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In Western culture, which follows the Gregorian calendar, 
we celebrate many of life’s special moments in chronological 
order: birthdays, special events and both religious and 
public holidays. But there is one special holiday we all 
celebrate enthusiastically - New Year’s Eve.

It’s a time for us to say fare thee well to the past twelve 
months, while simultaneously welcoming the coming 
months. All the festivities, gathering together with friends 
and family, fireworks, shows; in short, everything seems like 
a grand ceremony, almost a ritual. On New Year’s Eve, we 
begin a new calendar, leaving the past behind and opening 
the door to a completely new year, and with it, a new life. 
This reinvigorates us and furnishes us with the strength we 
need to go on.

Beginning a new era this way, with renewed hope is always 
great, especially in times like these, a period of great 
uncertainty, both economically and for the life of society in 
this globalized world. 2011 ended with the global market 
experiencing its heaviest turbulence in decades, while 
Brazil slowed down drastically during the second half of 
the year. The future certainly has some surprises in store 
for us, though we are already seeing signs of change. The 
United States is taking small steps towards recovery, slow 
yet constant. The European Union is yet to suffer, but began 
the painful process towards reorganization last December. 
In Brazil, we saw our government undoing many economic 
obstacles at the end of 2010, while as 2011 began it took 
measures to slow down growth so as to avoid even higher 
inflation. The general expectation is for a year of continued 
growth that will end with respectable economic growth.

In this context, ABIMAD is set to hold the summer edition 
of our event at the beginning of February. There will be 
plenty of new developments, surprises and the same 
professionalism for which our trade show has become 
well known. It has become the segment’s main event and 
presents the season’s market trends. It is our showcase for 
exhibiting the best furnishings and decorative objects on 
the market to a select group of retailers from Brazil and 
many other countries who visit us year in year out.

We are ready to kick off another spectacle of colors, shapes, 
design and trends. ABIMAD will start 2012 off at full steam, 
betting on a prosperous year for all sectors of our furniture 
and interior design market.

See you at the 13th ABIMAD! 
Here’s to everybody’s success in 2012!

MICHEL OTTE
President of ABIMAD

Na cultura ocidental que segue o calendário gregoriano, 
comemoramos cronologicamente diversos momentos de 
vida: aniversários, eventos, datas religiosas e civis. Mas existe 
uma data especial, sublime, que anualmente é comemorada 
com entusiasmo - a passagem do ano.

Neste momento dizemos adeus aos doze meses que se 
passaram e damos boas-vindas aos que estão por vir. 
A alegria, o encontro com família e amigos, os fogos de 
artifício, os shows, enfi m, tudo parece uma cerimônia, 
quase um culto. No réveillon iniciamos um novo calendário, 
apagamos o que passou e abrimos as portas para que um 
ano completamente novo se inicie e com ele uma vida nova. 
A partir deste momento, nos sentimos revigorados, cheios 
de força para seguir em frente.

Iniciar um novo tempo assim, com as esperanças renovadas, 
é sempre muito bom, principalmente em momentos como 
este que estamos vivenciando agora, um período de muitas 
incertezas rondando a economia e a vida da sociedade no 
mundo globalizado. O ano de 2011 terminou com o mercado 
mundial passando por uma turbulência há décadas não vista 
e o Brasil desacelerando fortemente no segundo semestre. 
O futuro aponta algumas surpresas, mas já podemos 
observar os sinais de mudança. Os EUA começam a esboçar 
uma recuperação, lenta mas constante. A União Europeia 
deve sofrer muito, mas em dezembro último iniciou o 
dolorido processo de arrumar a casa. No Brasil vemos o 
governo soltando as diversas amarras impostas à economia 
no fi m de 2010 e início de 2011 para baixar o ritmo de 
expansão, evitando assim um aumento ainda maior da 
infl ação. A expectativa é de um ano que siga acelerando 
e termine com um bom crescimento da economia.

Neste contexto, a ABIMAD, já no início de fevereiro, 
realiza seu evento com muitas novidades, surpresas 
e o profi ssionalismo que marca e diferencia a ABIMAD 
de todos os outros. É o principal evento do segmento 
e apresenta as tendências para o mercado. Nele, expomos 
e disponibilizamos o que há de melhor em mobiliário 
e decoração para um seleto grupo de lojistas do Brasil 
e de muitos países que nos visitam.

Estamos prontos para iniciar mais um belo espetáculo de 
cores, formas, design e tendências. A ABIMAD inicia 2012 
com força total apostando em um ano bom e próspero 
para todos os setores do nosso mercado de mobiliário 
e decoração.

Nos encontramos na 13ª ABIMAD. Sucesso em 2012!

MICHEL OTTE
Presidente da ABIMAD

spoleto

sim. é possível combinar
inovação, beleza e conforto.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO REVISTA Hall dezembro 2011.pdf   1   19/12/11   22:43

8

C
ar

ta
 d

o 
Pr

es
id

en
te

 / 
Le

tt
er

 fr
om

 t
h

e 
P

re
si

de
n

t



spoleto

sim. é possível combinar
inovação, beleza e conforto.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO REVISTA Hall dezembro 2011.pdf   1   19/12/11   22:43



Perguntas e mais perguntas surgem quando 
um novo ano se inicia. Como será este ano? 
Bom? Próspero? De sorte? Enfi m, cada pessoa 
tem as suas perguntas e com elas os seus 
desejos ocultos. Metas também são 
traçadas e o desejo de realizar mais 
do que no ano anterior permeia os 
novos dias do ano que nasceu.

É neste clima de expectativas positivas que a 
revista HALL ABIMAD inicia suas atividades 
para 2012. E já começa com o pé direito, 
lançando a revista de número 29, justamente 
a edição que circulará durante a 13ª ABIMAD.

Nesta edição o leitor poderá acompanhar 
uma matéria especial sobre o recente termo 
Color Block, que vem causando frisson no 
mundo da moda, pulverizando o conceito no 
segmento de home décor. Leia também sobre 
Patchwork aplicado à decoração, um charme 
especial a casa.

Para os lojistas, a dica é devorar a matéria 
sobre como montar um bom showroom e 
aproveitar as orientações dos profi ssionais. 
Além disso, acompanhe a trajetória da lojista 
Sabrina Koerich, da loja Shopping Kilar, de 
Florianópolis, uma história de tradição e 
dedicação de uma família que atua há mais 
de 50 anos no segmento de casa e decoração.

Falando em Florianópolis, estivemos na 
cidade e preparamos um roteiro de viagem. 
Desvende os mistérios da Ilha da Magia e 
prepare as malas, vamos viajar juntos!

