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EVELIN SAYAR

SIMPLESMENTE PERFEITO !

A tecnologia do CORIAN , e o comprometimento da 
SILIGRAM , formam a parceria completa!

Adoro o Corian , material elegante e com um toque 
acetinado, muito bom para ser trabalhado em superfícies 
retas ou modeladas ... a possibilidade de criação dos 
produtos  é infinita !

Suas padronagens são lindíssimas , seu toque é macio , e traz 
um ar moderno à obra !

Além disso , a SILIGRAM nos traz todo o suporte técnico 
necessário, para podermos criar sem limites , pois com seu 
atendimento perfeito , suas obras ficam espetaculares .

Amoooo a Siligram e o Corian!!     

EVELIN@EVELINSAYAR.COM.BR
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Nossa casa: nosso mundo
“Fique em casa!”. Esta tem sido a 
frase mais falada, ouvida e escri-
ta em diversas línguas no mundo 
todo. Quando 2020 começou, 
ninguém imaginava que uma do-
ença se tornaria uma pandemia 
mundial e que palavras como 
quarentena, isolamento social, 
empatia e home office se tornas-
sem comuns entre as pessoas.
O confinamento obrigatório 
forçou um momento de reflexão 
sobre nossas vidas, nossos laços 
sociais, familiares e nossa forma 
de trabalhar. A casa ganhou um 

novo significado e passou a ser 
nossa grande aliada no combate 
a disseminação do Covid-19.
Ajustar os ambientes, priorizar 
o bem-estar, criar novos espaços 
para home-office aumentou 
nosso vínculo com o lar. Ficamos 
mais conectados e reuniões e 
eventos presenciais se transfor-
maram em calls e videoconfe-
rências.
Nesta edição, trouxemos am-
bientes para você se inspirar e se 
distrair. Nas plataformas digitais 
do Cidad3 e da Revista Decorar, 

você pode acompanhar nossos 
eventos digitais, entrevistas 
com profissionais de destaque 
e conteúdos com dicas de como 
passar por esse período.
Aproveite e, se possível, fique 
em casa!
Elisangela Peres

Sugestões de pauta

jornalismo@cidad3.com.br

editora@cidad3.com.br
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WWW.GOODSTORAGE.COM.BR

FAÇA UM ORÇAMENTO
/GOODSTORAGE

11 94125-1521

VISITE UMA DAS 16 UNIDADES NOS PONTOS MAIS ESTRATÉGICOS DE SÃO PAULO

Alugue boxes de 1 a 1.000 m2 e guarde tudo o que quiser,
dos seus objetos pessoais ao apoio logístico para suas reformas.

Contratos de
Locação mensais

Sem multa de
Cancelamento

Monitoramento e
Segurança 24 horas

PARA SUA EMPRESA

FAÇA BOLSÕES PARA A OBRA
Guarde móveis de seus clientes e melhore a logística
utilizando boxes próximos ao canteiro de obras.

AGREGUE VALOR
Torne-se parceiro oferecendo uma solução para 
evitar riscos de avaria nos objetos do seu cliente.

PARA VOCÊ

EXTENSÃO DA SUA CASA
Guarde tudo o que quiser em ambientes 
modernos, limpos, seguros e flexíveis.

REFORMAS E MUDANÇAS
Proteja seus objetos pessoais de valor durante 
obras ou guarde-os em períodos fora de casa.

PARA REFORMAS E PROJETOS
Mais espaço

Aproveite
CONDIÇÃO ESPECIAL

1 MÊS GRÁTIS
sem fidelidade. Faça sua

locação à distância.
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Colaboradores

Fotos: divulgação

Victor Falasca Megido

@victor_megido

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

Patricia Castellar

@castellarpat

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.

Foto: divulgaçãoFoto: Marcos Alonso (divulgação)

Cheio De Vida

Mega Store Pinheiros
Av. Rebouças, 1981 - Pinheiros | Tel: (11) 2386.9100

Mega Store Anália Franco
Rua Nello Bini, 100 - Jardim Anália Franco | Tel: (11) 3938.9422

Loja, Showroom e Outlet Ipiranga
Av. Presidente Wilson, 5786 - Ipiranga | Tel: (11) 5837.5822

Nova Boutique Santo André - Abc
Av. Higienópolis, 129 - Vila Gilda | Tel: (11) 3705-5200

Sosticação e Criatividade unidas.

A Portilato buscar unir sosticação com diversidade em seus produtos, 
projetos com personalidade.

Produto usado na Piscina: Pedra Hijau Lisa (10x10 cm)

Portilato - Aqui é Diferente!
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

A CASA DE 1.000M², NO RESIDENCIAL 

MARINA GUARUJÁ, PASSOU POR UMA 

REFORMA COMPLETA ASSINADA PELO 

ARQUITETO OLEGÁRIO DE SÁ.

Uma 
combinação de 
luxo em meio à 
natureza

Um lugar privilegiado no Guarujá, litoral de São Pau-
lo, que possui integração com o canal de Bertioga, 
assim os proprietários desta casa têm a possibili-

dade de estacionar seus barcos em frente à residência.

A casa passou por uma reforma radical, com nova área de 
lazer com vista para o canal e mudanças estruturais impor-
tantes na parte interna, com acabamentos, novas localiza-
ções de ambientes e paredes.

O desafio dado ao arquiteto Olegário de Sá, que possui 
um olhar estético e atento aos mínimos detalhes, foi o de 
construir uma casa prática, com muita iluminação, pouca 
manutenção e interação com o verde. É a sétima casa do 
arquiteto somente neste condomínio.  A família, composta 
pelo casal e três filhos, gostou tanto do projeto, que Olegá-
rio acaba de iniciar a reforma do apartamento deles em São 
Paulo.

Piscina com prainha e borda infinita, jacuzzi, sauna e área 
de meditação, fazem parte do espaço de lazer. O paisagis-
mo do projeto conta com plantas tropicais e leva assinatura 
de Ricardo Pessuto.

A confortável residência ganhou detalhes em tons azuis, 
como portas, sofás e cadeiras, que remetem a cor do mar. O 
projeto também valorizou a integração dos espaços amplos 
e é um refúgio para a família, que valoriza a natureza.
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

Duas poltronas Molecas, de 
Sérgio Rodrigues, revestidas 
com tecido que lembra a cor do 
mar, foram posicionadas para 
a vista principal da casa. Para 
manter a proposta de praticida-
de, o piso foi feito com Porcela-
nato Travertino Romano Bruto, 
da Portoro. A escada ganhou re-
vestimento de mármore branco 
piguês e recebeu um guarda-cor-
po de vidro para dar transparên-
cia para casa.

Fotos: Thiago Travesso

Para trazer modernidade ao 
ambiente, um trabalho artístico 
da Andreus Galeria. As telas 
“Profissões” e “Adrenalina” fo-
ram criadas por Rica Andreus.
A poltrona Triângulo, da Etel, 
tem assinatura do designer 
Jorge Zalszupin.
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

O tapete em formato 
elíptico, da Punto e Filo, 
marca o hall de entrada. 
Uma cômoda clássica, 
que já pertencia, a família 
ganhou uma nova cor: 
azul marinho. O ambien-
te também é composto 
por mesa e luminária da 
Artefacto, além de uma 
porta de vidro, da Cinex, 
que separa o local da sala 
de jantar.

Fotos: Thiago Travesso

O espaço gourmet é feito 
com estrutura metálica, 
possui mesa branca de 
dez lugares, da Franccino, 
com cadeiras giratórias 
da Tidelli, na cor azul-ma-
rinho. A marcenaria é da 
Dell Anno. A luminária, 
da Fas Iluminação, traz 
ainda mais requinte ao 
ambiente.
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

Como o living é amplo, de 80 
m², o arquiteto dividiu os am-
bientes em dois espaços, com 
uma porta deslizante, de vidro 
azul marinho. 

Fotos: Thiago Travesso

Todo o forro é revestido por 
lâminas de madeira para deixar 
o ambiente mais aconchegante 
e quente. Cortinas, sofá curvo 
azul-claro, poltronas e mobiliá-
rio completam o espaço.

