo do Atelier Floral e ofurô.
O estilo industrial está presente nos dutos
elétricos aparentes e revestimentos rústicos,
como os tijolos da Lepri, a madeira e o porcelanato da Portobello, que reproduz cimento.
A parte coberta em estrutura metálica traz
o tom amarelo presente em vários detalhes,
combinado com nuances de cinza. O andar
da cobertura ainda conta com a mesa exclusiva, equipada com rodízios para movimentar
facilmente a peça, desenhada pelo escritório
de Pietro.

por Gabriella Afonso | cobertura
A bancada da cozinha tem
tampo em quartzo branco, da
marmoraria Petramar.

O quarto do casal combina a parede
de tijolinho, com acabamento
detonado, com a cabeceira em couro
sintético, iluminada pela fita de LED
embutida na peça
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cobertura | por Gabriella Afonso

No andar superior, o ambiente
descontraído é onde o estilo
industrial mais se destaca, com a
cobertura de telhas e vigas típicas
dos galpões antigos, refletores,
trilhos e dutos elétricos aparentes

Na parte estrutural do andar superior,
uma estrutura metálica dá suporte
à cobertura do telhado, onde está
localizado o home theater e espaço
gourmet.
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Fotos: Guilherme Pucci (divulgação)

PISOS
REVESTIMENTOS
PASTILHAS
VINILICOS

PAINEIS DECORATIVOS

BRICKS

BANCADAS
Em porcelanato

RUA DAS PALMEIRAS, 393, BAIRRO JARDIM SANTO ANDRÉ - SP
FONE: 11 3705-3637
VENDAS@NOVAARTEBRASIL.COM.BR
ALAM. PROF. LUCAS NOGUEIRA GARCÊS, 1.186-A ATIBAIA - S.P.
112427-1159 / 2427- 0742

de•cor•ar

95

eventos | por Gabriella Afonso

30 anos
de Tidelli
A PIONEIRA EM FIBRAS SINTÉTICAS,
COMANDADA PELOS IRMÃOS MANDELLI COMEMOROU O CAMINHO DE
SUCESSO TRILHADO

A

Tidelli, é uma marca baiana que une
o artesanal com o industrial. Introduziu a corda náutica, o que trouxe
mais durabilidade às peças e muitas outras
vantagens, como explica Luciano Mandelli,
sócio-diretor da marca: “A aquisição dessa
nova matéria-prima nos abriu possibilidades
não só no trançado como no tricô, no macramê, no bordado e na rede. A corda ampliou
as opções de produtos e as coleções passaram
a ser vistas como multicoloridas”.
Além das lojas próprias e revendas espalhadas
por todo Brasil, a Tidelli iniciou em 2015 uma
expansão internacional. Hoje a marca tem

duas lojas na Califórnia, além das revendas
em São Francisco, Nova York e Miami, México
e Panamá.
A Tidelli tem parcerias solidas com arquitetos
de todo Brasil, e para comemorar os 30 anos
da de sucesso, lançou o Prêmio Tidelli com as
categorias: residencial, mostras e corporativo.
A marca que tem uma forte atuação social,
pode ser vista na preocupação ambiental com
o apoio ao Projeto Tamar e também no cuidado em gerar o mínimo de resíduos possíveis
de matéria-prima.

A parceria com designers renomados
veio para reforçar a preocupação da
marca com a estética e a assinatura
brasileira.

O evento durou quatro dias e
aconteceu no Tivoli Ecoresort
Praia do Forte, com direito à
premiação e muitos eventos.
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Fotos: (divulgação)
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exposição | por Camila Gomes

Equilíbrio na
decoração
ENTRE OS DIAS 3 DE OUTUBRO E 17
DE NOVEMBRO, ACONTECE A MOSTRA MORAR MAIS POR MENOS, NO
BAIRRO ALTO DE PINHEIROS, EM SÃO
PAULO

D

uas casas vizinhas com conceito da
década de 60 abrigam justamente 60
ambientes da 16ª edição da mostra. A
escolha dos espaços, repletos de história, foi
ideia das idealizadoras Ligia Schuback e Sabrina Schubak Rocha. Ambas as construções
de famílias amigas, apresentam ares modernistas e contemplam os principais pilares do
evento: brasilidade, sustentabilidade, customização, inovação e tecnologia. A Decorar fez
uma seleção de cinco ambientes criados com
respeito ao meio ambiente e melhor aproveitamento de recursos. Confira!

SALA DE JANTAR
O ambiente, assinado pelas arquitetas Isabella Nalon e Juliana Atti, faz homenagem à
carreira da cantora Sula Miranda, conhecida
como a “rainha dos caminhoneiros”, transmitindo seu estilo, gosto pela decoração e
história de vida. Uma parede de pallets em
pinus de reflorestamento é a protagonista do
espaço junto de um lustre feito com galhos. O
reaproveitamento de materiais faz parte do
espaço, tal como as rodas de caminhão, que
são a base do banco de vidro.

BANHO DA CASA
A partir de uma atmosfera lúdica, o local é
decorado em tons de nude, como referência
ao ambiente íntimo em que as pessoas ficam
com a pele à mostra. A arquiteta Semíramis
Alice teve a intenção de criar uma camada
sensorial, remetendo aos pelos da pele,
paredes e forro, que são revestidos de grama
sintética. A banheira é recheada de bolinhas
e o visual onírico é complementado com um
letreiro em neon.
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exposição| por Camila Gomes

QUARTO DA MÃE MODERNA
Assinado pelas arquitetas Danielle Dantas e
Paula Passos, a suíte foi projetada para uma
mulher que gosta da natureza. O que explica
a forte presença do verde, tanto no mobiliário
em tom pastel, como no adesivo de folhagens.
Com praticidade e aconchego, os revestimentos remetem a elementos naturais, como
madeira e palha.

ESTÚDIO LAR DOCE CASA
Pensado como espaço para um ainfluenciadora trabalhar, receber amigos e morar, o
ambiente assinado pelos arquitetos Anna
Beatriz Fadul e Gregory Copello é marcado
pela multifuncionalidade e integração. A técnica do frisado apresenta visual semelhante
à madeira ripada ao mesmo tempo em que o
ambiente recebe piso monolítico, com efeito
sem junções, totalmente mineral e natural.
100
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Fotos: (divulgação)
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cor | por Camila Gomes

Cor que
renova
O ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE CORES
DA SUVINIL DESTE ANO REVELOU O
“MANTRA” COMO A COR DE 2020, E
COM ELA, TRÊS PALETAS INSPIRADAS
PALETAS NAS NOSSAS NECESSIDADES
E NO MODO COMO VIVEMOS ATUALMENTE
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O

Suvinil Revela colocou em foco,
temas ligados à nova década para
chegar à conclusão do seu estudo de
cores para o próximo ano. Pautada pelo comportamento humano desta nova era, a proposta assinada por Ana Kreutzer, consultora
de cores da marca, concluiu que a cor Mantra
é a que melhor responde ao alinhamento
do eixo emocional. A cor do ano, amarra os
temas Repenso, Adapto e Equilíbro. Trata-se
de três nuances inéditas de um verde azulado,
meditativo e regenerador, que se dilui em outros dois subtons: Horizonte e Contemplação.
“É a ideia de espaço horizontal e de descanso
do olhar que essa cor nos traz.

Os outros tons da Mantra promovem a
proposta degradê e respiro. É como a vibração
do som: se propaga e vai diluindo até cair em
um tom bem claro”, explica Ana Kreutzer.
A Suvinil dividiu as cartelas de cor em três
temas: Repenso, Adapto e Equilíbro. “Estamos entrando em 2020 repensando nossos
valores, buscando novas formas de nos
relacionar com o mundo e de equilibrar nosso
bem-estar com a tecnologia que nos cerca.
Estamos em constante estado de mudança”,
afirma Juliana Hosken, diretora de Marketing
da empresa.

móveis personalizados com inovação, sosticação e conforto totalmente
sob medida para sua casa.

projeto - Ilha Bela - Lígia Gratão
Arquitetura e Design

metacrilato

50% +

made italy

a c a b a m e n t o
com nanotecnologia

www.casasolution.com.br

brilho que
a pintura
high gloss

ferragens
e s p e l h o
inquebrável
metacrilato

pedras naturais
aplicadas
em móveis
e paredes

fabrica de móveis

(11) 982333253

CasaCor 2019
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cor | por Camila Gomes

REPENSO
O tema aborda um novo olhar para a matéria,
como a urgência que deve ser dada à sustentabilidade, por meio da reciclagem que se
torna matéria-prima para outros materiais.
“Começamos a reeducar a nossa visão para a
estética desses elementos, que não tem todo
o controle da cor. Por exemplo, quando se
mói plásticos de diferentes tons, vemos uma
textura mais acidentada ou marrom”, afirma
Ana. Por isso, a paleta passeia por esses tons
neutros e atemporais, que ainda se apresentam em versões texturizadas.