Já, para quem respira design, a vida e a obra 
de Sérgio Matos estão estampadas na seção 
Matéria-Prima. O jovem designer conta um 
pouco da sua trajetória, fala sobre sua ligação 
com o artesanato e com o nordeste brasileiro.

Além disso tudo, apresentamos com 
exclusividade, na seção Recém Chegados, 
os principais lançamentos que os expositores 
prepararam para esta 13ª ABIMAD.

Espero que o leitor tenha uma boa leitura e 
possa usufruir das informações que reunimos 
nesta edição. Aproveito para desejar um 
excelente ano de 2012, iniciando já com 
o pé direito e bons negócios na 13ª ABIMAD.

Sucesso e nos encontramos 
pelos corredores da feira.

CAROLINE SCHARLAU
JORNALISTA/EDITORA CHEFE

Question after question arises at the beginning 
of a new year. What will the year be like? 

Good? Prosperous? Lucky? In short, everybody 
has their own questions, and with them hidden 

desires. Goals are also made, and the desire to 
achieve even more than last year. The first days 
of the newborn year are full of these thoughts.

It is in this climate of positive expectations 
that HALL Magazine has begun its activities 

in 2012. And to start things off right, we are 
releasing HALL no. 29, the issue 

that will be circulating during the 
13th ABIMAD Trade Show.

During this edition, readers will find a special 
article on the recent term “Color Block,” which 

has been causing a stir in the fashion world and 
is crossing over into the home decoration sector 
as well. Also read about Patchwork as it applies 
to decoration, lending special charm to homes.

For retailers, our advice is to dive right 
into the article on how to put together a 

good showroom and make the most of the 
professional guidance it provides. In addition, 

learn about the career of retailer Sabrina 
Koerich, from Shopping Kilar in Florianópolis. 

Her story is full of tradition and dedication, 
and she belongs to a family that has been 

involved in the home and decoration segment 
for over 50 years.

Speaking of Florianópolis, we went to the 
city to prepare a travel itinerary. Reveal the 

mysteries of the Magic Island and pack your 
bags, we’ll go together!

For those who live and breathe design, the life 
and work of Sérgio Matos are imprinted on the 
Raw Materials section. The young designer told 

us a little about his career, his connection with 
arts & crafts and the Brazilian northeast.

In addition to all of this, we present our 
exclusive Recent Arrivals section that gives you 

a peek at the main new products our exhibitors 
have prepared for the 13th edition of ABIMAD. 

I hope readers enjoy the magazine and can 
make good use of the information we have 

brought together for this issue. I want to take 
the opportunity to wish everyone a great 2012, 
starting off with the right foot and doing great 

business at the 13th ABIMAD.

Success to all and I’ ll see you 
at the trade show!

CAROLINE SCHARLAU
Journalist/Editor-in-chief
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Tradição e décor  
em Florianópolis
TradiTion and decoraTion in Florianópolis

A empresáriA sAbrinA 
GerlAch Koerich espíndolA 
nAsceu e cresceu em 
umA fAmíliA liGAdA Ao 
comércio que iniciou 
com secos e molhAdos 
e depois se firmou em 
móveis e construção civil. 
A trAdicionAl fAmíliA 
Koerich, de floriAnópolis, 
sAntA cAtArinA, AtuA há 
mAis de 50 Anos no rAmo. 
sAbrinA possui essA vivênciA 
proporcionAdA pelo diA 
A diA AcompAnhAndo os 
neGócios dA fAmíliA. com 
A veiA pArA o comércio, 
começou desde meninA A 
trAbAlhAr Ao lAdo do pAi e 
hoje AdministrA o shoppinG 
KilAr, conceituAdA lojA 
de móveis e decorAção 
locAlizAdA no centro dA 
cidAde. AcompAnhe um 
pouco destA trAjetóriA.

Businesswoman saBrina 
Gerlach Koerich espíndola 
was Born and raised in a 
Family ThaT is well-versed 
in commerce, which 
BeGan in The General 
sTore Business BeFore 
movinG inTo FurniTure 
and civil consTrucTion. 
The Koerich Family is well 
respecTed in Florianópolis, 
sanTa caTarina, operaTinG 
in The Field For over 50 
years. saBrina earned her 
experience in The Field 
By waTchinG The Family’s 
daily Business up close. she 
was a naTural and BeGan 
worKinG wiTh her FaTher aT 
a younG aGe. nowadays, she 
runs Kilar shoppinG mall, a 
well Known FurniTure and 
decoraTion sTore locaTed 
downTown. read on To 
learn a liTTle aBouT her 
proFessional TrajecTory.

Kilze ney GuimArães
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de onde surgiu essa  
sua paixão pelo mundo  
da decoração?
minha família atua há mais 50 anos no comércio, então, 
desde nova eu já trabalhava na loja, na dular, que na 
época era uma loja de departamentos. eu ajudava 
sempre na época de natal. depois, como não passei 
no vestibular, meu pai me colocou para trabalhar na 
loja, mais no escritório e na parte burocrática. ele 
queria que eu passasse por todas as fases da empresa 
e aprendesse de tudo um pouco. como tínhamos uma 
loja só de presentes, no centro da cidade, eu comecei a 
gostar e a me interessar, pois era tudo lindo. era meu 
pai quem cuidava disso. fui me infiltrando, conhecendo 
e ele me levou para a feira com 16 anos, me mostrou 
como era. então, eu sempre participei porque meu pai 
estava sempre envolvido. nós tínhamos também uma 
loja de alta classe que foi uma das primeiras aqui de 
florianópolis, se chamava Kilar Alta classe e era uma loja 
muito importante na cidade. quando resolvemos colocar 
uma loja com tudo junto foi que eu realmente assumi o 
hoje chamado shopping Kilar. desde pequena eu vivo e 
gosto disso. sempre envolvida com design e cores, gosto 
de arrumar a casa, está no sangue. na família, tenho 
um irmão que também é arquiteto, nós temos uma 
construtora e ele que é o responsável pelos projetos.

where did your love For The 
world oF decoraTion arise?

my family has been in commerce for over 50 years.  
so i began working as a young girl at our store, dular. 
at that time it was a department store. i always worked 
during the christmas season. afterwards, since i didn’t 
pass the college entrance exam, my dad put me to 
work in the store, more in the office and dealing with 
bureaucracy. he wanted me to get experience in every 
department, to learn a little of everything. we also  
had a gift store downtown, and i fell in love with it and 
became more interested, everything was beautiful there. 
my father was the one who ran that store. little by 
little, i started to work my way in. he took me to a trade 
show when i was 16 and showed me how it worked. so i 
always took part because my dad was always involved. 
we also had a high-end store, one of the city’s first, 
called Kilar alta classe (Kilar high class). That was an 
important store in the city. it was when we decided to 
create a store bringing everything together that i took 
responsibility for what is now called Kilar shopping 
mall. i’ve loved this line of work ever since i was a little 
girl. i’ve always been involved with design and colors.  
i like organizing homes, it’s in my blood. in my family, i 
have a brother who’s an architect, and another who’s a 
contractor; he’s the one who’s responsible for the plans.