O living também ganhou um ni-
cho confortável, em marcenaria 
e tecido, muito utilizado pela fa-
mília, especialmente pelos filhos 
na hora de assistir televisão.
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// Lançamentos Dell Anno. 
Inovação, modernidade e sofisticação nos seus projetos.

Av. República do Libano, 1707
Vila Nova Conceição | São Paulo
Tel.: 11 3672 3682

dellannoatelier

Anúncios_DELL ANNO_Institucional com frase_Lojistas_pag_sples_2020 Atelier.indd   1 03/06/20   17:11
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

Quem chega de barco tem uma ampla visão das 
águas transbordando da piscina, devido a sua borda 
infinita, com uma altura de 3 metros. As pastilhas 
azuis são da Jatobá e todo revestimento em torno 
da piscina é da Solarium. As espreguiçadeiras são da 
Tidelli. 

Fotos: Thiago Travesso
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

Uma área de descanso 
e SPA. As paredes que 
parecem ser de madeira, 
na verdade levam um re-
vestimento cerâmico para 
manter a praticidade na 
casa. A sauna, de vidro, 
possui vista para o mar. A 
balança, com tons laranja, 
além de poltronas e rede 
confortável são da Tidelli.

Fotos: Thiago Travesso
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arquitetura | Olegário de Sá | por Elisangela Peres

A fachada da casa valoriza o pé direito duplo. A 
porta é pivotante com aço Corten por dentro e por 
fora. O número é em baixo relevo e retroiluminado.

Uma área de contemplação e meditação, em frente ao 
canal, ao lado da piscina. O gazebo é coberto com vidro, 
possui confortáveis poltronas, da Franccino, e ventilador 
de teto. O paisagismo é composto por Patas de Elefante. 
Um lugar perfeito para respirar fundo e ouvir os sons da 
natureza.
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Arquiteto Olegário de Sá

“Eu cresci numa casa no interior de São Paulo com uma linda piscina revestida com pastilhas 
Jatobá e é muito interessante porque hoje eu continuo achando isso muito bacana. Esse material é 
muito especial e sempre especifico as pastilhas Jatobá em nossas piscinas. Elas apresentam um 
efeito de cor muito interessante e agregam valor ao projeto.”

@jatobapastilhas
Pastilhas Jatobá
www.jatoba.com.br
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design de produtos | Sollos + Jader Almeida

Cadeira Ella, premiada pelo 
iF Design Award, considera-
do o Oscar do design

Fotos: Divulgação

SOB O OLHAR APURADO DE JADER ALMEIDA, A MARCA SOLLOS APRE-

SENTA SEU KNOW-HOW DIVIDIDO EM QUATRO PLATAFORMAS:  SOLLOS., 

JADERALMEIDA LIGHTING, SOLLOS. OUTDOOR E SOLLOS. CONTRACT.

Com uma produção detalhadamente executada, Jader Almeida 
e a Sollos há 16 anos fazem uma perfeita sincronia entre forma 
e função e prezam pela atemporalidade, esquivando-se de 

qualquer relação com modismos. Os produtos do designer são mar-
cados por linhas sóbrias, clássicas e elegantes, que chamam atenção 
também pela funcionalidade e flexibilidade de uso nos mais diversos 
estilos de ambientes.
Produtos que recentemente ganharam importantes premiações inter-
nacionais, como a cadeira Ella que recebeu o iF Design Award 2020, 
estiveram na exposição em São Paulo, somando mais de mil peças 
distribuídas em 25 ambientes, em uma casa de 3 mil m². Dentre os 
produtos, 60 são lançamentos da temporada, como a banqueta gira-
tória Doty.  A Showhouse 2020 traz ao público o modo de viver con-
temporâneo. Jader Almeida assina, também, o projeto arquitetônico 
da mostra. “Tudo se perde se um produto não está bem apresenta-
do. É um só conceito: precisamos ligar todos os pontos, desde a cria-
ção até a experiência de venda”, contextualiza o designer.

SOLLOS.: portfólio SOLLOS, todos os produtos contêm unidade de 
linguagem e uma identidade própria, que proporcionam combina-
ções entre si, ou ainda, com outros objetos da vida atual. 

SOLLOS. OUTDOOR: é um conjunto de soluções para a “vida ao ar 
livre”, com elementos versáteis que se adaptam às mais diversas ne-
cessidades de dimensões, materiais ou acabamentos. 
jaderalmeida LIGHTING: luminárias pendentes, de piso, de parede e 
de mesa, além de contar com showrooms exclusivos em Salvador, Rio 
de Janeiro, Florianópolis e Goiânia.

SOLLOS. CONTRACT:  trata-se de uma plataforma que visa atender 
projetos heterogêneos, de escalas variadas, e que incluem desde um 
móvel customizado até uma configuração integrada de espaços e 
ambientes inteiros.

Banqueta giratória Doty, um 
dos lançamentos de 2020

SOLLOS SHOWHOUSE 2020 
COM LANÇAMENTOS DE 
JADER ALMEIDA
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design de produtos | Sollos + Jader Almeida

Itens da linha Sollos Outdoor, ambientados na exposição

Os pendentes Mush tra-
zem a estética industrial de 
forma sofisticada. No canto 
direito da sala, o cabideiro 
Loose se eleva a obra de arte 
pela sua forma escultórica  
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coluna | Patrícia Castellar | @castellarpat

NADA SERÁ COMO ANTES

Escrever esse artigo em tempos de 
mudanças amplia minha capacidade de 
entender e olhar o futuro de maneira 

diferente. Pesquiso diariamente sobre a criati-
vidade humana e como ela pode transformar 
nossa percepção diante de uma grande crise, 
como essa que estamos vivendo. É difícil 
escrever algo que não esteja de alguma forma 
relacionado com a Covid-19, mas esse artigo é 
sobre algo que vai além dos temas científicos 
e técnicos. É um olhar de quem tem fé sobre 
o nosso futuro e, apesar de vivermos em 
isolamento, nunca estivemos tão próximos 
uns dos outros, através de uma força maior 
que nos impulsiona para transformações 
irreversíveis no consumo e na maneira como 
valorizamos a arte, o design, a saúde e como 
a integração entre todos influência o planeta 
e as suas infinitas formas de contribuir para 
o nosso bem-estar físico e emocional. Mas o 
que podemos aprender com os vários seg-
mentos no mundo, onde as sementes das mu-
danças já estão se transformando em brotos 
que tentam florescer? Aprendemos, primeira-
mente, sobre a importância da saúde e como 
os serviços de bem-estar podem evoluir nesse 
período através de acessos, consultas virtu-
ais sobre nutrição, gastronomia, atividades 
físicas, cuidados com o corpo e com a mente, 
e como lidar com o isolamento.  Também es-

tamos tendo a oportunidade de nos abastecer 
de cultura e conhecimento sobre arte e design 
através de visitas e tours virtuais a museus, 
galerias, instalações urbanas e até desfiles de 
moda. Os acessos livres a vários Apps crescem 
e acalmam nossa ansiedade, principalmen-
te os que incentivam a prática de hábitos 
saudáveis, nunca vividos por muitos que não 
teriam condições financeiras de investir. A 
atenção com a nossa casa passa a ser diária 
e nos damos conta do que está precisando 
dos nossos cuidados. Um objeto de decora-
ção e até algo que não usamos mais, poderá 
servir para o “outro”. Excessos que não cabem 
mais na nossa realidade atual. Assim como 
na China, Estados Unidos e Europa, começa 
a ter um aumento significativo nos gastos 
com saúde e bem-estar, apesar da desace-
leração da economia. As marcas passam a 
agilizar o processo de transformação e estão 
ressignificando seu propósito de forma a 
restabelecerem sua conexão com o planeta, 
à medida que a economia muda, adotando 
estratégias atenciosas ao priorizar o bem-es-
tar físico, emocional e financeiro das pessoas, 
restaurando assim o sentimento de calma 
e equilíbrio de seus clientes. Não ficaremos 
trancados para sempre, mas a maneira como 
trabalhamos, vivemos e brincamos nunca 
mais será a mesma. Muitas marcas também 