ADAPTO
O segundo tema aborda a influência da tecnologia na forma como vivemos e
trabalhamos. “A redução das metragens dos
imóveis, desafia arquitetos a
solucionar os espaços com conforto”, explica
Ana. “A adaptação da vida com a
casa e trabalho em espaços reduzidos coloca o
uso da cor como elemento que
setoriza os ambientes mais abertos, onde o
mobiliário reflete a iniciativa de
adaptação ao espaço”, completa.

EQUILIBRO
O terceiro tema tem como base um fenômeno
social: os altos índices de ansiedade e depressão no Brasil. Por isso, a paleta trabalha em
sintonia oposta a essas patologias e procura
transmitir calma, sossego e serenidade. As
cores são suaves e delicadas, que partem de
verdes e azuis até tons oníricos e adocicados.
“A casa é como um ambiente de cura e reconexão, já que ela tem esse poder”, afirma Ana.
“Com organização e conforto, o lar proporciona essa atmosfera de tranquilidade, que te
convida para momentos de reflexão e reequilibrio das emoções”.
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Fotos: Renato Navarro (divulgação)

EXCLUSIVO
COMO
SEU
EVENTO.
FAÇA SEU EVENTO CONOSCO
@CERVEJARIATRIBAL

de•cor•ar

105

Conheça
OS AUTORES DOS PROJETOS
Carina Korman
Diplomada em arquitetura
pela Faculdade de
Arquitetura Belas Artes de
São Paulo em 2004 e pósgraduada em Desenho de
Interiores pela Universidade
Politécnica de Catalunya, em
Barcelona, Carina Korman
integra a equipe do Korman
Arquitetos, que está no
mercado há mais de 35 anos.
Silvio e Ieda Korman são
fundadores do escritório, que
assina projetos residenciais,
comerciais e de hotelaria no
Brasil e também no exterior..
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Rogério Shinagawa
Formado pela Pontifícia
Universidade Católica de
Campinas (PUC – Campinas),
o arquiteto administra o
escritório que leva seu nome,
na Vila Romana, em São Paulo.
Atua nas áreas de arquitetura,
design de interiores e
paisagismo. Com experiência
em obras de vários setores,
Rogério Shinagawa atende
três fatores importantes
em todos os seus projetos:
funcionalidade, estética e o
cliente..

Felipe Hess

Viviane Gobbato

Felipe Hess é arquiteto
formado em 2008 pela
AEAUSP – Escola da Cidade.
Colaborou em escritórios
internacionalmente
reconhecidos como Triptyque
Architecture e Isay Weinfeld,
até iniciar o escritório próprio
em 2002, onde desenvolve
trabalhos em várias áreas e
escalas, desde mobiliário
a edifícios, passando por
projetos comerciais, interiores
e residenciais.

Viviane Gobbato é formada
em arquitetura e urbanismo
pela Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP).
Participou de projetos de
interiores em escritórios
renomados, como Fernanda
Marques Arquitetos
Associados e Ana Maria
Vieira Santos. Fundou a
empresa Viviane Gobbato
Arquitetura com a proposta
de desenvolver projetos
inovadores e personalizados.

Kanô Ferreira

Ricardo Lopez

Pietro Terlizzi

Matias Alem

Formado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie,
o arquiteto tem um olhar
cuidadoso quanto às vontades
de seus clientes. Desde 2009
está à frente do escritório
Plure Arquitetura, na Vila
Leopoldina, em São Paulo,
que fundou junto com sua
amiga, a arquiteta Helena
Pedreira de Freitas.

Formado pelo Istituto
Europeo di Design (IED),
o designer de interiores é
proprietário do Grupo Lo
(Lo Interiores – Projetos de
Arquitetura e Interiores),
em São Caetano do Sul, no
Grande ABC. Responsável
pelo canal no Youtube
Decorando Meu Apê, também
administra a loja Decorando
meu Apê Store e a empresa
de palestras, treinamentos e
workshops Lo Things.

Formado pela FAU Mackenzie
em 2009, foi sócio da Arch
Stage Projetos por sete anos.
O arquiteto abriu seu próprio
escritório Pietro Terlizzi
Arquitetura e Design em 2016,
onde atua em todas as etapas
do projeto, desde o conceito
até a execução da obra. O
escritório assina mais de 30
projetos, entre residências,
escritórios e estabelecimentos
comerciais.

Matias se formou em
Arquitetura na Universidade
de Miami. Com mais de 7 anos
de experiência profissional,
além de arquiteto, Matias
é especialista no mercado
imobiliário de Miami e CEO
do grupo BRG International,
que inclui a BRG Homes,
BRG Communities, BRG
Management e BRG
Studio, que se concentram
exclusivamente na arquitetura..
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Benestare
FOTO: HENRIQUE RIBEIRO

FOTO: RICARDO BASSETTI

(11) 2674-2799
www.benestare.com.br

FOTO: RICARDO BASSETTI

de•cor•ar

107

Contatos
A

H

Ana Kreutzer
@anakreutzer

Hella Jongerius
@hellajongerius

Aonze Arquitetura
@aonzearq

I

B
Bel Evangelisti
@belevangelisti
Beyond Realty Group
@brghomes

J
Juliana Atti
@juatti
Juliana Hosken
@juhw

Bianchi & Lima Arquitetura
@bianchielima

K

C

KOI Engenharia
@koiengenharia

Camila Fleck
@arquiteta.camilafleck

Korman Arquitetos
@kormanarquitetos

Carla Brandão
@advogadaquevirouvaso
Céline Wright
@celinewrightparis
Cité de l’architecture
@citedelarchi
Compagnie de Phalsbourg
@compagniedephalsbourg
D
Daniele Lauria
@danielelauria.71
Dantas & Passos Arquitetura
@dantaspassos.arquitetura

L
Larissa Catossi
@larissacatossiarquitetura

Fadul Copello
@fadulcopello
Felipe Hess
@felipehessarquitetos
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P
Pietro Terlizzi Arquitetura
@pietro_terlizzi_arquitetura
Plure Arquitetura
@plure.arq
R
RBC
@rbc
Roberto Spina
@roberto.spina
S
Sabrina Schuback
@sabrina_schuback
Semíramis Alice
@arquitetasemiramisalice
Sula Miranda
@sulamiranda_oficial

Ligia Schuback
@ligiaschuback

Suvinil
@tintas_suvinil

Lopez Interiores
@lo.interiores

T

M

Tidelli
@tidellibrasil

Marília Zimmermann
@marilia.arq

Tresuno – criações em concreto
@tresuno_revestimentos

Matias Alem
@matiasalembrg

V

Milena Bomediano
@milenabomedianoarquiteta
MPA Predreira de Freitas
@mpa_arquitetos
N

F
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Isabella Nalon
@isabellanalon

NOCC
@studionocc

Nelly Rodi
@nellyrodi
Nür Gallery
@nurgalleryparis

Vitra Modular
@vitra
Viviane Gobbato
@vivianegobbatoarquiteta
W
W3 Paisagismo e Arte
@w3paisagismo
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Mais uma inovação da Dedicatto.
Cozinha externa 100% impermeável.

Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1660, Jardins - SP
Alameda Araguia, 51, Alphaville - SP
Avenida Américo Vespucio Norte, 2500, Santiago - Chile
+55 11 4193 - 2170
110
de•cor•ar
www.dedicattomobilia.com.br
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apresenta

A Maior Mostra de Decoração
em Containers da América Latina

08 de Novembro a
08 de Dezembro.