13



como é a sua roTina na loja? 
é você quem escolhe as peças 
que compõem o mix da loja?
eu gosto de comprar, eu vou à feira, escolho as peças e 
sempre levo comigo a minha gerente que tem 30 anos 
de casa. e também tenho comigo nosso decorador 
nino lenzi. portanto, não é só mérito meu. eu faço 
as compras e administro a loja e ainda, pela manhã, 
trabalho na construtora. o nino me auxilia duas vezes 
por semana, montando e renovando o showroom. 
Apesar de ser apaixonada, de gostar, de comprar, de 
viajar pesquisando tendências, eu não tenho tempo, 
então, quem realmente executa o trabalho é ele mesmo.

você disse que pesquisa 
Tendências. como enxerga  
o design brasileiro peranTe  
o mundo?
eu viajo bastante e fico orgulhosa quando vejo que as 
tendências lá de fora estão presentes aqui em nossa 
loja. pelos lugares onde passo, hotéis onde fico, vejo 
as tendências e percebo que a decoração no brasil 
é muito inspirada em tendências lá de fora. o brasil 
ainda não tem um conceito próprio. mas vejo que a 
indústria brasileira está muito bem posicionada, sempre  
evoluindo e procurando as diferenças lá no mercado 
externo. trazem as novidades para cá, adaptando ao 
acabamento daqui. mas não só a indústria está bem 
posicionada, a linha de importados que os fabricantes 
vêm trazendo das feiras nos deixam muito bem 
colocados no quesito tendência. eu não viajo para 
importar, eu compro dos meus parceiros, por isso  
a minha loja é bem mesclada.

whaT’s The rouTine liKe aT The 
sTore? are you The one who 
chooses The pieces For The 
sTore’s producT lineup?

i like shopping; i go to the trade shows and choose 
the pieces. and i always go with our store manager, 
who has worked with us for 30 years now. i always take 
our decorator, nino lenzi, with us. so i’m not the only 
one responsible. i work with purchasing and run the 
store, and in the morning i work with our contracting 
business. nino helps me twice a week, setting up and 
renovating the showroom. even though i really love the 
purchasing side of the business, going on trips to study 
trends and such, i don’t really have the time. so he’s the 
one who gets the job done.

you say you sTudy Trends.  
how would you compare 
Brazilian desiGn wiTh The  
resT oF The world?

i travel frequently and feel proud when i see the 
international trends can be found right here in our 
store. everywhere i go, in the hotels i stay in, i see the 
trends and notice that Brazilian decoration is inspired 
by international trends. Brazil has yet to create its own 
design concept. But i think Brazilian industry is very 
well positioned, always moving forward and looking 
for differences in the foreign market. They bring new 
developments, adapting them to finishes used here.  
But our industry is not only well positioned, but the line 
of imported goods manufacturers are bringing to trade 
shows puts us in a great position in terms of trends.  
i don’t travel to import goods; i buy from my partners, 
which is why my store has such a great variety.14
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para você, o que é  
Tendência e o que é luxo?
A tendência sempre será o neutro com decorações 
coloridas. para mim a tendência continua sendo a 
decoração um pouco mais clássica com alguns produtos 
pontuando cores, como por exemplo, tapetes persas, um 
abajur diferente, um vaso, etc. luxo é se sentir bem com 
o que a gente tem. Às vezes, a pessoa vê um produto 
maravilhoso e não se sente bem com ele. para mim, 
luxo é a pessoa e o móvel estarem em sintonia. dentro 
do padrão de cada um, é claro. luxo não tem nada a ver 
com o produto mais caro, é você entrar numa loja, se 
sentir bem com um produto, levar para sua casa e ser 
feliz com ele. Algumas vezes acontece de o arquiteto 
colocar tudo aquilo que ele gosta na casa e no final  
o cliente não gostar, daí ele vem aqui na nossa  
loja trocar. Acontece.

in your opinion, whaT’s  
a Trend and whaT is luxury?

The trend will always be to combine neutral colors with 
colorful decorations. For me, the trend continues to lean 
towards a slightly more classic style of decoration, with 
a few products bringing out colors, like persian rugs, 
a unique lamp, a vase etc. luxury means feeling well 
with what we have. sometimes, you’ll see a fantastic 
product, but you don’t feel good with it. For me, luxury 
means harmony between a person and a piece of 
furniture. within everybody’s own standards, of course. 
luxury doesn’t have anything to do with buying more 
expensive products, it means going into a store, feeling 
good about a product, taking it home and being happy 
with it. sometimes, we see cases where an architect has 
put everything they like into a house. Their client, who 
doesn’t like it, comes here to change things. it happens.
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ao longo desses anos 
Todos, como Tem sido 
o relacionamenTo com 
o FabricanTe?
eu trabalho com parcerias, e para ser meu parceiro tem 
que ter, primeiramente, lealdade. ser comprometido 
com o negócio fechado e estar sempre preocupado 
com a aceitação do produto, com assistência. os meus 
fornecedores são todos assim, estão sempre conosco. 
A maioria dos meus parceiros é da AbimAd. quando 
chego à feira estou em casa, mas como eu sou muito 
objetiva, procuro fazer a feira em um dia e meio. eu 
sou muito rápida, então, eu olho, negocio e levo. tem 
gente que faz a feira toda primeiro para comparar preço 
e depois negociar. eu não. eu já tenho meus parceiros e 
a maioria já está comigo há bastante tempo. eu prefi ro 
trabalhar sempre com os mesmos porque já conheço os 
produtos e o atendimento. para abrir um novo, a gente 
vai ter que namorar bastante para ver se vale a pena 
o casamento (risos). quanto aos importados, apesar 
de terem qualidade e estarem dentro da tendência, 
existe o problema da assistência, então, eu só compro 
importados de quem também produz. prefi ro fechar 
com um parceiro que fabrique e importe, pois este 
geralmente sabe bem o que ele está fazendo.

over The course oF The years, 
how have your relaTionships 
Been wiTh manuFacTurers?

i work with partners, and to be my partner, first off, you 
need to be loyal. you need to commit yourself to the 
business deal and concerned with product acceptance 
and after sales assistance. my suppliers are all like that, 
they’re always there for us. The majority of my partners 
are from aBimad. when i get to the trade show, i feel 
at home, but since i’m very objective, i try to do the 
trade show in a day and a half. i’m very quick. i take a 
look, negotiate and take it with me. some people walk 
the entire trade show first to compare prices before 
negotiating. not me. i already have my partners, and 
most of them have been with me for years. i prefer 
dealing with the same ones, because i’m already familiar 
with the products and services. in order to create a 
new relationship, a long courtship is necessary to see if 
the marriage is worth it (laughter). as for the imports, 
although they have the quality and are in tune with the 
trends, there’s always the question of assistance, which is 
why i only buy imports from suppliers who also produce 
their own products. i like to do business with partners 
who both manufacture and import, since they usually 
know what they are doing.