não serão mais as mesmas e já começam a 
valorizar o seu “cultural branding” e reforçar 
o conceito de que marca é cultura e cultura é 
marca. Como exemplo, o Google que oferece 
passeios virtuais a mais de 2.500 museus e 
galerias em todo o mundo, o que significa que 
você pode buscar inspiração de Nova York a 
Seul, tudo no conforto de sua própria casa. 
No Brasil, atitudes como as do MEC autori-
zam ensino a distância em cursos presenciais 
e escolas com legado digital compartilham 
melhores práticas. Não tenho dúvidas de 
que o mundo não será mais o mesmo e que 
muitas atitudes serão tomadas no sentido de 
mudarmos o mindset em relação a espiritu-
alidade e a maneira como enxergamos nosso 
planeta. À medida que as pessoas retornarem 
ao espaço público com liberdade, após o fim 
das restrições, as marcas precisam se con-
centrar em facilitar o design que envolve os 
consumidores de maneira consciente, com 
espaços que possam refletir a sensação de lar, 
de proteção e de condições sustentáveis de 
sobrevivência e desenvolvimento humano. 
Uma vida nova nos espera, com novas ideias, 
planos e metas que incluem melhores práticas 
ao planeta. Para a minha e nossa felicidade, 
o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca 
mais seremos como antes. Bons tempos!

Foto: Pixabay
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PIRES.ENG.CONSTR

Execução e supervisão de obras 
desde 1993, especializada em

casas de alto padrão, reformas e
manutenções prediais.

"A construtora Pires segue 
fielmente o projeto do 

arquiteto, construindo com 
qualidade, prazos e 

competência. É um prazer 
trabalhar com a 
construtora Pires."

OOlegário de Sá
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ambiente | Ambiente Fair 2020

Linha de louça “The Rock”, com superfície texturizada, nas opções 
Shale e Glacier (branca), da marca Villeroy & Boch

Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH (Divulgação)

Conforto e texturas naturais

Destaque entre as novidades apresen-
tadas na última edição da Ambiente, 
as louças e itens para mesa posta cha-

maram a atenção pela variedade de materiais, 
cores e modelos, assim como o mobiliário e os 
adornos de design cosmopolita, antecipando 
os lançamentos do mercado internacional.
Tradição e modernidade se encontram todos 
os anos na Ambiente, feira de objetos decora-
tivos e bens de consumo realizada desde 1990 
pela Messe Frankfurt. Ao todo, são cerca de 
25 halls de exposição, distribuídos entre qua-
se 400 mil m², em um prédio de dez andares 
localizado no centro de Frankfurt, capital 
financeira da Alemanha. Os expositores, por 
sua vez, chegam a 4.500, sendo 85% estran-

geiros, vindos de aproximadamente 90 países. 
Já os visitantes alcançam, em média, mais 
de 130 mil pessoas, provenientes de quase 
170 países. Dividida entre os setores Dining, 
Living e Giving, o evento deste ano contou 
com a estreia do Pavilhão HoReCa, que reú-
ne expositores voltados aos segmentos de 
hotelaria, restaurantes e catering. Outra no-
vidade foi o lançamento da exposição Focus 
on Design, que a cada ano reunirá móveis e 
objetos assinados por uma seleção de desig-
ners de um país em especial.  Nesta primeira 
edição, o Brasil foi o escolhido, contando com 
a presença dos celebrados designers Sérgio 
J. Matos, Rodrigo Almeida, Bianca Barbato, 
Brunno Jahara e a dupla Mariana Ramos e 

Ricardo Inneco, do Studio Rain. Entre as no-
vidades apresentadas durante os cinco dias da 
feira, ganharam evidência os móveis e objetos 
decorativos de estilo contemporâneo e cos-
mopolita, bem como os utensílios que fazem 
a diferença nas melhores cozinhas, além da 
louçaria, com texturas e cores que remetem à 
natureza. Destaque entre as novidades apre-
sentadas na última edição da Ambiente, as 
louças e itens para mesa posta chamaram a 
atenção pela variedade de materiais, cores e 
modelos, assim como o mobiliário e os ador-
nos de design cosmopolita, antecipando os 
lançamentos do mercado internacional.
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11 4143 7900
www.trisoft.com.br

TRISOFT®
REVEST FRAME

O REVEST TRISOFT é uma solução termoacústica e 
decorativa. Auto extinguível, atóxica e sustentável.  
Disponível nas versões FRAME (revestido com tecidos 
especiais decorativos) e DECOR personalizável (revestido 
com tecido que permite impressão em alta definição).  
Aliam design, tecnologia e desempenho acústico, pois 
reduz a reverberação melhorando a inteligibilidade do som, 
tornando o ambiente mais agradável.

Acesse o QRCode e conheça toda
nossa linha de Acústica Arquitetônica.

B’H
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coluna | por Victor Megido | @victor_megido

Imagine...
a beleza que salvará o mundo

Os tempos atuais nos incitam a uma 
verdadeira reflexão sobre o estar 
no mundo e o significado maior de 

nossa travessia neste planeta. Isso pode ser 
um grande parque de diversões, pode ser de-
terminação e garra para multiplicar dinheiro 
e gerar mais alegria e dopamina no cérebro 
e, assim, ter a sensação de recompensa de 
felicidade. E pode ser o autoconhecer-se como 
pediam os antigos gregos, para a partir disso 
reconhecer as fragilidades humanas e desen-
volver intencionalmente a virtude. Será que 
ainda iremos ignorar isso? Já dizia J.J. Rou-
sseau que a condição do homem, enquanto 
pessoa e não objeto, apenas mudará a partir 
da conscientização política e econômica:
“Nos causamos mais males do que os remé-
dios que a medicina pode nos oferecer. A 
extrema desigualdade na maneira de viver, 
o excesso de ociosidade de uns, o excesso de 
trabalho de outros, a facilidade de provocar e 

de satisfazer nossos apetites e nossa sensua-
lidade, os alimentos muito requintados dos 
ricos, a alimentação ruim dos pobres, os ex-
cessos de todo o tipo, os transportes imodera-
dos das paixões, as fadigas, o esgotamento do 
espírito, os inúmeros dissabores e sofrimen-
tos experimentados em todas as condições, os 
quais corroem perpetuamente as almas, tudo 
isso são provas funestas de que nossos males, 
em sua maior parte, são obra nossa e de que 
teríamos evitado quase todos se conservásse-
mos a maneira simples de viver”.
Nosso desafio hoje mais do que nunca é proje-
tar o futuro a partir de um design que pense o 
impacto social e ambiental também. Não para 
“inglês ver”. Sinto que estamos vivendo, nes-
te início de milênio, a oportunidade de uma 
nova jornada, menos errática e que ofereça a 
chance de exercer o direito da emancipação ao 
indivíduo, indo de encontro à uma sociedade 
da empatia, da compaixão e da justiça social. 

Sinto tristeza, por outro lado, quando vejo 
que se nada mudar, daqui a alguns anos, a 
doença que mais causará problemas à huma-
nidade não será o Coronavírus e sim a depres-
são, mesmo com tanto bem-estar possível. 
É realizável um mundo feito de beleza, pois já 
inventamos o que é necessário para que isso 
ocorra. Sabemos qual o melhor sistema polí-
tico que permite a dialógica (a democracia), a 
melhor maneira de se relacionar (o respeito), 
temos abundante tecnologia para oferecer 
bem-estar a todos de forma sustentável tam-
bém ambientalmente, e somos em tantos 
nessa Terra, motivo pelo qual não deveria 
existir mais a solidão. Mas se insistirmos em 
desrespeitar nosso planeta, dificilmente a 
beleza salvará o mundo.  
“Imagine todas essas pessoas vivendo em 
paz. Você poderá dizer que sou um sonhador. 
Mas não sou o único. Venha com a gente”. (J. 
Lennon). 