Em sintonia com as tendências de mercado e
comportamento mundial no setor da construção,
arquitetura e decoração, trazemos ao Vale a
1ª Mostra de Decoração em Containers.
O empreendimento localizado em Jacareí possui 1870
m2 de área construida em 4000 m2 de área de terreno.
Onde foram projetados 29 ambientes com muita
criatividade, soﬁsticação e tecnologia.
Participam desse projeto 29 proﬁssionais de arquitetura e
decoração além das das 26 lojas Associadas ao Grupo
Nexus.

Adquira
seu Ingresso
Conheça a Maior Mostra de
Arquitetura e Decoração em
Container do Vale do Paraíba!
08 de Novembro a 08 de Dezembro
Sextas e sábados, 12h às 20h
Domingo 12h às 18h
Estrada dos Remedinhos, 1912
Jacareí - São Paulo
Ingressos a venda pelo site:
nexusoﬁcial.com.br/mostra
10% da bilheteria será
revertida ao Gacc.

realização

Conheça os
Profissionais
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A união de conhecimento e networking
inspirou a criação do NEXUS, um seleto
grupo de lojas do ramo da construção,
arquitetura e decoração que conecta os
proﬁssionais do setor.
Nexus é uma rede que valoriza
relacionamento, transparência e o
compromisso social.

TM

ambientes inteligentes

Nexus é gestão competente, é
reconhecimento proﬁssional pelo mérito, é
a valorização do mercado.
NEXUS É PIONEIRISMO

Estrada do Remedinho, 1912
Jacareí - São Paulo
mostra@nexusoficial.com.br
nexusoficial.com.br/mostra

Apoio
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Integração
ROGÉRIO SHINAGAWA ADMINISTRA
O ESCRITÓRIO QUE LEVA SEU NOME
DESDE 2015. COM FORMAÇÃO NA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE CAMPINAS, O PROFISSIONAL ATUA
NAS ÁREAS DE ARQUITETURA, DESIGN
DE INTERIORES E PAISAGISMO HÁ 13
ANOS.

No Apartamento Is de 180 m², que fica no
Itaim Bibi, a unidade visual dos ambientes,
fica por conta do piso de Limestone e a estante de madeira Cumaru, que percorrem todo o
espaço.
Para a sala de jantar da residência ao lado,
Shinagawa deixou um pátio central entre dois
ambientes como vista e fonte de luz natural.
O sofá e mesa são da Clami, a luminária de
piso da Ana Neute. Por fim, o terceiro projeto
interliga a piscina com a área da churrasqueira, setorizando os anbientes por meio das
banquetas Helga, do Estúdio Bola, e do mobiliário da varanda, assinado por Fernando
Jaeger, com almofadas da Codex Home.

Fotos: Evelyn Muller (divulgação)
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Fotos: Evelyn Muller (divulgação)
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Neste duplex, na Vila Madalena, em São
Paulo, o volume azul em marcenaria mantém o lavabo discreto dentro da área social.
No pavimento superior, a estrutura em aço
com policarbonato separa o closet do quarto,
permitindo amplitude e maior incidência de
luz natural. O aparador baixo revestido com
azulejo serve como banco e rack para a TV e
aparelhos. A mesa de jantar é confeccionada
pela ICC Escadas e a luminária é da Reka. A
cozinha e a área de serviço foram integradas
à sala. Ambas receberam marcenaria em compensado, estruturado com aço. A bancada em
quartzo tem cuba de inox e tanque de serviço
oculto pelo tampo de madeira.

“A arquitetura tem que atender três fatores
importantes: funcionalidade, estética e o
cliente”
Site: rogerioshinagawa.com
Instagram: @rshina
Telefone: 11 99452-8238
E-mail: rogerio@rshina.com.br
Fotos: Caca Bratke (divulgação)
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Exclusivo
SAMIA SARAYEDINE TEM CERCA DE 30
ANOS NO MERCADO DE ARQUITETURA, DEDICADOS A PROJETOS RESIDENCIAIS E CORPORATIVOS. É ARQUITETA E URBANISTA FORMADA EM 1988
PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO BELAS
ARTES DE SÃO PAULO.

A reforma da cobertura de 300m², em São
Paulo, tinha como conceito transformar os
ambientes em espaços confortáveis para receber os amigos. A tecnologia foi um dos elementos utilizados para oferecer esse conforto, agregando qualidade de vida e bem-estar.
Obras de arte, fotografias e telas de artistas
consagrados decoram o living e as esculturas
agregam sofisticação à área social.

“O Projeto deve integrar tudo o que o cliente
deseja, com equilíbrio e harmonia!“
Site: samiasarayedinetesta.com.br
Instagram: @samiasarayedinetestaarquiteta
Telefone: 11 98512-0091
E-mail: samiaarq@uol.com.br
Fotos: Raphael Briest (divulgação)
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Clean
LAUDIANA TROLEZI É FORMADA EM
DESIGN DE INTERIORES PELO CENTRO
UNIVERSITÁRIO BELAS ARTES DE SÃO
PAULO E ATUA HÁ SETE ANOS NA
ÁREA DE PROJETOS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS. ATUALMENTE COMANDA O ESCRITÓRIO EKIVALE DESIGN –
CONSTRUÇÕES E REFORMAS.

O apartamento de 63 m², em São Paulo,
mistura minimalismo com um toque delicado
de sofisticação. A varanda em tons pasteis
qualificam a sensação de bem-estar e promovem sensação de acolhimento ao local. O jogo
de cores em tons primários de azul, vermelho
e amarelo, completam o tom principal com
leveza e alegria. No quarto do casal, a escolha
por espelhos foi uma estratégia para ampliar
visualmente o ambiente composto por cores
sóbrias e de fundo neutro.

Fotos: Henry (divulgação)
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O segundo dormitório traz a jovialidade em
tons frios, combinada a um toque de cor semelhante na cômoda, quadro e almofadas. A
base clean composta por paredes, piso e bancada branca, deixa todo o destaque por conta
da parede principal, dentro do box, revestida
com cerâmica em formato de tijolo, aplicado
em amarração, mas que faz referência ao mármore no acabamento. Uma releitura do estilo
industrial com interferências clássicas.

“ Não importa o quanto vc se sente segura
realizando o que faz. Sempre há possibilidade
de fazer melhor atendendo as necessidades e
gosto dos nossos clientes.”

Site: br.linkedin.com/in/laudiana-trolezi-12859491
Instagram: @ekivale_design
Telefone: (11) 94312 9890
E-mail: ltrolezi@ekivale.com.br
Fotos: Henry (divulgação)
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Descontraído
A DESIGNER LILIAN BARBIERI, À FRENTE DO SEU ESCRITÓRIO STUDIO CASA
LI, CONSIDERA SEU ESTILO CONTEMPORÂNEO. HÁ 24 ANOS ATUANDO NA
ÁREA, A PROFISSIONAL É FORMADA
EM DESIGN DE INTERIORES PELA ESCOLA PANAMERICANA DE ARTES.
Localizado no Tatuapé, o espaço de 21 m² criado para a realização de reuniões surpreende
por ser criativo e aconchegante. Objetos
como quadros e esculturas que são peças de
grande valor sentimental para a designer
compõem o ambiente. O papel de parede com
estampa tropical avança sobre o teto e integra
a parte destinada a prateleiras e gaveteiros.
O espaço mescla materiais e cores sem abrir
mão da harmonia

Fotos: Ale Rodigues (divulgação)
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Com mobiliário previamente adquirido, a
designer teve a missão de “vestir” os ambientes desse apartamento de 59 m², que fica
na Vila Leopoldina, em São Paulo. A partir da
estampa das cadeiras da sala, Lilian criou um
estudo de cores para definir os acabamentos.
A escala de cinza predomina na sala e na varanda, trazendo também o toque da madeira.
No lavabo, o papel de parede estampa abacaxis dourados no frontão. Metais dourados
com design moderno e acabamento fosco se
destacam na bancada branca.