Âmbar

estofadosjardim.com.br

Sofá com design levemente retrô que apresenta laterais e
base em fibra de bananeira trançada, com detalhes de

costura e almofadas com botões em fibra de coco.
Uma peça que dá um toque natural e descontraído

aos ambientes contemporâneos. É uma criação
de Daniela Ferro, da ASA Design, escritório que

desenvolve produtos para a Jardim há dez anos.

Jardim Duets
Estofados Jardim e 
ASA Design apresentam:
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Âmbar

Jardim sempre em boa companhia!

estofadosjardim.com.br

Sofá com design levemente retrô que apresenta laterais e
base em fibra de bananeira trançada, com detalhes de

costura e almofadas com botões em fibra de coco.
Uma peça que dá um toque natural e descontraído

aos ambientes contemporâneos. É uma criação
de Daniela Ferro, da ASA Design, escritório que

desenvolve produtos para a Jardim há dez anos.
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como é o mercado  
de Florianópolis?
florianópolis não é um mercado fácil. todo mundo vem 
para cá achando que florianópolis é a “galinha dos ovos  
de ouro” e não é bem assim. já temos negócio há bastante 
tempo e posso te dizer que o mercado aqui é difícil, 
principalmente pela grande quantidade de lojas existente, 
mas isso não chega a nos incomodar, pois nossa loja é 
focada no público A. o florianopolitano é mais tradicional, 
ele não arrisca tanto em colocar um móvel amarelo 
em casa, por exemplo. Geralmente esse tipo de móvel 
vendemos para as pessoas que vêm de fora morar aqui  
ou que estão acompanhadas de um arquiteto.  
o florianopolitano gosta de tons mais sóbrios, um gosto 
um pouco mais clássico e procuramos trabalhar as cores 
em objetos de decoração.

com TanTo Tempo de mercado 
como é o seu relacionamenTo 
com o clienTe?
Às vezes, chega um cliente aqui contando: a minha avó 
já comprava na Kilar Alta classe. e isso tem 30 anos. os 
clientes voltam sempre, seja para comprar para a casa 
deles ou para a dos pais. sempre tem alguma história em 
que estamos presentes pelo motivo de sermos uma loja  
de uma família tradicional e muito conhecida por aqui, 
temos essa alegria de atender geração após geração.  
isso é muito gratificante.

descriBe The marKeT  
in Florianópolis.

Florianópolis is no easy market. everybody 
comes here thinking it’s a “goose that lays golden 
eggs,” but it’s not that simple. we’ve been in the 
business for a long time and i can honestly tell 
you this is a difficult market, mainly due to the 
large number of stores, although that doesn’t 
bother us, since our store is focused on the “a” 
income class. people in Florianópolis are more 
traditional; they usually won’t risk putting a yellow 
piece of furniture in their home, for example. 
usually, that’s the kind of furniture we sell to 
people who move here or who are planning their 
home with the help of an architect. The locals like 
more sober colors, have more classic tastes, and 
we try to bring the colors into decorative objects.

aFTer so much Time on  
The marKeT, how are your  
cusTomer relaTions?

sometimes, customers come in saying: my 
grandmother used to shop at Kilar alta classe. 
That was thirty years ago. customers always come 
back, whether it be to buy for their own home, or 
for their parents. They always have some story to 
tell that we’re involved in, since we’re a family-run 
store that is very well known here. it makes us 
happy to serve generation after generation.  
That is very gratifying.
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ColCHa de 
retalHos: 
patCHWork 
aplICado 
a MÓVeIs. 
PatChwork QuiltinG 
aPPlied to furniture. 

As COLCHAs DE REtALHOs DA 
CAsA DA vOvó, QUE REMEtEM A 
inFânCiA FELiz, EstÃO nA MODA 
HÁ UM BOM tEMPO. ALiÁs, A 
DECORAçÃO intiMistA, AQUELA 
ACOnCHEGAntE QUE DÁ vOntADE 
DE PERMAnECER nO AMBiEntE 
PARA sEMPRE, É UMA tEnDÊnCiA 
FORtE DE EstiLO DE viDA, AssiM 
COMO nA tEnDÊnCiA DECORAtivA. 
sEGUinDO EssE COnCEitO, Os 
PROFissiOnAis LAnçARAM MÃO 
DA tÉCniCA DE PAtCHWORK, 
COM O intUitO DE tRAnsMitiR 
EssA sEnsAçÃO DE COnFORtO E 
ACOnCHEGO DA CAsA DA vOvó. 

PatChwork Quilts, the kind 
found in your Grandma's 
house and that remind us of 
haPPy Childhood, haVe Been 
in style for a while now. as a 
matter of faCt, ComfortaBle 
deCoration of the CoZy Variety, 
the kind that makes it hard 
to leaVe an enVironment is a 
stronG trend, Both in terms 
of lifestyle and deCoration. 
aCCordinG to this ConCePt, 
Professionals haVe Been 
makinG Great use of PatChwork 
teChniQues, striVinG to eXPress 
that sensation of Comfort 
and CoZiness found at 
Grandma's home. 
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Mas é importante conhecer um pouco desta técnica 
antes de ir costurando retalhos e decorando a casa com 
estampas. Como em tudo, há uma técnica de execução 
e um padrão a ser seguido. A tradução literal da palavra 
patchwork é "trabalho com retalho". É uma técnica 
que une tecidos com uma infi nidade de formatos. 
O patchwork é a parte superior, o trabalho com os 
retalhos. O trabalho completo é o acolchoado, formado 
pelos retalhos, a manta acrílica e o tecido de forro, tudo 
preso por uma técnica conhecida como quilting. 