Foto: Pixabay
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exposição | Expo Revestir 2020 

O PRINCIPAL EVENTO DE ACABAMENTOS DA AMÉRICA LATINA, A EXPO REVESTIR, ATINGIU A MAIORIDADE EM 2020! A 

18ª EDIÇÃO DA FEIRA CONTOU COM UM PÚBLICO DE 55 MIL PROFISSIONAIS ENTRE REVENDEDORES DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO, ARQUITETOS, DESIGNERS DE INTERIORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. MAIS DE 200 

EXPOSITORES APRESENTARAM SUAS COLEÇÕES E LANÇAMENTOS NOS 40 MIL M² DA FEIRA E O VOLUME DE NEGÓCIOS 

SUPEROU AS EXPECTATIVAS DOS ORGANIZADORES. CONFIRA ALGUNS DESTAQUES DESTA EDIÇÃO!

EXPO REVESTIR

Revestimento em porcelanato 

Folhas ao Vento.

PORTINARI

Nuances da Natureza é uma coleção que traz um olhar para o meio ambiente 
e o sentir da arquiteta Juliana Medeiros, que foi inspirada pelos poemas do 
pintor brasileiro Cândido Portinari. Nas criações, estão a linha de revestimentos 
“Areias”, que representa em porcelanato as areias que se movimentam, se acal-
mam e por vezes contam histórias; as peças da coleção “Folhas ao Vento”, que 
trazem a leveza do movimento das folhas que despertam sensações e o papel 
de parede “Natureza Imaginária”, que é a grande novidade da marca. O produ-
to apresenta um mundo imaginário através de nuances do feito à mão e muita 
delicadeza.
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exposição | Expo Revestir 2020 

O azulejo Bloco possui um relevo 
sutil e grafismos evidentes do 
concreto aparente.

Coleção Pólen: ilustrações 
botânicas de flores e plantas.

ELIANE 

Para celebrar os 60 anos de presença nos lares de todo 
o Brasil, a Eliane Revestimentos convidou o designer 
Zanini de Zanine para desenvolver uma linha exclu-
siva. A coleção Studio Zanini é a primeira criação em 
porcelanato esmaltado, azulejo e azulejo artístico do 
designer. As peças trazem para a arquitetura volumes e 
estampas em grandes composições, resgatadas através 
da linguagem da cerâmica produzida em escala indus-
trial, bem como a jovialidade e vanguarda do design 
criativo e autoral do artista. O concreto aparece no azu-
lejo “Bloco”, que faz referência à azulejaria da Eliane da 
década de 60. Inspirado em blocos de concreto vazado, 
outro elemento característico do décor industrial, o 
produto evidencia a beleza geométrica dos materiais 
brutos, com um relevo sutil e grafismos evidentes das 
texturas de concreto aparente, reproduzidos por meio 
de impressão digital em alta resolução.

DECORTILES 

A marca aposta na natureza de sons, cores e texturas 
quase infinitas que inspiram soluções e impactam po-
sitivamente no dia a dia de quem convive com seus 
elementos. A relação homem e o meio ambiente cada 
vez mais próxima, transformando o seu espaço em um 
oásis particular. A paleta de cores aposta na riqueza e 
diversidade natural, tons terrosos, acinzentados e digi-
tais, trazendo uma verdadeira reflexão sobre o impacto 
do estilo de vida humano sobre o meio ambiente e a 
tecnologia do futuro, que será voltada para proteção 
dos ecossistemas vitais. Entre as novidades está a cole-
ção “Patch Pólen”, que traz gravuras da biodiversidade 
brasileira, estampadas com impressão digital HD em 
porcelanato.

Fotos: Divulgação
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exposição | Expo Revestir 2020 

Coleção Chevron, uma das 
novidades da marca sustentável.

O acabamento Brise impressiona 
pela sua semelhança com o 
tradicional ripado.

SANTA LUZIA

Trazendo sua expertise na logística e manuseio de 
resíduos de poliestireno expandido (EPS ou Isopor®) 
e poliuretano (PU), além da madeira plástica (WPS) e 
madeira pinus proveniente de reflorestamento, a marca 
acrescenta em seu portfólio novidades em revestimen-
tos para parede, rodapés e decks ecológicos. Uma das 
novidades é a coleção Chevron, a espinha de peixe foi 
imortalizada pela marca italiana Missoni no imaginário 
de várias gerações. A famosa paginação em ziguezague 
é apenas uma das possibilidades da nova coleção de 
revestimentos de parede da Santa Luzia, feitos de PS 
reciclado e disponíveis em oito cores, sendo cinco lisas 
com opções em branco, preto, cinza, rupestre e algo-
dão egípcio, e três frisadas, branco com frisos dourado 
e cobre.

DURATEX 

O destaque deste ano é a nova coleção de painéis de 
revestimento, denominada “Essência”, que apresenta 
uma variedade de texturas e cores que transformam e 
recriam ambientes, inspirando os profissionais e con-
sumidores a criarem algo inesperado. Composta por 
onze padrões que resgatam aquilo que é natural e 
nativo, a coleção representa a importância de se reco-
nectar às origens para conceber o novo. Para criar esse 
efeito, ela aposta em desenhos e cores que remetem a 
elementos naturais e madeiras tradicionais. Outra novi-
dade é o Brise, acabamento produzido a partir de um 
processo de cocriação com arquitetos e marceneiros. 
O padrão se assemelha ao tradicional ripado, trazendo 
aspectos fiéis ao do acabamento em madeira natural.

Fotos: Divulgação
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exposição | Expo Revestir 2020 

CONVIDAMOS CINCO ESCRITÓRIOS DE ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES PARA ACOMPANHAR A EXPO REVESTIR 

2020 E MOSTRAR OS LANÇAMENTOS MAIS INTERESSANTES DA EDIÇÃO. CONFIRA!

#OlharDoConvidadoDecorar

Roberto Alves Interiores 
@_roberalves.interiordesign

“Ao visitar a feira, conduzi o meu olhar na busca por 
materiais naturais, tais como: cerâmicas, rochas orna-
mentais e cimentícios que são uma grande base da 
mostra. Em destaque o revestimento Adobe da Caste-
latto”.

Rita Chiodi (@ritachiodi_interiores)  
Carol Sauma (@tatu.arquitetura)

“O revestimento Amazônia da Incepa traz o design 
biofílico que está em alta. Não podemos deixar de 
compartilhar este produto lindíssimo. A composição 
entre os elementos do ambiente ficou incrível!”

Triarq
@triarq_arq

“Esse é o Kit Ovin White da coleção Atmosfera da 
Portobello, assinada pelo designer de joias Antonio 
Bernardo. A mistura do porcelanato com metal, trans-
formando-o revestimento em uma joia é maravilhosa”.

BAP Arquitetura
@bap.arq.br

“A Torneira da Deca, assinada por Ricardo Bello Dias, 
foi tatuada em homenagem ao mapa mundi, inspi-
rando o usuário ao toque na conscientização em pre-
servar o Planeta Terra. Com muita delicadeza e sensi-
bilidade do designer, essa foi uma peça que brilhou 
nossos olhos”.
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“O trabalho com o vidro é uma arte e eu confio muito na Silvestre, pois eles encaram o 
trabalho desta forma. Eles não apenas aplicam o vidro, mas instalam e cuidam com muito 
carinho de todo o processo para que a Arquitetura receba um produto 100% adequado. É 

um prazer trabalhar com a Silvestre Vidros!” 
Olegário de Sá

silvestre_vidros
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empresa | Imporhome | por Elisangela Peres

A Imporhome é uma empresa especializada em importar e distribuir eletrodomésticos de alto padrão. Apaixonado por tecnologia e 
design de ponta, seu fundador Sidney Silva, diz que a empresa nasceu para atender aqueles clientes ávidos por produtos de luxo e 
que não se limitam apenas aos eletrodomésticos já disponíveis no Brasil, buscam pelo que há de melhor no exterior, mais especifica-
mente nos Estados Unidos e Europa.
Cerca de dois mil produtos fazem parte do portfólio da Imporhome, que representa, com exclusividade, 14 marcas no Brasil, entre 
elas a Thermador, Bosch, Alfresco, The Galley, Kindred, Irinox, Jura, Faber, Scotsman, Azure, Kalamazoo e La counue. A Thermador, 
mundialmente reconhecida por seus equipamentos de alta performance, aliados a um design robusto e profissional, é o carro-chefe 
da empresa.