“ Felicidade em forma de projeto. ”
Site: www.studiocasa.li.com.br
Instagram: @studiocasa.li
Telefone: 11 995033411
E-mail: projetos@lilianbarbieri.com.br
Fotos: Ale Rodigues (divulgação)
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bontempo.com.br • @bontempo_oficial
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2068, Jd. América • São Paulo / RS • (11) 3882 8299
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Clean e
Sofisticada
COM UM JOGO DE VOLUMES PREENCHIDOS POR PORTAS SEM PUXADORES, PORTAS ESPELHADAS E NICHOS,
A MARCENARIA DESSE OFFICE SE DESTACA, NA PAREDE DE TIJOLINHOS QUE
REMETEM AO ESTILO INDUSTRIAL, BEM
COMO A ILUMINAÇÃO INDIRETA COM
SPOTS EXTERNOS. NA COZINHA, BANCADAS E PAREDES REVESTIDAS COM
DEKTON CONFEREM PRATICIDADE
E ELEGÂNCIA AO ESPAÇO. NA SALA,
COMO O OBJETIVO ERA SEPARAR OS
AMBIENTES QUANDO NECESSÁRIO,
O PAINEL AMADEIRADO COM PORTAS
DE CORRER EMBUTIDAS INTEGRA O
HALL SOCIAL AO LIVING, ATRAVÉS DOS
BRISES VERTICAIS.

Site: www.arkhe.com.br
Instagram: @arkhe_arquitetura
Telefone: 11 36417766
E-mail: contato@arkhe.com.br
Fotos: Tales Iwata (divulgação)
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Textura
rústica
A MADEIRA FOI PENSADA PARA TRAZER UM AR RÚSTICO A ÁREA SOCIAL,
ONDE UM NICHO PROFUNDO NA
MARCENARIA FAZ AS VEZES DE UM MINI-BAR, ILUMINADO COM FITA DE LED
EMBUTIDA. DISCRETA, A MARCENARIA
OCUPA TODA A PAREDE DE UM DOS
LADOS DA ÁREA SOCIAL, COM UM
GRANDE PAINEL DE MADEIRA. A PEÇA
COMPORTA ESTANTES PARA LIVROS
E SERVE COMO PAINEL PARA A TV, O
QUE ACABA ROUBANDO OS OLHARES
PARA TAMANHA SIMPLICIDADE E FUNCIONALIDADE. PARA A ILUMINAÇÃO
DA COZINHA, A ESCOLHA FOI PELOS
TRILHOS COM SPOTS DE DIFERENTES
FORMATOS, QUE REMETEM AO ESTILO
INDUSTRIAL, SUBENTENDIDO PELO
USO DE TONS CINZA E DO ACABAMENTO FOSCO.

Site: www.mnbrarquitetos.com.br
Instagram: @mnbrarquitetos
Telefone: 11 50848923
E-mail: contato@mnbrarquitetos.com
Fotos: Daniel Lee (divulgação)
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Funcional e
amplo
“CONFESSO QUE FIQUEI IMPRESSIONADA COM A QUALIDADE DA BONTEMPO EM UM ESPAÇO DO MIGOTTO
E JÁ OS COLOQUEI EM MEU RADAR.
NA SEQUÊNCIA, UM CLIENTE ME
SUGERIU A LOJA E ASSIM COMEÇOU
NOSSA PARCERIA, QUE JÁ CONTA
COM INÚMEROS PROJETOS.ENFIM,
ME SINTO EM CASA E ADORO AS
DIVERSAS LINHAS QUE ATENDEM A
TODAS AS DEMANDAS.”

Site: www.denisebaretto.com.br
Instagram: @barretodenise
Telefone: 11 30786963
E-mail: dbarretto@denisebarretto.com.br
Fotos: Romulo Fialdini (divulgação)
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2020

temporada

novidades

chegando,

ARQUITETURA
DESIGN
DECORAÇÃO
LANÇAMENTOS
MOSTRAS

O programa que está presente nos
melhores eventos nacionais e internacionais.
Contar a história de marcas e produtos,
além de gerar experiência e interatividade:
esse é o nosso DNA. O Programa Tudo com Estilo
apresenta um conteúdo relevante para TV e redes sociais.
Faça seu conteúdo em vídeo com nossa equipe!
Com a qualidade que exibimos no programa !

/ t u d o co m e s tilo

/_ tud oco mestilo

www.tudocomestilo.com.br

2019

Quando design
e tecnologia
trabalham juntos
Os novos Refrigeradores Samsung French Door IBACI 22 unem design
sofisticado e a tecnologia mais avançada para oferecer a maior
capacidade da categoria, ocupando menos espaço. Redefina o projeto
de sua cozinha, unindo inspiração e racionalidade.

Capacidade
Maior profundidade e prateleiras
móveis mais espaçosas para organizar
melhor os alimentos.

Freezer de gaveta
Design ergonômico e mais facilidade
para encontrar alimentos sem se abaixar
ou fazer força.

Digital Inverter
Poupa 28% a mais de energia
que o padrão A do Inmetro.

As mais novas tendências, a sofisticação de sempre. A Enjoy House oferece diversidade de marcas, tecnologia e design.

Design & Performance

Design & Performance

OS MELHORES
PROFISSIONAIS SÃO
ASSIM: TRANSFORMAM
DEDICAÇÃO EM
CONQUISTA.
PARABÉNS,
PROFISSIONAIS DO ANO.

Enjoy House.
Patrocinadora oficial do

ArtData

Prêmio Decorar 2019

11 94000.1430
Siga-nos:

Av. Juriti, 33 – Vila Nova Conceição - SP - Telefone: (011) 5052-5508
www.bedandroom.com.br

A arte revelando sonhos

São Paulo: AV. Europa, 679 – (011)3064-9277

Curitiba: Av. Iguaçu, 3700 –

– (041)3018-4888

www.artigiano.com.br

www.duartedesign.com.br
Fone: +55 11-4434-1081 / Email: contato@designduarte.com.br
R. Dona Silla Nalon Gonzaga, 187 - Santo André – SP

Desenvolve e produz móveis sob medida,
realizando os sonhos de nossos clientes,
através de projetos personalizados e equipe
qualificada.

Cada ambiente entregue pela Duarte Design
busca combinar elementos que geram
equilíbrio, qualidade e harmonia valorizando a
proporcionalidade do traço para garantir a
elegância do projeto.
A Duarte Design valoriza cada traço do
projeto com precisão e minuciosidade para
garantir que seu ambiente seja um espaço
que combine conforto, agilidade, tecnologia,
sustentabilidade e beleza. Os ambientes da
Duarte Design são uma experiência completa
de emoções e sensações.
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Conheça as regras do PRÊMIO DECORAR, que
homenageia os escritórios de arquitetura e design de
interiores mais votados
Por mais um ano, promovemos o PRÊMIO DECORAR, que chega à sua 12ª edição, divulgando os escritórios de arquitetura e
design de interiores mais indicados pelo mercado, que engloba São Paulo, ABC, Alphaville e Granja Viana. Neste ano, como
houve empate, são 51 premiados, que ganham perfis e projetos em cadernos divididos por região nesta revista. Com o objetivo
de valorizar os arquitetos e designers mais lembrados pelos fornecedores – associados aos principais polos de decoração de São
Paulo – e pelos anunciantes da revista, o prêmio se divide em três categorias: Fidelidade, Criatividade e Negócios. Em cada uma,
os votantes indicaram de uma 15 profissionais, e o número de premiados foi proporcional ao de votantes por região. Cada nome
recebeu nota de 1 (menos destaque na categoria) a 5 (maior destaque na categoria). O ranking foi alcançado após a tabulação das
pontuações e do balanço do número de formulários respondidos em cada região, com 183 ao todo. Ainda foi estabelecido um
teto de 30% por região.
REGIÃO