Existem registros históricos de que o homem faz 
acolchoados desde que aprendeu a tecer. no século iX 
a.C., os faraós já usavam roupas com técnicas similares. 
Existe uma versão de que esta técnica foi levada por 
comerciantes para o antigo Oriente, depois viajou 
para a atual Alemanha, até que chegou à inglaterra no 
século Xi, sendo utilizada para fazer tapetes e túnicas 
clericais. Mas os primeiros tapetes e acolchoados 
surgiram somente no século Xvi, época de Henrique 
viii, e costumavam ser presentes de casamento muito 
admirados. Os cavaleiros da idade Média também 
usavam acolchoados como proteção, embaixo da 
armadura de metal.

But it's important to learn a little more about this 
technique before setting out to sew scraps together 
and decorating a house with prints. as with everything 
else, there are techniques and standards to be followed. 
Patchwork involves the use of scraps of fabric. 
as a technique, it combines pieces of fabric in an 
infinite variety of shapes. the patchwork of a quilt 
is the upper part that uses scraps. the work is then 
transformed into a blanket consisting of that scrap 
layer, acrylic backing and the fabric lining, all joined 
together using quilting techniques. 

examples of quilting can be found dating back to 
the time when human beings first learned how to 
weave. in the ninth century B.C., the Pharaohs wore 
clothing using similar techniques. one theory is that 
the technique was brought by merchants to the east, 
before moving into Germany and finally england in 
the eleventh century, where it was used to make rugs 
and clerical tunics. But the first rugs and quilts arose in 
the sixteenth century, the time of henry the Viii, when 
they were usually gifted as cherished wedding presents. 
the knights of the middle ages also used quilts for 
protection under their metal armor.

A tRADUçÃO LitERAL DA 
PALAvRA PAtCHWORK É 
"tRABALHO COM REtALHO". 
É UMA tÉCniCA QUE 
UnE tECiDOs COM UMA 
inFiniDADE DE FORMAtOs.

ARtisAn

Patchwork involves the use of scraps of fabric. 

as a technique, it combines pieces of fabric in 

an infinite variety of shapes.
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Em meados do século Xvii, a arte de quiltar chegou 
às Américas, mais especifi camente aos Estados Unidos 
e Canadá. trazida pelos colonizadores, era comum ver 
colchas feitas de linho ou lã, em panos inteiros ou a 
partir de medalhões centrais e bordas, que permitiam 
o aproveitamento total de retalhos, já que tecidos eram 
considerados preciosidades, assim como linhas e agulhas 
(que eram passadas de mãe para fi lha). 

Em 1851, a invenção da máquina de costura caseira foi 
patenteada, o que trouxe muitas novidades. A agilidade 
na execução aumentou e começaram a surgir revistas 
especializadas em moldes. 

O estouro da Bolsa de valores dos Estados Unidos 
causou a Grande Depressão, que durou de 1929 a 1939, 
fazendo com que as quilteiras precisassem aproveitar 
todo e qualquer tecido disponível, usando formatos 
como o Apple Core (miolo de maçã) e os triângulos, 
que permitiam aproveitamento total dos tecidos. 

A revolução trazida pela segunda Guerra Mundial e pela 
liberação feminina, na década de 1960, desvalorizaram 
um pouco a tradição do patchwork. Porém, em 1979, 
a empresa Olfa lançou um sistema inventado pelo 
sr. Y. Okada, que utilizava um cortador rotatório, uma 
placa de base (para não deixar a lâmina perder o fi o) 
e réguas com marcações, permitindo corte mais rápido 
e com precisão. Era para facilitar o corte da seda, mas 
adaptava-se ao patchwork. 

in the middle of the seventeenth century, the art of 
quilting arrived in the americas, specifically the united 
states and Canada. Brought over by the colonizers, 
quilts were often made with linen or wool, in full pieces 
or with central medallions and borders that made it 
possible to make full use of the scraps, because fabric 
was precious at that time, as were the needles and 
thread, passed on from mother to daughter. 

in 1851, the home sewing machine was patented, 
bringing with it many new developments. making 
quilts became faster and magazines specialized 
in molds began to appear. 

the stock market Crash in the united states led to the 
Great depression, which lasted from 1929 to 1939. this 
economic crisis forced quiltmakers to make use of every 
single piece of material available, using shapes like the 
"apple core" and triangles, since they make it possible 
to use all of the fabric. 

the revolution brought by wwii and the women's 
liberation movement in the 1960s led to a slight 
devaluation of the patchwork tradition. however, in 
1979, the olfa Corporation launched a system invented 
by mr. y. okada that included a rotary cutter, a base 
plate (to prevent the blade from becoming dull) and 
rulers with markers. the system made cutting faster and 
more precise. though it was invented to make cutting 
silk easier, the kit was easily adaptable to patchwork. 

SUA CONEXÃO DIRETA 
COM O ORIENTE

Rua Santa Mônica, 480 
Pq Industrial San José
Cotia - São Paulo

Rua Dr. Fonseca Brasil, 221
Til Panamby
São Paulo

site: www.tiloriente.com.br/til

Showrooms: (11) 3468•0200
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Desde então, houve o crescimento no interesse por essa 
arte. nos Estados Unidos, é um mercado que movimenta 
mais de dois bilhões de dólares por ano. Grandes 
indústrias têxteis desenvolvem anualmente tecidos 
especiais para o patchwork, assim como existem revistas, 
materiais e ferramentas que visam facilitar o trabalho. 
Os festivais promovem cada vez mais esta arte, no Brasil, 
a cidade de Gramado, no Rio Grande do sul, promove o 
maior evento latino-americano de patchwork. 

A cor é o elemento que mais chama a atenção numa 
peça de patchwork. O conhecimento da cor é uma boa 
base para obter bons resultados. saber combinar as 
cores, as estampas, os tons e conseguir uma harmonia 
entre elas, é o primeiro passo para quem deseja fazer 
um bom trabalho de patchwork. 

Atento a esse crescente movimento, o mercado 
moveleiro e de decoração, passou a utilizar esta técnica 
em estofados, cadeiras, poltronas, almofadas, além da 
indústria têxtil de cama, mesa e banho. É comum hoje 
visualizarmos nas feiras e eventos de decoração peças 
incorporadas pelo patchwork. 

Esse tipo de móvel compõe diversos ambientes, 
desde os mais descolados até os clássicos. 
Basta saber utilizar a criatividade e o bom gosto.

sABER COMBinAR 
As COREs, As 
EstAMPAs, Os 
tOns E COnsEGUiR 
UMA HARMOniA 
EntRE ELAs, É O 
PRiMEiRO PAssO 
PARA QUEM DEsEjA 
FAzER UM BOM 
tRABALHO 
DE PAtCHWORK. 

since then, interest in this art form has grown 
continuously. in the united states, the market 
generates over two billion dollars per year. every year, 
large textile manufacturers design special patchwork 
fabrics, and there are magazines, materials and tools 
to make the work easier. there are an increasing 
number of festivals dedicated to the art form. in Brazil, 
the city of Gramado in rio Grande do sul promotes 
latin america's largest patchwork event. 