Em entrevista à Revista Decorar, Sidney Silva comenta sobre o posicionamento, diferenciais e as iniciativas da empresa para o público 
da arquitetura e decoração.

Como funciona a operação da Imporhome?
Nosso principal formato de negócio é fazer a venda dos eletrodomésticos sob encomenda e importando diretamente em nome do 
cliente pessoa física. Esta é uma operação simples, permitida pela legislação atual, desde que a compra seja para uso próprio. Nos-
so despachante aduaneiro acompanha todo o processo e ainda auxilia no preenchimento dos documentos necessários. A operação 
como um todo leva de 60 a 120 dias no máximo, dependo da disponibilidade do nosso estoque. Vale pontuar que realizamos a insta-
lação e concedemos a garantia no Brasil.

Eletrodomésticos
de Alto Padrão



de•cor•ar 39

empresa | Imporhome | por Elisangela Peres

Quais são as principais marcas e produtos que a Imporhome representa no Brasil? 
A Imporhome tem em seu portfólio produtos para cozinha, banheiro, área de serviços e outdoor, como refrigeradores, freezers, frigo-
bares, fogões, cooktops, fornos micro-ondas, elétrico, vapor e combinados, coifas, máquinas de café, churrasqueiras, entre outros.
A THERMADOR, uma empresa com mais de 100 anos de história, é nossa principal marca, com DNA super premium americano. Te-
mos a BOSCH, companhia alemã de luxo, bastante conhecida pelos brasileiros. Ambas as marcas foram consagradas com o prêmio 
realizado pela Consumer Reports, órgão de proteção e defesa do consumidor independente e respeitado nos EUA. 
Outras duas marcas Super Premium que também ressalto são: The Galley e Alfresco. Todas as marcas, de alguma forma, se comple-
mentam ou estão em níveis diferentes entre o segmento de luxo até o super premium. 

Como os clientes podem conhecer os produtos? 
Temos uma dinâmica ágil de atendimento on-line. Disponibilizamos fotos dos produtos em diversos ângulos, vista 3D, filmes, fichas 
técnicas, que permitem um atendimento a distância, otimizando o tempo de deslocamento. 
Uma forma de conhecer os produtos fisicamente é visitar um de nossos 3 showrooms La Cuisine, parceiro da Imporhome em Miami, 
que servem de base para os Brasileiros.
A Imporhome possui algum programa de relacionamento ou ação para designers e arquitetos?
Somos a única empresa no Brasil que oferece o maior mix de produtos no exterior com garantia no Brasil e com um programa de in-
centivo sobre as compras realizadas.
Mas o principal programa de incentivo é um concurso para arquitetos que ocorre a cada dois anos para os projetos brasileiros espe-
cificados com a marca Thermador. Os ganhadores, um em cada região e categoria, recebem um prêmio em dinheiro e uma viagem 
para EUA, em uma data pré-programada. Neste período, ficam hospedados em um resort 6 estrelas interagindo com todos os outros 
arquitetos ganhadores de diferentes países. É uma grande oportunidade de conhecer novas tendências e divulgar o próprio trabalho, 
pois a fábrica mantém, por tempo determinado, o link do escritório vencedor de cada região em seu site. 

Por que a Imporhome é conhecida como “Alfaites das Cozinhas”?
Essa é uma história engraçada! Atendemos um cliente, artista plástico renomado que coleciona obras de arte, um “insider cultural”. 
Fizemos um projeto super detalhado, com demandas bem técnicas e todos os equipamentos seriam revestidos de marcenaria.
Nosso atendimento se diferenciou devido a assistência, atenção aos detalhes e por acompanhar o desenvolvimento do mobiliário. 
Verificamos nicho por nicho dos quatro ambientes que fizemos, até a conclusão de todo o projeto. O cliente ficou admirado com as 
soluções propostas e recebemos sua nota máxima na avaliação.
Depois de pouco mais de um ano, fomos novamente consultados por sua equipe, para orçar uma nova obra, pois segundo o cliente, 
tivemos o mesmo cuidado e atenção aos detalhes, assim como o atendimento prestado por seu alfaiate. Deste modo, surgiu este 
apelido que recebemos com muito carinho.

Espaço Outdoor Completo Alfresco
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empresa | Imporhome | por Elisangela Peres

Nova geração de fogões Thermador.  A parte superior conta com 6 queimadores a gás + Vitroce-
râmico de Indução juntos. Na parte frontal, forno elétrico, vapor e gaveta aquecida. O formato 
patenteado em estrela permite aquecer as panelas de maneira rápida e uniforme.

Conjunto The Galley - Estação de trabalho 
modular, junto com seu exclusivo armário 
feito sob medida. 
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www.neolith.com.br    |    www.alicante.com.br

#MuitoAlemdaSupercie

Restaurante Il lusso della semplicità, do Chef Alessandro Borghese situado em Milão (Itália)

Valorize seu projeto com Versatilidade, Sustentabilidade, Design e Durabilidade

Por sua versatilidade, sustentabilidade, design e durabilidade, o Neolith® obteve o 

reconhecimento do setor gastronômico, proporcionando diferenciação e funcionalidade, por 

esses motivos está presente em inúmeros restaurantes assinados por grandes chefs da 

cozinha internacional.
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CONFIRA ALGUNS ITENS QUE SELECIONAMOS PARA SE INSPIRAR E DEIXAR 

SEU ESPAÇO DE TRABALHO EM CASA CONFORTÁVEL E SOFISTICADO!

recomendamos | home office 

Hermann Miller | @hermanmillerbrasil

A cadeira Aeron Mineral é a combinação perfeita de 
desempenho e design. Seu conforto ergonômico a 
transformou na líder de vendas da marca. 

Mula Preta | @mulapreta

Composto por metal e madeira, o gaveteiro Sanfona é 
uma escultura em forma de móvel.

Yamamura | @yamamuraoficial

Luminárias são itens essenciais no home office, além 
de decorar ajudam na melhor iluminação para as noi-
tes de trabalho. 

Produtos para home office
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recomendamos | home office 

Fotos: divulgação

Blue Gardenia | @bluegardeniahome

Porta livros são uma boa solução para complementar 
a decoração, seja em prateleiras ou estantes trazem 
sofisticação junto aos livros.

Pormade | @pormadeonline

Biombos trazem charme e privacidade em espaços 
que são integrados, uma ótima opção para decorar. 

Camicado | @camicado

A caneca Paris oferece elegância, charme e funcionali-
dade para os dias de trabalho.

Breton | @bretonoficial

A escrivaninha Parker tem estilo contemporâneo 
e possui várias opções de acabamentos.
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arquitetura | GPA&A | por Attos Henrique

ECOLOGICAMENTE CORRETO, PROJETO 

PILOTO DE MORADIA APRESENTA AO 

PÚBLICO NOVOS CONCEITOS DE SUSTEN-

TABILIDADE

CASA 
SUSTENTÁVEL

Sustentável desde o princípio, a Gerdau e o escritório 
Gustavo Penna Arquiteto & Associados apresentam 
a primeira casa construída a partir de materiais deri-

vados da mineração. O projeto piloto é parte do Programa 
Gerdau Germinar, que aplica novos conceitos de susten-
tabilidade à atividade minerária e a economia circular em 
habitações. A “Casa Sustentável”, que foi implantada na 
cidade de Ouro Branco, Minas Gerais, é um modelo para 
estudos e aprimoramentos para criação de futuros bairros 
e cidades sustentáveis. 