ABC

LESTE

OESTE

SUL

NORTE

TOTAL

+ GRANJA VIANA
E ALPHAVILLE

Formulários
respondidos

62

23

60

21

17

183

Porcentagem
correspondente

33%

13%

32%

12%

10%

100%

Total de
premiados

15

9

14

7

6

51

Região Norte: ALICANTE, BRETON, DELL ANNO, ARMAZÉM 43, ATENEO, CLAMI, D’MARCO, EDGRAN MARMORARIA, EDY PLANEJADOS,
FLORENSE, FRANCCINO, ILUSTRE MÓVEIS, LÍDER, SANTA MÔNICA TAPETES E CARPETES, TODESCHINI LAR CENTER, TOP MÁRMORE,
UD HOUSE. ABC: A ESPECIALISTA, ALLIANCE VIDROS, ARCHIFORMA, AD+ INTERIORES ITALÍNEA, ALAMANDA, AMASF COIFAS COM.
VAREJISTA, AROMA & ARTE, ART LUZ, ARTE PRÓPRIA, ARTHUS MÁRMORES, ASSOALHOS SÃO BERNARDO, ATELIÊ PETRÓPOLIS, BAROTTI
DESIGN, BELLA ORDINE, BELLA TELHA, BELLE TENDE BEARE, BONTEMPO, BRASILIAN GESSO, CARAN CONCEPT, CASA OFICINA, CASA
PINEZI ACABAMENTOS, CASA PORCELANATO, COFEMO, CONCEITO AR-CONDICIONADO, DUARTE DESIGN, DIMARE, EFEITO LUZ
ILUMINAÇÃO, ESPAÇO E FORMA, FLORENSE ABC, FORMAS OFICINA DE MÓVEIS, GARBARINO MÁRMORES, GOURMET CONCEITO, HINDI
MÓVEIS, HORUS ACABAMENTOS, KONTEMPLE, LILÁS DECORAÇÕES, LSJ MARCENARIA, LUSTRES IRE, MADE 55, MADEL, MAXI BANHO,
NOVA ARTE ACABAMENTOS, OMA GALERIA, PAZYRYK TAPETES E CARPETES, PEDRA JULIA, PORTOBELLO SHOP, PRIMEIRA LINHA, QUATRO
ARTE, RS DESIGN, SADH DECA, SALA BELLA, SOLARIUM REVESTIMENTOS, STABILITÁ, TODESCHINI, TS HOME OFFICE, SANTA MÔNICA
TAPETES, UNIQUE MOOD, VIDROS REGINA. Região Oeste (Alphaville): PROJIMAN, STACATTO REVESTIMENTOS, UDIAÇO. Região Oeste:
ABB, AVANTI TAPETES, BONTEMPO, ARTIGIANO, AUGUSTO MORENO CLOSETS, BLUE GARDEN, BRENTWOOD, BUCALO, BRETON, BY
KAMY, CASA MANSUR, CERQUEIRA CÉSAR, CLÁUDIA (PIRÂMIDE), COMPANHIA DAS FIBRAS, CONIBASE, DEFRAGOSO, DPOT OBJETO,
DUFRIO ONE, ENGTOX, ENJOY HOUSE, ESTÚDIO PAULO ALVES, EUROPA VISION, FABRILIS, FORT HOUSE, IMPORHOME, INTERIORI CASA,
ITS FIT, KIAN TAPETES, LOJASARAH, MAIS REVESTIMENTOS, MAISON DE LA MUSIQUE, MECALIGHT, MGC MÁRMORES, MOLDURA MINUTO,
MOSARTE & CO, O CARPINTEIRO, PORTILATO, PORTOBELLO, POSITANO, PROARTE, PROCYL, PUNTOLUCE, QUARTOS ETC, QUIMICRYL,
REGATTA TECIDOS, ROMANZZA PACAEMBU, SEGATTO, STACATTO REVESTIMENTOS, TODESCHINI, TRAMONTINA TEEC, UD HOUSE,
UNIFLEX GABRIEL, UNIS AR-CONDICIONADO, VIKING CONCEPT, VITRINE. Região Sul: 1STFLOOR, BRETON, BUCALO PAPÉIS DE PAREDE,
ANTARES, ARTE COZINHA TODESCHINI, BROOKS, CRISSAIR, DK SOLUTIONS, FRANCCINO, GENERAL COLCHÕES, JULIANA FIGUEIREDO,
KAMY TAPETES, LEPRI FINAS CERÂMICAS, PORMADE, PORTILATO, PRIME GATTAI, ROKKA, ROMANZZA, SILIGRAM, SPOT, ST. JAMES. Região
Leste: ARABESCO, CASA4 DECOR, FLORENSE ANÁLIA FRANCO, ARTE COZINHA TODESCHINI, CASA SOLUTION, CRISSAIR, IRIS GREEN,
ÍTALO MOBILI, MARENGO DECOR, MAXI BANHO, MEGA COLCHÕES, NET GÁS, ONLINE QUADROS, PEDRAS VENEZA, PETIT DECOR,
PORTILATO, RED DECA, ROMANZZA ANÁLIA FRANCO, TINTAS MC, V MOBILI, VIA CLASSIC, VIVA MAIS REVESTIMENTOS.

oeste
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Beatriz Dutra
@beatrizdutra
Escritório: Beatriz Dutra Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo   
Tempo de atuação: 38 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Arquitetura é a arte que
determina a identidade do nosso
tempo e melhora a vida das
pessoas.” – Santiago Calatrava
Site: www.beatrizdutra.com.br
Facebook: beatrizdutra
Telefone: (11) 3061-2826
                 (11) 4612-4457

Fotos: Renato Navarro
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Dado
Castello Branco
@dadocastellobrancoarquitetura
Escritório: DCB Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: Arquitetura e
decoração
Áreas de atuação: 25 anos
Estilo: Os tons claros, tecidos suaves
e a madeira são alguns dos materiais
sempre presentes em seu portfólio.
Frase: “A combinação resulta em
ambientes acolhedores e ao mesmo
tempo sofisticados e elegantes.”
Site: www.dadocastellobranco.com.
br
Facebook: Dado Castello Branco
Telefone: (11) 3079-2088

Fotos: Tuca Reines
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Daniel Szego
@danielszego
Escritório: Daniel Szego Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo
Tempo de atuação: 9 anos
Áreas de atuação: Projetos e
execução de obra
Estilo: Contemporâneo
Frase: : ”A excelência ao projetar, é
quando unimos da melhor forma a
estética com a função.”
Site: www.danielszegoarq.com.br
Facebook: Daniel Szego
Telefone: (11) 99914-1673

Fotos: Livia Krassuski
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Fredy Terzian
@fredyterzianarquitetura
Escritório: Fredy Terzian Arquitetura
Formação:  Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 27 anos
Áreas de atuação: Projetos
residenciais de alto padrão e design
de interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Ver a arquitetura como arte
é eternizar a sua obra”
Site: www.fredyterzian.com.br
Facebook: FredyTerzianArquitetura
Telefone: (11) 4702-3474
                 (11) 99233-3575

Fotos: Gabriela Alcantara Olpe Simão
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Jóia Bergamo
@joiabergamo
Escritório: Jóia Bergamo Arquitetura
e Design de Interiores
Formação: Designer de interiores
Tempo de atuação: 35 anos
Áreas de atuação: Residências,
corporativos, comerciais.
Estilo: Contemporâneo e atemporal
Frase: “A arquitetura é a arte
que determina a identidade do
nosso tempo é melhora a vida das
pessoas.” – Santiago Calatrava
Site: www.joiabergamo.com.br
Facebook: joiabergamo
Telefone: (11) 3045-5812

Fotos: J. Vilhora
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Julio
Cesar Dantès
@juliodantes
Escritório: Julio Dantès Interiores
Formação: Design de interiores
Tempo de atuação: 23 anos
Áreas de atuação: Residencial e
empresarial
Estilo: Moderno, inovador, barroco,
clássico, clean, ousado, tradicional,
chique, descolado, trendy, todos os
estilos em um só estilo, SHABBYCHIC. Contemplo o gosto do
morador e não o do Designer de
Interiores. A decoração de interiores
pode e deve estar ao alcance de
todos, através de um profissional
cujo foco está nos desejos e
preferências do cliente. Por esta
razão prefiro que me chamem de
decorador e não de Designer de
Interiores, pois acredito que desta
forma fico mais próximo de meus
clientes.
Frase: “Toda vez que você se
encontrar do lado da maioria, é hora
de parar e refletir.”  – Mark Twain
Site: www.juliodantes19.wixsite.com/
website
Facebook: Julio Cesar Dantès
Telefone: (11) 99372-7936