Color is the element that attracts the most attention in 
a patchwork quilt. knowing how to use color well is the 
ideal foundation for obtaining good results. knowing 
how to match colors, prints and shades harmoniously 
is the first step for anyone wanting to create a good 
patchwork quilt. 

in touch with this growing movement, the furniture 
and decoration market has begun to use the technique 
in sofas, chairs, armchairs, pillows, while the textile 
industry has found ways to use it in towels and bed 
linens. it has become commonplace to see pieces 
incorporating patchwork techniques at decoration 
events and trade shows. 

these types of furnishings are ideal for many kinds 
of environments, both casual and classic. all you 
need to do is use your creativity and good taste. 

knowing how to match colors, prints and 
shades harmoniously is the first step for anyone 
wanting to create a good patchwork quilt. 

LocalPatrocínio Realização

De 25 a 28 de julho 
Horário: 10h às 19h

www.abimad.com.br
facebook.com.br/abimadfeira
@abimadfeira
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Color BloCk: 
das passarelas 

para dentro 
de Casa.  

Color BloCk: off the Catwalks  
and into your home. 
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O QUE sERiA DA viDA sEM 
As COREs? sEM O AzUL, O 
vERMELHO E O AMARELO? 
DEstAs tRÊs COREs 
PRiMÁRiAs sURGiRAM 
As DEMAis E O HOMEM 
APREnDEU A GOstAR DO 
QUE viA, APREnDEU A 
EnCHER DE COR sUA viDA.

Can you imaGine life 
without Colors? without 
Blue, red and yellow? from 
these three Primary Colors 
arose the others, and 
humans learned to like 
what they saw, learned to 
fill their liVes with Color. 
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“O COLOR BLOCKinG sURGiU HÁ 
POUCO tEMPO nAs PAssARELAs 
E jÁ GAnHOU DEstAQUE nAs 
RUAs MUnDO AFORA. A GUCCi FOi 
A PRinCiPAL REsPOnsÁvEL POR 
FAzER viRALizAR A tEnDÊnCiA E 
As DUAs MELHOREs REvistAs DE 
MODA, vOGUE E ELLE, tAMBÉM 
AjUDARAM A DiFUnDiR.”

"Color BloCkinG BeGan not too 
lonG aGo on the Catwalks and 
has already earned attention 
on the streets. GuCCi was 
larGely resPonsiBle for the 
trend haVinG Gone 'Viral', 
as well as the two Best fashion 
maGaZines, VoGue and elle, 
whiCh haVe also helPed 
it to sPread."

surgiu a arte, o fascínio pelo belo, e isto está 
intimamente ligado com o uso das cores. Assim, a 
sinestesia provocada pela presença ou falta de cor, 
traduzida pela velha frase “o que os olhos não vêem o 
coração não sente”, começa a fazer sentido no mundo 
do design. Cor remete sempre a algo bom ou ruim. 
A começar pela nossa infância alegre, multicolorida, 
até os dias cinzentos de inverno durante a velhice. 

A tendência Color Block, que traduzido para o português 
signifi ca “bloco de cores”, invadiu o mundo da moda 
e, consequentemente, o da decoração. Para entender 
melhor este conceito, o fashion designer Marcelo Lima 
explica: “O Color Blocking surgiu há pouco tempo nas 
passarelas e já ganhou destaque nas ruas mundo afora. 
A Gucci foi a principal responsável por fazer viralizar a 
tendência e as duas melhores revistas de moda, vogue 
e Elle, também ajudaram a difundir”.

Da moda, surgiu o termo Color Block que tomou conta 
da decoração e do design como um todo. Buscando 
entender, Color Block nada mais é do que “uma 
tendência que mistura diferentes cores em um look só, 
com peças que contrastam tons frios com quentes ou 
harmonizam os semelhantes (por exemplo, pink com 
lilás),” complementa Marcelo. 

art arose, the fascination for beauty, and this is all 
intimately connected to the use of colors. thus, the 
synesthesia provoked by color's presence or absence, 
expressed by the old saying "what the eyes don't see, 
the heart doesn't feel" begins to make sense in the 
design world. Color always reminds us of something 
good or bad. Beginning with our happy, multi-colored 
childhood and ending with the grey wintery days 
of old age. 

the Color Block trend has invaded the fashion world, 
and consequentially, the world of decoration. in order 
to better understand this concept, fashion designer 
marcelo lima explains: "Color Blocking began not 
too long ago on the catwalks and has already earned 
attention on the streets. Gucci was largely responsible 
for the trend having gone 'viral', as well as the two best 
fashion magazines, Vogue and elle, which have also 
helped it to spread."

fashion is where the term Color Block arose before 
later spilling over into decoration and design as a 
whole. Color Block is nothing more than "a trend to 
combine different colors in a single outfit, with pieces 
that contrast cool and warm shades or harmonize 
similar colors (for example, pink with lilac)," 
added marcelo, 

AMBiEntE: RiCO MEnDOnçA
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in decoration, the concept is here to stay and promises 
to yield plenty of great multicolored and cheerful 
projects. "with all the intensity and modernity bright 
colors bring to an environment, the Color Block trend 
gives you the freedom to express this side of yourself. 
i'm in favor of anything cheerful and different, and it's a 
perfect excuse for people who've always wanted a more 
colorful home," defends the fashion designer. 

that's Color Block – color everywhere you look. 
But you're mistaken if you think indiscriminately 
throwing colors together will give you the effect 
proposed by the trend. "you don't need to paint the 
whole house bright pink or neon yellow. a small desk, 
sofa, a pouf, pillows or even just a single wall in a bright 
color can make a big difference in any environment's 
look," added designer marcelo lima. 

na decoração, o conceito veio para fi car e promete 
render ainda bons projetos multicoloridos e alegres. 
“Com toda a intensidade e modernidade que as cores 
vibrantes proporcionam aos ambientes, a tendência do 
Color Block permite dar liberdade a esse lado que existe 
em você. sou a favor do alegre e do diferente, desculpa 
perfeita para quem sempre quis deixar a casa mais 
colorida”, defende o fashion designer. 

O Color Block é assim, cor para todo lado. 
Mas engana-se quem acredita que simplesmente usar 
cores indiscriminadamente pode provocar o efeito que a 
tendência propõe. “não precisamos pintar a casa inteira 
de rosa-choque, ou amarelo fl úor. Mas uma escrivaninha, 
um sofá, um pufe, almofadas ou mesmo uma única 
parede em cor vibrante, fazem uma grande diferença no 
visual de qualquer ambiente”, comenta ainda o designer 
Marcelo Lima. 