A casa de 45 m², foi construída com blocos, piso drenante 
e argamassa produzidos a partir de rejeitos de minério de 
ferro. Os sistemas ecologicamente corretos e que já estão 
acessíveis ao mercado completam o projeto, como aque-
cimento solar, geração de energia, biodigestores, tanques 
de compostagem e captação de água pluvial. O espaço fun-
ciona como uma ferramenta de educação ambiental e tem 
como principal objetivo mostrar na prática a relevância 
da mineração para o mundo contemporâneo e as diversas 
tecnologias que podem ser adotadas em nossas casas, de 
forma as deixá-las mais sustentáveis.

“A nossa casa sustentável é feita de matéria e de espírito. 
Os subprodutos inutilizados da atividade mineradora são 
os principais componentes. Deles aproveitamos suas qua-
lidades e propriedades. Encontrar um uso ecologicamente 
adequado para estes resíduos determina o caráter singular 
da unidade de habitação. Em seu espírito, a unidade de 
habitação pretende, além da função técnica, ser um lar, um 
lugar para cada pessoa se sentir valorizada, acolhida em 
seus sonhos, esperanças e desejo de conviver. Cada casa, 
mesmo em sua simplicidade, deve ser capaz de criar um 
senso de orgulho e autoestima”, completa Gustavo Penna. 

Projeto do GPA&A é fruto da parceria 

com a Gerdau.
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arquitetura | GPA&A | por Attos Henrique

A volumetria da casa 
foi criada para o melhor 
aproveitamento da ventilação 
natural e do sombreamento 
da face de vidro.

A sala se integra a cozinha e ao jardim 
de entrada. O layout compacto foi 
criado prevendo futuras expansões. O 
mobiliário é da Prodomo Design.
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arquitetura | GPA&A | por Attos Henrique

Materiais simples foram utilizados na 
construção, como o piso em cimento 
queimado.

A cozinha aberta possui revestimentos 
claros. As cores primárias foram 
utilizadas nas luminárias e nas portas da 
residência.

Fotos: Jomar Bragança
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Entrevista | José R. Geraldine | CAU/SP

Protagonistas

Em tempos de pandemia onde o iso-
lamento social se tornou necessário, 
lançamos em nosso canal do YouTube 

uma série voltada para os grandes nomes da 
Arquitetura, Urbanismo e Design de Inte-
riores. Na estreia do quadro Protagonistas, 
com mediação de Sandra Leise, trouxemos 
o convidado José Roberto Geraldine Junior, 
que é formado em arquitetura e urbanismo 
pelo Centro Universitário Moura Lacerda, 
possui mestrado em Urbanismo pela PUC-
-Campinas e doutorado em Planejamento 
Urbano e Regional pela FAU-USP. Atualmen-
te, é presidente do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), já 
presidiu a ABEA durante dois mandatos, além 
de ter sido conselheiro federal representante 
das Instituições de Ensino Superior e coor-

denador da Comissão Ensino e Formação do 
CAU/BR. Nesta entrevista, o arquiteto fala 
sobre a importância, o funcionamento e ações 
do CAU/SP, órgão que auxilia e orienta a vida 
profissional dos arquitetos e urbanistas. Um 
dos destaques durante a conversa, foi a ques-
tão sobre como será o futuro dos profissionais 
de arquitetura após a pandemia. Geraldine 
diz que será um grande processo de mudança, 
visto que nos tempos modernos não passa-
mos por nada parecido com o que estamos 
vivendo. Essa realidade tem demonstrado 
para a sociedade a importância dos arquite-
tos, eles projetam os lugares que preservam 
nossas vidas. As famílias irão reavaliar seus 
espaços de habitação, a partir dos procedi-
mentos de entrada e saída onde terão maiores 
cuidados com assepsia e com uma atenção 

maior a qualidade dos ambientes, priorizan-
do a ventilação natural e iluminação para 
garantir a saúde.  As empresas estão revendo 
suas demandas de espaços comerciais neste 
momento, porque descobriram que grande 
parte das equipes de trabalho
podem continuar operando em suas casas 
sem perder a produtividade. Isso vai reduzir 
a demanda de espaços comerciais nas cidades 
e, por consequência, irá diminuir os deslo-
camentos que geram trânsito e superlotação 
dos transportes públicos. A mobilidade urba-
na é uma atribuição do arquiteto e urbanista, 
que tem como responsabilidade planejar as 
cidades e pensar na distribuição e ocupação 
do território. Dessa forma, se torna notória a 
importância destes profissionais para o nosso 
futuro.

Sandra Leise, CEO do Cidad3 e diretora da Revista Decorar. José Roberto Geraldine, atual presidente do CAU/SP.

Confira a entrevista completa em nosso canal no YouTube (www.youtube.com/cidad3). 
Semanalmente disponibilizamos novos episódios, além de conteúdos ligados a cadeia da 

arquitetura e decoração. 
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Dedicatto: seis décadas de dedicação

Em 1955, nos fundos de uma distribui-
dora de carvão em São Paulo, nascia 
uma pequena marcenaria. Os imigran-

tes italianos José Izzo e seu irmão Antônio 
fundaram o que hoje é a Dedicatto, uma das 
empresas pioneiras e de referência no merca-
do, com 65 anos de tradição.
 “Era apenas uma pequena oficina nos fundos 
de um galpão, ao lado de enormes máquinas 
que processavam carvão”, lembra João Izzo, 
filho de José.  Alguns anos depois da funda-
ção, João, então com 11 anos, já começava 
a aprender e seguir os passos do pai no mo-
biliário sob medida, tendo ainda em seu tio 
Antônio o principal mestre. “Com meu tio 
aprendi a base de tudo o que sei, pratiquei e 
passei para meus filhos; e continuo passando 
para os meus netos até hoje”, diz João. Após 
seus anos de colegial, João Izzo ingressou na 
faculdade de design de interiores da Escola 
Panamericana de Artes em São Paulo. Com o 
passar dos anos e cada vez mais com conhe-
cimento técnico, a empresa cresceu, saiu dos 
fundos da fábrica de carvão e foi para o pró-

prio espaço. Logo conquistou grandes clientes 
como Sharp, Sony, Banco Noroeste (hoje San-
tander), Unibanco, entre outros. “Nessa épo-
ca, também demos início a participações em 
feiras e exposições do mundo da arquitetura 
e design dentro e fora do país. Lembro como 
se fosse ontem, quando ganhamos um prêmio 
da Sharp em uma de nossas primeiras partici-
pações nas feiras da época”, recorda João.

A nova geração
Na virada do milênio, João começou a intro-
duzir seus filhos no negócio da família. Com 
esta visão jovem chegando a uma operação 
que já completava seus 50 anos, a empresa 
ganhou fôlego e incorporou a tecnologia 
como um de seus pilares. Em pouco tempo, o 
negócio se modernizou e assumiu proporções 
industriais, sem nunca perder a essência hu-
mana, presente na visão da empresa até hoje. 
Durante estes anos de inovação, a produção 
cresceu ainda mais e agregou diversos inte-
grantes e colaboradores, rapidamente do-
brando sua capacidade com um novo parque 

fabril. Com o novo espaço, inovou e iniciou 
suas atividades também como marmoraria 
premium. Esta união com pedras nobres e 
outros materiais tornou seus projetos ainda 
mais sofisticados. Desde então, a operação 
não parou de crescer. Hoje, grandes clientes 
internacionais e nacionais como Amazon, 
Uber e Hospital São Luiz realizam seus proje-
tos com a Dedicatto, apoiados pelos maiores 
escritórios de arquitetura do país. A empresa 
também investiu no atendimento, com con-
sultores treinados para cuidar de cada projeto 
e entender o perfil de cada cliente. Assim, 
tudo é feito sob medida. A tradição aliada à 
modernidade e a união de matérias-primas 
nobres fez da Dedicatto uma das referências 
em um mercado disputado. A marca gera 
diversos empregos diretos e indiretos e man-
tém sua essência: a visão humana e pessoal 
daquele garoto que, há mais de 60 anos, via 
sair de um pequeno galpão os sonhos concre-
tizados de seus primeiros clientes.