Fotos: Edson Garcia (Cima)| Phoética Ateliê (Centro) | Celina German (Baixo)
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Léo
Shehtman
@leoshehtman
Escritório: LS Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo   
Tempo de atuação: Arquitetura de
Interiores
Áreas de atuação: 35 anos
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Na vida existem 3 fatores
que considero determinantes:
garra, talento e sorte. E faço uso
de ambos no meu trabalho diário
como arquiteto, além de muita
pesquisa e viagens constantes para
sempre estar me atualizando no
que há de mais recente tanto na
arquitetura quanto no design. Cada
projeto é um desafio que tento
aliar modernidade, funcionalidade,
valorização do design e praticidade.”
Site: www.leoshehtman.com.br
Facebook: leo.shehtman.arq
Telefone: (11) 3022-6822
                 (11)  99721-3615

Fotos: Ricardo Basseti
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Mara
Nogueira e
Ronaldo Baena
@arquiteta_mara_nogueira
Escritório: Alvo Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 36 anos
Áreas de atuação: Residencial e
comercial
Estilo: Estilo do arquiteto, o estilo
quem dita é o cliente
Frase: “Arquitetura é proporção e
luz”
Site: www.alvoarquitetura.com.br
Facebook: Alvo Arquitetura
Telefone: (11) 9 9911-4923
                 (11) 9 9911-4935

Fotos: André Fortes
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Nildo José
@nildojose_arquitetura
Escritório: NJ + Arquitetos
Associados
Formação:  Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 5 anos
Áreas de atuação: Diversas
Estilo:  Contemporâneo
Frase: “A arquitetura precisa
arrancar suspiros, contar uma história
e ser cenário para a felicidade.”
Site: www.nildojose.com
Telefone: (11) 2500-5975

Fotos: Denilson Machado
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Olegário de Sá
@olegariodesa_arquiteto
Escritório: Olegário de Sá
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Se adapta ao gosto do cliente
(clássico, moderno, conteporâneo,
sofisticado)
Frase: “A arquitetura é a arte
que determina a identidade do
nosso tempo e melhora a vida das
pessoas.”
Site: www.olegariodesa.com.br
Telefone: (11) 3044-4942

Fotos: Thiago Travesso
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Paula Gambier
@paulagambier
Escritório: Paula Gambier Design de
Interiores
Formação: Designer de Interiores  
Tempo de atuação: 21 anos
Áreas de atuação: Design de
Interiores e Design
Estilo:  Contemporâneo
Frase: “Há pessoas que transformam
o sol numa simples mancha amarela,
mas há aquelas que fazem de uma
simples mancha amarela o próprio
sol.” –Pablo Picasso
Site: http://paulagambier.com.br/
Facebook: https://www.facebook.
com/PaulaGambierInteriores/
Telefone: (11) 3846-1989

Fotos: Phoética Ateliê (retrato) | João Ribeiro (Projeto)
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Roberto
Migotto
@robertomigotto.com.br
Escritório: Roberto Arquitetura e
Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 35 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Minha essência é ser
arquiteto.”
Site: www.robertomigotto.com.br
Facebook: Roberto Migotto
Telefone: (11) 2344-4490

Fotos: Alain Brugier
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Samia
Sarayedine
Testa
@samiasarayedinetestaarquiteta
Escritório: Samia Sarayedine Testa
Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo  
Tempo de atuação: 30 anos
Áreas de atuação: Arquitetura,
interiores e design residencial e
corporativo
Estilo: Contemporâneo
Frase: “ O Lar deve ser o tesouro da
vida!” – Le Corbusier
Site: www.samiasarayedinetesta.
com.br
Facebook:
samiasarayedinetestaarquiteta
Telefone: (11) 98512-0091

Fotos: Phoética Ateliê (Retrato) |Raphael Briest (Projeto)
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Suzana
Schermann
@suzanaschermann
Escritório: Suzana Schermann
Decoração de Interiores
Formação: Publicidade
Tempo de atuação: 16 anos
Áreas de atuação: Decoração de
interiores comercial e residencial
Estilo: Do clássico ao
contemporâneo
Frase: “Saber realizar  o desejo do
cliente, respeitando suas memórias e
sua história , pra mim eh o ponto alto
da decoração”
Site: Suzana Schermann
Facebook: Suzana Schermann
Decorando
Telefone: (11) 3812-4645

Fotos: Eduardo Pozella

sul
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Cristiane
Schiavoni
@cristianeschiavoni
Escritório: Cristiane Schiavoni
Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 23 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Tenho uma linguagem
estética como base na linha
modernista, que foi a minha
formação acadêmica, e que
acabou evoluindo para o estilo
contemporâneo.
Frase: “Procuro traduzir a
singularidade de cada cliente no
projeto de interiores. Para isso,
busco entender o que faz sentido
para ele, propor uma estética afetiva,
e trazer a  personalidade deles para
a composição dos ambientes.”
Site: www.cristianeschiavoni.com.br
Facebook: Cristiane Schiavoni
Arquitetura e Interiores
Telefone: (11) 3649-4900

Fotos: Carlos Piratininga

prêmio de•cor•ar

Patricia Rocha
e Cristina
Rocha Andrade
@rochaandradearquitetura
Escritório: Rocha Andrade
Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 19 anos
Áreas de atuação: Arquitetura,
interiores, residencial, corporativo e
hotelaria
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Cada projeto precisa ser
único pois é a realização de um
grande sonho.”
Site: www.rochaandradarquitetura.
com.br
Facebook: rochaandrade
Telefone: (11) 3501-1557

Fotos: Eder Bruscagin | Rafael Renzo | Reinaldo Ortlieb

prêmio de•cor•ar

Natália Meyer
e Danielle
Cortez
@meyercortezarquiteturaedesign
Escritório: Meyer Cortez Arquitetura
e Design
Formação: Arquitetura e Design de
Interiores
Tempo de atuação: Arquitetura e
interiores
Áreas de atuação: 12 anos
Estilo: Em seus projetos,
mesclam sofisticação com
contemporaneidade, a característica
marcante está no uso de bases
neutras e materiais naturais. O foco
do trabalho é transformar o desejo
do cliente em realidade, buscando
o equilíbrio entre funcionalidade e
estilo.
Frase: A arquiteta Danielle
Cortez e a designer de interiores
Natália Meyer se conhecem
desde a infância e, após seguirem
caminhos profissionais diferentes,
resolveram juntar seus talentos e
abrir o escritório MEYERCORTEZ
ARQUITETURA & DESIGN que
apresenta projetos inspiradores
há 12 anos. Sempre atentas às
novidades e tendências do mercado,
as profissionais concluem com
excelência e apuro cada projeto que
assinam, mantendo a identidade de
cada um dos clientes.
Site: www.meyercortez.com
Facebook: MeyerCortez arquitetura
e design
Telefone: (11) 5093-1538

Fotos: Rafael Renzo

prêmio de•cor•ar

Fabiano
Hayasaki e
Tania Hayasaki
@fabianohayasakiarquiteto
Escritório: Hayasaki Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo  
Tempo de atuação: 32 anos
Áreas de atuação: Residencial,
comercial, urbanismo, design de
interiores, predios corporativos e
residênciais
Estilo: Contemporâneo e moderno  
Frase: “Arquitetura é a mais pura
arte onde funcionalidade e design se
integram no ambiente “
Site: www.fabianohayasaki.com.br
Facebook: Fabiano Hayasaki
Telefone: (17) 98117-0055

Fotos: André Mortatti | Victor Eleuterio

prêmio de•cor•ar

Luciana
Almeida
@lucianaalmeidaarquitetura
Escritório: Luciana Almeida
Designer de Interiores
Formação: Arquitetura e Designer
de Interiores
Tempo de atuação: 19 anos
Áreas de atuação: Residencial e
corporativo
Estilo: Contemporâneo,
caracterizado pela presença de
elementos naturais e nobres como
mármores e madeiras nobres.
Frase: “Uma refinada decoração
contemporânea que passeia por
paleta aconchegante e que convida
ao relaxamento.”
Site: www.lucianaalmeida.com.br
Facebook: lucianaalmeidaarquitetura
Telefone: (11) 3758-7897

Fotos: Marco Antonio

prêmio de•cor•ar

Melissa Béber
@melissa_beber
Escritório: Melissa Béber
Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo  
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores residencial, corporativo e
comercial
Estilo: Contemporâneo
Frase: “O desafio é o que me
move.”
Site: www.melbeberarquitetura.com.
br
Facebook: melissabeber
Telefone: (11) 9 8320-0049