FOtOGRAFiA: FERnAnDO WiLLADinO     AMBiEntE: MARiAnA PEsCA
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architect rico mendonça, from florianópolis, has 
another piece of advice to offer people who would like 
to adhere to the Color Block trend but are hesitant 
about being too bold or exaggerating: "my advice for 
someone who wants to use Color Blocking, but is afraid 
of overdoing it and doesn't want to invest too much, is 
to cover pillows, poufs or even paint a wall in a strong 
color. keep the neutral base and make use of single, 
loose elements to give the idea of being in tune with 
the trend, without going overboard." 

Complementando, o arquiteto Rico Mendonça, de 
Florianópolis, dá a dica para quem gostaria de entrar 
na onda Color Block, mas tem receio de ousar ou 
exagerar: “A dica, para quem quer entrar na onda, mas 
tem medo de enjoar fácil e não quiser investir muito, 
é forrar almofadas, pufes ou mesmo pintar uma parede 
numa cor forte. A base neutra pode ser mantida e então 
trabalhar com elementos soltos para dar a ideia de estar 
em sintonia com a tendência, sem exageros”.

“COM tODA A 
intEnsiDADE E 
MODERniDADE QUE 
As COREs viBRAntEs 
PROPORCiOnAM 
AOs AMBiEntEs, A 
tEnDÊnCiA DO COLOR 
BLOCK PERMitE DAR 
LiBERDADE A EssE LADO 
QUE EXistE EM vOCÊ."

"with all the intensity 
and modernity BriGht 
Colors BrinG to an 
enVironment, the 
Color BloCk trend 
GiVes you the freedom 
to eXPress this side of 
yourself."

AMBiEntE: RiCO MEnDOnçA
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Das passarelas para dentro de casa, a cautela para se 
vestir deve ser a mesma utilizada para vestir a casa.  
Mais uma prova de que moda e decoração andam juntas, 
a tendência Color Block veio para ficar, fundindo, de 
uma vez por todas, o mundo fashion com o home décor. 
“O que acontece na moda, automaticamente reflete na 
decoração. Este ano na feira de Milão, a marca de roupas 
Missoni, conhecida por suas padronagens com cores 
fortes, foi a vedete nas estampas de móveis e tecidos.  
É a moda dentro de casa. As maisons estão investindo 
muito neste mercado, como Armani Home, Diesel, 
Moschino, Kenzo e Ralph Lauren têm despejado 
novidades cada vez mais cobiçadas no mercado 
decorativo”, explica Rico.

E para quem acha que a tendência Color Block logo vai 
embora, aí vão as dicas dos dois especialistas: “na moda 
ainda temos umas duas temporadas pela frente com 
uso de cores intensas aplicadas às formas mais simples”, 
conta Marcelo Lima, o fashion designer. “Em decoração, 
as tendências ficam entre 5 a 10 anos, diferente da moda, 
por isso cautela no investimento em tendências”, adverte 
o arquiteto Rico Mendonça. 

Então, só nos resta colorir. Mãos à obra.

off the catwalks and into your home, use the same 
care you take in dressing yourself to dressing up your 
home. as further proof that fashion and decoration 
walk hand in hand, the Color Block trend is here to 
stay, merging once and for all the fashion world with 
home decoration. "what happens in the fashion world 
automatically crosses over into decoration. this year, 
at the milan trade show, missoni, a clothing label 
known for using patterns with strong colors, was the 
star with its prints being seen on furniture and fabric. 
the fashion world has invaded home environments. 
maisons are investing heavily in this market, such as 
armani home, diesel, moschino, kenzo and ralph 
lauren, which have been releasing more and more 
of their coveted objects onto the decorative market," 
explained rico.

and for those who think the Color Block trend is 
a flash in the pan, here is some advice from two 
specialists: "in fashion, we still have two more seasons 
ahead of us that will be using intense colors on simple 
shapes," said marcelo lima. "in decoration, trends tend 
to stick around for 5 to 10 years, unlike fashion and is 
why we should be cautious investing in trends," warned 
architect rico mendonça. 

the only thing left to do is color. let's get to work.

AMBiEntE: MARiAnA PEsCA
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CAzARARA

o sHoWrooM Ideal  
the ideal showroom

EXPOR AS TENDÊNCIAS E LANÇAMENTOS, 
DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL, 
EVIDENCIANDO AS PRINCIPAIS QUALIDADES 
DE UM PRODUTO OU MESMO DE UM 
AMBIENTE INTEIRO. ESTA É A FUNÇÃO 
BÁSICA DE UM BOM SHOWROOM. PARA 
QUE ELE TENHA SUCESSO, É NECESSÁRIO 
ORGANIZAÇÃO, BOM SENSO E O TOQUE DE 
MIDAS DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
NESTA VERDADEIRA ARTE.

eXhiBits trends and new ProduCts in the 
Best PossiBle way, BrinGinG out a ProduCt 
or enVironment's main Qualities. that is a 
showroom's BasiC PurPose. for this to Be 
Pulled off suCCessfully, you need to haVe a 
Good sense of orGaniZation, Common sense 
and the touCh of midas of Professionals 
sPeCialiZed in this art form.
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Mas como montar um bom showroom? Por onde 
começar? A designer Marina Otte, arquiteta que atende 
a Butzke como autônoma morando em Xangai - China, 
dá a dica: “valorizar as peças que a loja oferece é o ponto 
de partida. Diante disso, existem várias maneiras de 
resolver o showroom: ele pode simular o uso do produto, 
o que agrada muito o cliente; ele pode ser como 
uma vitrine conceitual; uma galeria; entre outras 
tantas soluções.”

Para Yury Albrecht, designer da Raffi nato, 
“primeiramente é preciso saber buscar as peças certas, 
visando a clientela. Peças que montem ambientes de 
vários fornecedores, abrindo mais opções aos 
vendedores. Deve-se compor a loja como se ela fosse 
a casa do cliente, para que ele, ao entrar, vislumbre 
sua moradia. Monto o showroom das lojas que dou 
assessoria como se fosse uma casa, tudo integrado, 
com peças de várias fábricas e, assim, o cliente tem 
um leque maior de escolha e sente-se mais seguro 
na hora de fi nalizar a compra.”

O intuito é convidar o consumidor a fazer um passeio 
completo, encontrando no showroom a solução das 
suas necessidades, identifi cando-se com o ambiente 
e desejando adquiri-lo para sua casa.