Foto: divulgação

empresa | Dedicatto
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restaurante | RCR Architectes + P.Llimona | por Attos Henrique

A PARTIR DE UMA NOVA PROPOSTA GAS-

TRONÔMICA, O CÉLEBRE CHEF DE COZI-

NHA ALBERT ADRIÀ IDEALIZOU JUNTO DO 

ESCRITÓRIO RCR ARCHITECTES UM INCRÍ-

VEL ESPAÇO DE EXPERIMENTAÇÃO.

Experiência 
Futurista

Buscando levar a beleza do natural, sentimentos e 
experiências espaciais ao homem, o RCR Archi-
tectes, escritório vencedor do Prêmio Pritzker em 

2017, iniciou o projeto do restaurante com o principal 
conceito de representar o oceano, já que o a base para os 
pratos oferecidos pela casa consiste em frutos do mar. A 
partir do desenho de uma aquarela, que remete às escamas 
de peixe, os tons azuis e os materiais transparentes trazem 
a sensação de estar imerso em água, tanto que a cobertura 
de todo espaço reflete um movimento tranquilo de ondas. 
Localizado em Barcelona, o Enigma contou com a Pedra 
Sinterizada, produto criado pela Neolith, que produziu 
todos os revestimentos como pisos, bancadas e exaustores 
do espaço. Para a marca, esse foi um projeto com uma com-
plexidade técnica jamais encarada na história da empresa. 
Os arquitetos responsáveis precisaram criar uma paginação 
onde placas de diversos tamanhos representassem o dese-
nho criado em todo o solo do restaurante.  Para replicar a 
ilustração ampliada nas placas, foi utilizada a Impressão 
NDD (Neolith Digital Design), tecnologia que foi essencial 
para que a intensidade das cores se mantivessem fiéis às 
da aquarela. Cada placa é distinta uma da outra e foram 
encaixadas como uma espécie de quebra-cabeças. O resul-
tado final foi um espaço orgânico, formado por corredores 
estreitos e muitas curvas, onde os tons frios tomam conta, 
o que representa uma atmosfera aquática. Para a experi-
ência vivenciada no espaço, o chef Albert Adrià conta com 
uma jovem equipe especializada de profissionais, a qual 
nunca deixa faltar o fator surpresa, sendo seu cardápio um 
verdadeiro enigma que se inicia ao entrar pela porta do 
restaurante. 

A Pedra Sinterizada, criada pela 
Neolith, responde à todas exigências 
arquitetônicas do projeto.
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restaurante | RCR Architectes + P.Llimona | por Attos Henrique

O mobiliário futurista possui o design criado 
também pelo RCR Architectes. A materialidade 
inspirada no gelo complementa a atmosfera fria 
criada pelas cores do revestimento. 

Ilha onde ocorre uma das experiências 
gastronômicas, os clientes acompanham 
de perto cada processo realizado pelos 
chefs. Destaque para a coifa, criada 
exclusivamente para o projeto.

Fotos: divulgação



de•cor•ar 53

restaurante | RCR Architectes + P.Llimona | por Attos Henrique

O restaurante conta com grandes 
espaços vazios. A experiência é 
realizada com pequenos grupos de 
pessoas, onde o mobiliário é disposto 
de forma estratégica de acordo com 
o tempo de permanência em cada 
ambiente.

A bancada do sanitário possui forma 
contemporânea e funcional. 

Fotos: divulgação
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corporativo | Bacardi Offices | por Attos Henrique

NOVA SEDE DE ESCRITÓRIOS DA BA-

CARDI EM MILÃO EVOCA OS VALORES 

DA MARCA ATRAVÉS DA ARQUITETURA 

CONTEMPORÂNEA.

Tradição e 
Identidade A Bacardi é a maior empresa privada 

de bebidas de propriedade familiar 
no mundo e, recentemente, abriu as 

portas de seu escritório em uma das cidades 
mais influentes da Itália, Milão. Localizado 
no Terrazza Martini, edifício de 16 andares 
que, de seu topo, tem a privilegiada vista 
para a Praça Duomo, o novo espaço abriga os 
departamentos de vendas e marketing marca. 
O escritório Il Prisma ficou responsável pelo 
design desta nova sede. Com a questão “O 
que a Bacardi significa na vida das pessoas?”, 

a equipe projetou um local evocativo, onde é 
possível ver a história do grupo, bem como 
seus valores e perspectivas, um espaço que 
mostra as origens da empresa com os olhos 
voltados para o futuro.
“Decodificar os momentos icônicos em que 
as pessoas entram em contato com mais de 
200 marcas da Bacardi nos permitiu identi-
ficar o que essas marcas significavam para os 
consumidores. Nós os nomeamos “Momentos 
Vivos”, traduzindo-os em espaços temáticos 
para escritórios físicos da nova sede. Isso dá 

Foto: Vito Corvasce
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corporativo | Bacardi Offices | por Attos Henrique

origem ao Lar, Clubar e Destilaria, os espaços 
complementares de um lugar caracterizado 
por uma forte identidade, que representa 
uma variedade de marcas da Bacardi em três 
momentos fundamentais da vida: a família, o 
convívio e o patrimônio. Dessa forma, o espa-
ço também se torna uma vitrine dos melhores 
selos ”, enfatiza Michele Pini, líder da equipe 
e associada da Il Prisma BU Destination.
A área denominada “Lar” possui uma at-
mosfera para que os visitantes se sintam em 
casa e em harmonia com o DNA da Bacardi. 

O “Clubar” é um local de relaxamento e de 
convívio, inspirado na cultura de coquetéis 
milaneses. Já a “Destilaria” prova a essência 
da marca. Criado para sediar reuniões, o espa-
ço expõe a história da Bacardi através de seus 
rótulos mais consolidados, como Grey Goose 
e Bombay Sapphire e, também, as marcas 
emergentes como St. Germain, Leblon, entre 
outras.

A entrada é um espaço aberto 
com áreas personalizáveis que 
possui painéis magnéticos 
de vidro, para aumentar a 
produtividade e diversão dos 
trabalhadores.

Foto: Vito Corvasce



de•cor•ar56

corporativo | Bacardi Offices | por Attos Henrique

Na sala de trabalho se destacam os móveis 
modulares e as prateleiras em metal e 
madeira em tons claros, nas quais há uma 
grande quantidade de vegetação natural.

Foto: Vito Corvasce
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corporativo | Bacardi Offices | por Attos Henrique

Na área “Destilaria”, tijolos vermelhos 
e canos expostos lembram a história da 
marca através de imagens e produtos. Uma 
das paredes da sala é estampada com uma 
imagem da fábrica da marca.

A sala de reuniões também faz parte da 
área da Destilaria. Produtos da marca são 
posicionados como parte da decoração, 
uma das principais características do visual 
merchandising deste projeto.

Foto: Vito Corvasce
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office | projetos

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO SOCIAL, O HOME OFFICE TEM SIDO A MELHOR 

ALTERNATIVA PARA EMPRESAS QUE ADOTARAM A MEDIDA COMO PREVENÇÃO. 

O TRABALHO REMOTO PODE NÃO SER NOVIDADE PARA TODO MUNDO, MAS 

MANTER A PRODUTIVIDADE É UM DESAFIO, AINDA MAIS QUANDO NÃO HÁ UM 

AMBIENTE CALMO E ORGANIZADO PARA TRABALHAR. CONFIRA TRÊS PROJETOS 

QUE ESCOLHEMOS PARA SE INSPIRAR E RENOVAR SEU ESPAÇO! 