Fotos: Phoética Ateliê ( Retrato)|J. Vilhora (Projeto)

prêmio de•cor•ar

Selma De Sá
@studiosa_arquitetura
Escritório: Studio Sá Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo
Tempo de atuação: 25 anos
Áreas de atuação: Arquitetura de
interiores protético e cenografia
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Arquitetura é a arte de
transformar espaços e fazer pessoas
felizes”
Site:www.selmadesa.com.br
Facebook: Studio Sá Arquitetura e
Interiores
Telefone: (11) 5181-6946

Fotos: Rafael Renzo

norte

prêmio de•cor•ar

Ana Lúcia Pinto
@analuciadesigner
Escritório: Ana Lúcia Designer
Formação: Designer de Interiores
Tempo de atuação: 10 anos
Áreas de atuação: Residencial,
corporativo e comercial
Estilo: Moderno
Frase: “Design não é apenas o que
parece e o que se sente. Design é
como funciona.” – Steve Jobs
Site: analuciadesigner.com.br
Facebook: Ana Lúcia Pinto
Telefone: (11) 97251-8335

Fotos: Celine Germer (Cima) |Phoética Ateliê (Baixo)

prêmio de•cor•ar

Cynthia Rolnik
@cynthiarolnik
Escritório: Cynthia Rolnik Interiores
Formação: Técnico Design de
Interiores
Tempo de atuação: 9 anos
Áreas de atuação: Residencial e
corporativo
Estilo: Cada projeto é único e
personalizado de acordo com o
estilo de preferência do Cliente.
Frase:”Cada projeto tem que ser
único, para cada situação, para cada
indivíduo, para cada sonho.”
Site: www.cynthiarolnik.com.br
Facebook: cynthiarolnik
Telefone: (11) 3384-7774
                  (11) 9 9340-0341

Fotos: José Henrique Vieira

prêmio de•cor•ar

Socorro
Holanda
@socorroholanda12
Escritório: Socorro Holanda
Arquitetura
Formação: Designer de interiores
Tempo de atuação: 12 anos
Áreas de atuação: Interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “A cada projeto entregue
é uma realização não só do
cliente , mas minha em vê pronto
cada detalhe pensado com tanto  
carinho!”
Telefone: (11) 94325-5550

Fotos: Gisaphot Ographer

prêmio de•cor•ar

Gleice
Cappellette e
Rita Amorim
@amorimcappellette
Escritório: Amorim Cappellette
Formação: Arquitetura e urbanismo
e designer de interiores
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Residencial,
comercial e hospitalar
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Projetos Personalizados
focado na satisfação dos nossos
clientes.”
Site: www.amorimcappellette.com.br
Facebook: Amorim Cappellette
Telefone: (11) 2977-1044
                 (11) 99334-7207
                 (11) 99991-1877

Fotos: André Mortatti

prêmio de•cor•ar

Silvia Bitelli
@silviabitelliarq
Escritório: Silvia Bitelli Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo
e Designer de Interiores
Tempo de atuação: 22 anos
Áreas de atuação: Residencia,
corporativo e comercial
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Luxo é ter tempo para
sonhar e usufruir cada momento do
seu sonho.”
Site: www.silviabitelli.arq.br
Facebook: silviabitelliarq
Telefone: (11) 2364-0413
                 (11) 99992-2227

Fotos: Eder Bruscagin

prêmio de•cor•ar

Vivian Ventura
@arqventura_
Escritório: Vivian Ventura
Arquitetura + Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 10 anos
Áreas de atuação: Interiores
corporativos e residenciais
Estilo: Contemporâneo escandinavo
Frase: “Há um gosto de vitória e
encanto na condição de ser simples.
Não é preciso muito para ser muito.”
– Lina Bo Bardi.
Facebook: Vivian Ventura
Arquitetura + Interiores
Telefone: (11) 99607-2027

Fotos: Vanilla Fotografia

leste

prêmio de•cor•ar

Adriana
Di Garcia
@adrianadigarcia
Escritório: Adriana Di Garcia
Arquitetura e Design de Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 29 anos
Áreas de atuação: Espaços
residenciais, comerciais e
corporativos
Estilo: Contemporâneo
Frase: “O casal queria um ambiente
integrado, para receber os amigos e
que houvesse uma identidade que
combinasse com o estilo alegre e
contemporâneo deles.”
Site: www.adrianadigarcia.com.br
Telefone: (11) 2098-0554
                  (11) 99904-9307

Fotos: Alê Rodrigues

prêmio de•cor•ar

Ana Paula
Cunha e Grace
Kelly
@angra_design
Escritório: Angra Interiores
Formação: Design de Interiores
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Residência e
comercial
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Nosso escritório é
comprometido com a felicidade.”
Site: www.angradesign.com.br
Facebook: Angra Design
Telefone: (11) 3471-1949

Fotos: Ale Rodrigues

prêmio de•cor•ar

Cícera Ferreira
e Celso Nor
Junior
@norarquitetura
Escritório: NF Arquitetos
Formação: Arquitetura e urbanismo   
Tempo de atuação: 11 anos
Áreas de atuação: Interiores
Estilo:  Contemporeanêo
Frase:“O Lar deve ser o tesouro da
vida.” – Le Corbusier
Facebook: norarquitetura
Site: www.norarquitetura.com.br
Telefone: (11) 98759-8364
                 (11) 98773-9931

Fotos: Henry Lopes

prêmio de•cor•ar

Cris Vassoler
@crisvassolerarquitetura
Escritório: Cris Vassoler Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo
Tempo de atuação: 30 anos
Áreas de atuação: Arquitetura de
Interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: ”Tudo oque um sonho
precisa para ser realizado é alguém
que acredite que ele possa ser
realizado.”
Site: www.crisvassolerarquitetura.
com.br
Facebook: crisvassolerarquitetura
Telefone: (11) 2889.8545
                 (11) 9 9981-5458
                 (11) 9 4494-4356

Fotos: Phoética Ateliê (Retrato) | Henry Lopes (Projeto)

prêmio de•cor•ar

Érica Salguero
@ericasalgueroarquitetura
Escritório: Érica Salguero
Arquitetura e Decoração
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: Arquitetura
Áreas de atuação: 17 anos
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Cada projeto é um caderno
em branco para arriscar se, ousar
e fazer o novo. Podemos nos
reinventar a cada projeto.”
Site: www.ericasalguero.com.br
Facebook: arquiteturaericasalguero
Telefone: (11) 2093-8658
                 (11)2738-2084

Fotos: Renato Navarro

prêmio de•cor•ar

Patricia Santin
@_patriciasantin
Escritório: Patrícia Santin
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 23 anos
Áreas de atuação: Reforma
e interiores especializada em
corporativos
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Venha conhecer uma obra
minha”
Facebook: Patricia Santin
Telefone: (11) 99685-8877

Fotos: Alexandre Rodrigues

prêmio de•cor•ar

Samira
Jarouche
@samijarouchearquitetura
Escritório: Samira Jarouche
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e urbanismo   
Tempo de atuação: 21 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores, comerciais e residenciais
Estilo: Estilo inovador de acordo
com necessidade de cada obra/
cliente, projetando do clássico ao
moderno, do contemporâneo ao pop
Frase: “Admiro os poetas; o que
eles dizem com duas palavras a
gente tem que exprimir com milhares
de tijolos” – Vilanova Artigas
Site: www.samirajarouche.com.br
Facebook: samijarouchearquitetura
Telefone: (11) 2528-4098

Fotos: Henry Lopes

prêmio de•cor•ar

Sandra Caliolo
e Isabella
Caliolo
@caliolodesign
Escritório: Sandra Caliolo Design
Formação: Design de interiores
Áreas de atuação: Interiores
Estilo: Moderno
Frase: “Quando penso em
decoração, a arte não pode faltar.
Seja por quadros, fotografias ou
esculturas. Dando um brilho a mais
ao ambiente.”
Site: www.sandracaliolo.com.br
Facebook: Caliolo Design
Telefone: (11) 2671-0102