Inspiração: 
Home Office

Roberto Alves | @_roberalves.interiordesign

O ambiente que era anteriormente uma sala de almoço, foi reorganizado para um 
home office inspirado nos pequenos e antigos ateliês parisienses. A sobriedade é 
uma das principais características, onde a cor grafite foi a base para a marcenaria e 
paredes. A cor rosa traz feminilidade e entra no papel de parede em linho rústico, 
que recobre todo o teto. A cor dourada, que remete ao trabalho em joias exposto 
neste office, marca presença na base da mesa com tampo em mármore Carrara e 
nas luminárias, desenhadas e desenvolvidas pelo escritório.
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Amélia Castro
@ameliacastro.arq

O Home Office Jambeiro reforça a im-
portância da iluminação natural para o 
ambiente de trabalho. Para aproveitar 
ao máximo a incidência de luz solar, a 
arquiteta utilizou o vidro Habitat Neu-
tro incolor da Cebrace Vidros em dois 
grandes vãos de abertura, os quais 
integram a paisagem externa para o 
interior da sala. O painel ripado domina 
duas paredes do ambiente trazendo o 
clima de conforto, onde os tons de cin-
za e amadeirados se complementam. O 
destaque fica para a mesa em cor la-
ranja que sobressai do painel abaixo da 
janela. Uma poltrona em couro transfor-
ma o espaço também em um local de 
leitura. 

Claudia Biglia e Giselle Moinhos
@bigliamoinhos

Com uma cartela de cores naturais e 
materiais nobres, o ambiente é organi-
zado para levar aconchego e ilumina-
ção natural no Home Office Amendoei-
ra. O espaço é iluminado e protegido 
através do vidro Habitat Neutro incolor, 
também da Cebrace Vidros, que inte-
gra os ambientes e possibilita o contato 
com a natureza. Painéis de madeira re-
vestem algumas das paredes, enquanto 
o destaque fica para o revestimento em 
pedra na parede da estante que possui 
os mesmos tons amadeirados da mesa 
de trabalho.

office | projetos
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eventos | Obra Fácil 

Obra Fácil revela 
Campanha para 2020

Camilo, Rodrigo Pessina, Neylor Brito e 
Rodrigo Garcia sócios Obra Fácil. 

(Foto: Mauricio Benassato)

Duda Senna, arquiteta premiada da 
Campanha 2019.

 (Foto: Ricardo Fazzi)

A arquiteta e digital influencer 
Carol Cantelli. 

(Foto: Ricardo Fazzi)

Rodrigo Pessina (Obra Fácil), Sandra 
Leise (Revista Decorar) e Felipe Lazzari 
(Tramontina) 

(Foto: Divulgação)

Neylor Brito (sócio Obra Fácil) e os 
premiados Gustavo Figueiredo e Lívia 
Fisher que ganharam a viagem para 
Fernando de Noronha. 

(Foto: Divulgação)

Fatima Barnabé (Deca), Rodrigo 
Pessina (Obra Fácil) e Sandra Leise 
(Revista Decorar) 

O evento realizado para arquitetos e 
designers, no dia 6 de Março, trouxe 
um preview exclusivo dos lançamen-

tos da Deca, Tramontina e Sanitrit, que foram 
exibidos durante a Expo Revestir. A arquiteta 
Fátima Barnabé, coordenadora de eventos 
e relacionamento da Deca, falou sobre os 
lançamentos da marca. O diretor comercial 
da Tramontina revelou ao público a novidade 
do ano: as coifas silenciosas. O entreteni-

mento ficou por conta do talk com a digital 
influencer Carol Cantelli, sobre construção de 
marca em redes sociais. A diretora da revista 
Decorar, Sandra Leise, se apresentou durante 
o evento para comentar sobre a parceria entre 
a Obra Fácil, que agora é a mais nova associa-
da do Cidad3. 
Os dois profissionais com maior volume de 
notas cadastradas no Programa Obra Fácil 
Mais, durante o período de um ano, foram 

premiados com uma viagem de 7 dias com 
acompanhante. A arquiteta Duda Senna ga-
nhou uma viagem para a Itália e o escritório 
Figueiredo Fisher recebeu uma viagem para 
Fernando de Noronha. Outros 27 profissio-
nais, também participantes do programa, 
foram homenageados em um vídeo com ima-
gens de seus trabalhos realizados.
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Conheça 

Olegário de Sá Arquitetura e Interiores
@olegariodesa_arquiteto

O escritório de Olegário de Sá, com sede em São Pau-
lo, tem em seu portfólio relevantes projetos comerciais, 
como as lojas Diesel, Miss Sixty, Vide Bula, Fred Perry e 
Martha Medeiros; prédios, como o centro comercial de 
luxo Pateo Haddock Lobo; residências de alto padrão e as 
Salas Vips internacionais da Gol, Delta, KLM e Air France, 
em Guarulhos-SP e no Galeão- RJ. Além disso, o arquiteto 
participa regularmente das principais mostras e eventos 
de decoração.

Gustavo Penna Arquitetos e Associados
@gustavopennaarq

Formado pela Escola de Arquitetura da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), onde lecionou por três dé-
cadas. É arquiteto e fundador do escritório GPA&A. Con-
quistou prêmios internacionais, como o The International 
Architecture Award, em Chicago, o World Architecture 
Festival (WAF), em Cingapura e o Architizer A+Awards, 
em Londres.  

iL Prisma
@ilprisma_ 

Em 1970, o escritório iL Prisma foi criado para conceber 
a missão de combinar design e funcionalidade em uma 
síntese única de transformar radicalmente a concepção 
comum de espaços interiores em um instrumento de aná-
lise e expressão dos estilos de vida e vida profissional das 
pessoas. O Escritório realiza serviços integrados multidis-
ciplinares em todas as etapas do processo de design. No  
portfólio da empresa,  consta projetos como sedes do 
Linkedin, Puma e Assa Abloy. 

RCR Architectes
@rcrarchitectes

Fundado por Rafael Aranda, Carme e Ramon Vilalta Pi-
gem em 1988, o RCR Arquitectes tem sede em Olot, na 
Catalunha. Seus projetos carregam como características 
principais uma arquitetura estilística e fisicamente local. 
O trabalho do escritório concentra-se principalmente na 
Catalunha, mas recentemente desenvolveram projetos 
na Bélgica e na França. Conhecidos pelos seus projetos 
inspirados no contexto local, foram vencedores do Prêmio 
Pritzker no ano de 2017.
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Contatos
Ambiente Fair
ambiente.messefrankfurt.com

Andreus Galeria 
andreusgaleria.com

Artefacto
artefacto.com.br

Bacardi
bacardi.com

Blue Gardenia
bluegardenia.com.br

Breton
breton.com.br

Camicado
camicado.com.br

Castelatto
castelatto.com.br

CAU/SP
causp.gov.br

Cebrace Vidros
cebrace.com.br

Cerâmica Portinari
ceramicaportinari.com.br

Cinex
cinex.com.br

Deca
deca.com.br

Decortiles
decortiles.com

Dell Ano
dellanno.com.br

DPOT
dpot.com.br

Duratex
duratex.com.br

Eliane Revestimentos
eliane.com.br

Enigma
elbarri.com/restaurant/enigma/

Expo Revestir
exporevestir.com.br 

Fas Iluminação
fasiluminacao.com.br

Franccino
franccino.com.br

Gerdau
gerdau.com.br

Gustavo Penna Arquiteto e Associados
gustavopenna.com.br 

Herman Miller
hermanmiller.com

Il Prisma 
ilprisma.com

Imporhome
imporhome.com.br

Incepa
incepa.com.br

Jatobá
jatoba.com.br

Mula Preta
mulapreta.com

Neolith
neolith.com

Obra Fácil
lojaobrafacil.com.br

Olegário de Sá Arquitetura
olegariodesa.com.br

Ricardo Pessuto
pessutopaisagismo.com.br

Pormade
pormade.com.br

Portobello
portobello.com.br

Portoro
portoro.com.br

Punto e Filo
puntoefilo.com.br

RCR Architectes
rcrarchitectes.es

Santa Luzia
santaluziamolduras.com.br

Sollos
sollos.ind.br

Solarium
solariumrevestimentos.com.br

Tarkett
tarkett.com.br

Yamamura
yamamura.com.br
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/montblancmarmores
contato@montblancmarmores.com.br

www.montblancmarmores.com.br

Projeto

Olegário de Sá
Parede em Mármore Bisotado Gris Armani
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