Fotos: Evelyn Muller

prêmio de•cor•ar

Renata Veronesi
e Danielly
Vasconcelos
@tetrizarquitetura
Escritório: Tetriz Arquitetura &
Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 10 anos
Áreas de atuação: Arquitetura
e interiores de residências ou
comerciais
Estilo: Ecletismo Contemporâneo.
Frase: “A nossa missão é ajudar
você a imprimir a sua marca no
espaço em que habita, tornando-o
mais significativo, de forma que o
reflita tal qual um espelho da sua
imagem e semelhança.”
Site: https://www.tetriz.com.br/
Facebook: https://www.facebook.
com/tetrizarquitetura/
Telefone: (11) 2656-9370  
                  (11) 99831-8711

Fotos: Sidney Doll

abc

prêmio de•cor•ar

Barbara
Dundes
@arqbarbaradundes
Escritório: Barbara Dundes
Arch+Design
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 8 anos
Áreas de atuação: Residenciais,
corporativo, comercial
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Acreditamos que a beleza
pode melhorar o mundo, pois
quando a enxergamos com a
alma quando somos tocados por
um desejo de satisfação, amor e
gratidão que é refletido em nosso
universo.” – Barbara Dundes
Site: www.barbaradundes.com.br
Facebook: arq.barbaradundes
Telefone: (11) 4238-5857

Fotos: Marco Antonio Foto | Manu Oristanio

prêmio de•cor•ar

Michael
Siqueira e
Bruna Bianchi
@bmstudioconceito
Escritório: Studio Conceito Design
Formação: Design de Interiores
Tempo de atuação: 8 anos
Áreas de atuação: Residencial e
corporativo
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Não estacione sua alma em
espaços onde não cambem seus
sonhos.”
Telefone: (11) 4515 -0826
                 (11) 94785 6224
                 (11) 94785 6968

Fotos: J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Carolina Vilela
e Michelly
Lopes
@nasalaarquitetura
Escritório: Nasala Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: Mais de 7 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
decoração
Estilo: Minimalista contemporâneo
Frase: “A função do arquiteto é criar
lugares.”
Site: www.nasalaarquitetura.com.br
Facebook: nasalaarquitetura
Telefone: (11) 94156-0360
                 (11) 94221-8989

Fotos: Phoética Ateliê (Retrato)| J. Vilhora (Projeto)

prêmio de•cor•ar

Eloísa Rosseto
@eloisarossetointeriores
Escritório: Eloísa Rosseto Interiores
Formação: Design de Interiores
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Residencial
Estilo: Atemporal
Frase: “Conforto é nossa
prioridade.”
Site: eloisarosseto.com.br
Facebook: Eloísa Rosseto Interiores
Telefone: (11) 97606-9388

Fotos: Martan Neto

prêmio de•cor•ar

Evelin Sayar
@evelinsayar
Escritório: Evelin Sayar Arquitetura
e Design
Formação: Arquitetura e urbanismo  
Tempo de atuação: 29 anos
Áreas de atuação: Design de
interiores, residenciais, comerciais e
coorporativo
Estilo: Procura em seus projetos,
inserir a personalidade de cada
cliente. Unindo seus conhecimentos
profissionais ao estilo de cada
um , eclética nos projetos e nos
estilos, pois segue e desenvolve as
preferências dos clientes.
Frase: “Arquitetura para o bem
estar”
Site: www.evelinsayar.com.br
Facebook: Evelin Sayar
Telefone: (11) 4991-6493
                   (11) 99617-0722

Fotos: Cristiano Vidal | J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Fernanda e
Mariana Mattos
@mattosarquitetura
Escritório: Mattos Arquitetura
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 9 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “A arquitetura é a arte
científica de fazer as estruturas
expressarem idéias” – Frank Lloyd
Wright
Site: www.mattosarquitetura.com.br
Facebook: mattosarquitetura
Telefone: (11) 93041-5165

Fotos: Eder Bruscagin

prêmio de•cor•ar

Gisele Pacheco
@gp_arquiteturaeinteriores
Escritório: Gisele Pacheco
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo  
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Sua casa, seu estilo.”
Site: www.giselepacheco.com.br
Telefone: (11) 4121-6690

Fotos: J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Marcela
Franchini
Moraes
Escritório: Marcela Franchini
Arquitetura
Formação: Publicidade e
Propaganda
Tempo de atuação: 17 anos
Áreas de atuação: Interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “Um bom projeto, além de
bonito, deve ser aconchegante,
pratico e que una a família e os
amigos.”
Telefone: (11) 98279-7984

Fotos: Rógerio Cajui

prêmio de•cor•ar

Marilene Torres
@marilenetorresmt
Escritório: Marilene Torres
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo   
Tempo de atuação: 24 anos
Áreas de atuação: Arquitetura,
interiores, paisagismo e design
Estilo: Linhas modernos, sofisticado,
equilibrado, atemporalidade
Frase: “O menos é mais.”
Facebook: marilene.torres.37
Telefone: (11) 99937-6797

Fotos: J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Mônica
Franchini
@monica021006
Escritório: Mônica Franchini
Arquitetura
Formação: Técnica em Decoração
Tempo de atuação: 30 anos
Áreas de atuação: Projetos
comerciais, residencias clínicas
Estilo: Clássico e moderno
Frase: “A arte de tranformar sonhos
em uma realidade.”
Facebook: Mônica Franchini
Telefone: (11) 99374-2175

Fotos: Rógerio Cajui

prêmio de•cor•ar

Samantha
Nadalin e
Natalia Pini
@samanthanadalin
Escritório: Protea Arquitetura
Formação: Arquiteta e Urbanista  
Tempo de atuação: Mais de 12 anos
Áreas de atuação:
Estilo:  Minimalista /
Contemporâneo
Frase: “Descubra que é possivel
tornar cada detalhe do seu projeto
realidade.”
Site: www.proteaarquitetura.com.br
Facebook: Natalia Pini / Samantha
Nadalin
Telefone: (11) 96399-0981
                  (11) 99920-1492

Fotos: Phoética Ateliê (Retrato) | J. Vilhora (Projeto)

prêmio de•cor•ar

Patricia Duarte
@patriciaduartearquiteta
Escritório: Patrícia Duarte
Arquitetura e Interiores
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 15 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Moderno
Frase: “A arquitetura nos
proporciona a trazer não só forma e
função, trabalhamos amor , emoção
e cor.”
Site: www.patriciaduarte.com.br
Facebook: Patrícia Duarte
arquitetura e interiores
Telefone: (11) 97522-7874

Fotos: J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Sandra Croppo
@sandracroppo
Escritório: C.I.A Sandra Croppo
Formação: Design de interiores e  
arquitetura e urbanismo   
Tempo de atuação: 20 anos
Áreas de atuação: Residencial e
comercial
Estilo: Moderno
Frase: “Quando uma forma cria
beleza tem na beleza sua própria
justificativa” – Oscar Niemeyer
Facebook: Sandra Croppo
Telefone: (11) 98489-1919

Fotos: J. Vilhora

prêmio de•cor•ar

Silvia Dias e
Thamires Dias
@stdarquitetura
Escritório: Escritório de Arquitetura
Silvia Dias
Formação: Arquitetura e Urbanismo
Tempo de atuação: 28 anos
Áreas de atuação: Arquitetura e
Design de Interiores
Estilo: Moderno
Frase: “Arquitetura são formas
geométricas que quando se unem
transformam linhas em arte.”
Site: www.stdarquitetura.com
Facebook: stdarquitetura
Telefone: (11) 4123-5869

Fotos: Rodolfo Coradini

prêmio de•cor•ar

Teresa Simões
@teresasimoesarquiteta
Escritório: Teresa Simões
Arquitetura
Formação: Arquitetura e urbanismo  
Tempo de atuação:
Áreas de atuação: Arquitetura e
interiores
Estilo: Contemporâneo
Frase: “A arquitetura de interiores
quando bem aplicada tem o
poder de mudar a rotina, propor
a integração da família e garantir
o conforto. O morar pode ser
muito mais inspirador quando os
espaços atendem as expectativas e
surpreendem o olhar.”
Site: www.teresasimoes.com.br
Facebook: Teresa Simões
Telefone: (11) 4125-0929

Fotos: J. Vilhora
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