Partindo daí, pode-se iniciar o trabalho e a montagem. 
Basta saber agora o que é fundamental para que o 
resultado seja satisfatório. A designer de interiores de 
são Paulo, Camila Dias, acredita que “é fundamental 
uma boa iluminação que valorize o ambiente e as peças 
ali expostas. Outro ponto importantíssimo é o layout da 
loja, que deve ser projetado de forma que faça o cliente 
ter um bom fl uxo, ou seja, o layout deve ser feito de uma 
forma que leve o cliente a visitar a loja inteira.”

Com relação às peças que compõem um showroom, 
deve-se ter atenção especial. saber escolher é um 
dos segredos. “Devem ser selecionadas peças que 
juntas criem um bom mix. É importante que elas se 
harmonizem, facilitando a ambientação. Um erro muito 
grande é encher a loja de móveis sem criar ambientes, 
pois a visualização das peças fi ca comprometida e o 
cliente não consegue se imaginar dentro do contexto,” 
explica Camila Dias.

But how do you go about assembling a good 
showroom? where do you start? designer marina 
otte, a free-lance architect who works for Butzke 
and lives in shanghai, China, offers the following 
advice: "the starting point is to flatter the pieces sold 
by the store. with this in mind, there are a variety of 
ways to go about showroom design: you can simulate 
product usage, which customers love; you can create a 
conceptual showcase; or even a gallery. the possibilities 
are endless."

in the opinion of yury albrecht, a designer for 
raffinato, "first, you need to know how to find the 
right pieces, keeping clientele in mind. Pieces to create 
environments using several suppliers, thereby creating 
more choices for the salespeople. the store should be 
composed as if it were the customer's home. they need 
to be able to envision their own home the moment they 
walk in the door. when i work as a consultant, i put 
together showrooms as if they were a home, everything 
integrated, with pieces from several manufacturers. this 
gives customers a wider range of choices and makes 
them feel more confident when they make their final 
decision."

the idea is to invite consumers to take the full tour, 
finding solutions for their needs in the showroom, 
identifying with the environment and wanting to buy its 
elements for their own home.

from there, you can begin the work setting the 
showroom up. now all you need to know are the 
factors that are fundamental to achieving satisfactory 
results. Camila dias, an interior designer in são Paulo, 
believes that "lighting that flatters the environment and 
pieces on display is fundamental. another extremely 
important point is store layout, which should be 
designed for customers to be able to move easily in the 
store, in other words, it should be designed in such a 
way that customers visit the entire store."

in terms of the pieces used in the showroom, you 
need to pay special attention. knowing how to choose 
them is one of the secrets. "Pieces should be chosen 
that create a good lineup together. they need to 
be harmonious, which makes it easier to create the 
environment. one of the biggest mistakes you can 
make is to fill a store with furniture without creating 
environments. that make viewing the pieces difficult 
and customers aren't able to imagine them in context," 
explained Camila dias.

"DEvE-sE COMPOR A 
LOjA COMO sE ELA FOssE 
A CAsA DO CLiEntE, PARA 
QUE ELE, AO EntRAR, 
visLUMBRE sUA MORADiA."

"the store should 
Be ComPosed as 

if it were the 
Customer's home. 

they need to Be 
aBle to enVision 

their own home."

YURY ALBRECHt, DEsiGnER DA RAFFinAtO
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LOjA tOM sOBRE tOM - BELO HORizOntE / MG

também é necessário levar em conta as especificações 
das peças escolhidas: “qualidade, acabamento, design, 
bom preço e escolher peças que acompanhem o 
mercado internacional em termos de lançamentos (cores 
e tecidos) é fundamental", complementa Yury Albrecht.

já a designer Marina Otte acredita que os critérios 
utilizados na hora de escolher as peças “dependem do 
tipo de produto que se quer expor. Principalmente na 
questão de tamanhos, se são móveis ou se são apenas 
objetos de decoração. no caso de grandes móveis 
os complementos cumprem sua função de apenas 
ornamentar. Agora se a loja só possui pequenos objetos, 
colocar grandes móveis pode esconder ou retirar o foco 
principal, claro que existem recursos de decoração para 
suprir essa carência.”

Expor da melhor forma possível e saber combinar 
diversos produtos em um só ambiente é o desafio destes 
profissionais. Decoradores, designers de interiores, 
arquitetos são frequentemente chamados para 
literalmente montar um quebra-cabeças dentro das lojas.

É importante ter habilidade, bom gosto e gostar 
do que se faz para que o resultado cumpra o papel 
desejado. O segredo está não somente em saber dosar. 
Para o designer Yury Albrecht, “é fundamental que o 
profissional tenha experiência na área de decoração, 
saiba compor os ambientes inclusive na hora de 
comprar o showroom, esteja antenado com os ditames  
internacionais e nacionais. É imprescindível também ter 
peças de adornos certas para cada ambiente.”

Para finalizar, Marina Otte conta que o segredo é 
“focar no produto que será exposto, tendo em mente 
o espaço disponível, o nicho de mercado, os conceitos 
de decoração como cores, contrastes, proporções e 
principalmente qual o tipo de cliente que a loja trabalha, 
o showroom deve encher os olhos dele.”

you also need to consider the chosen pieces' 
specifications: "quality, finish, design, good prices and 
choosing pieces that are in tune with the international 
market in terms of new products (colors and fabrics) are 
all of fundamental importance," added yury albrecht.

for her part, marina otte believes that the criteria 
used when choosing pieces, "depends on the type of 
product you want to exhibit. especially in terms of 
size, it's different if you are displaying furniture or 
just decorative objects. in the case of large furniture, 
complementary objects usually serve the purpose of 
ornamentation. But if the store only sells small objects, 
putting in large furniture can hide or take the spotlight 
away from the main focus. of course there are ways for 
decoration to overcome this."

exhibiting in the best possible way and knowing how to 
combine a variety of products in a single environment is 
the main challenge of these professionals. decorators, 
interior designers and architects are frequently called in 
to put together this puzzle in the stores.

you need to have the right skills, good taste and love 
what you do for the showroom to play its role. the 
secret lies not only in using the right doses. for designer 
yury albrecht, "it is of fundamental importance 
for professionals to have experience in the field of 
decoration. they need to know how to compose 
environments, even while the showroom lineup is being 
purchased. they need to be in tune with national and 
international trends. another crucial factor is to have 
the right decorative pieces for each environment."

finally, marina otte says the secret lies in " focusing on 
the product to be exhibited, keeping in mind available 
space, market niche, decorative concepts like colors, 
contrasts, proportions and especially the type of 
clientele the store attracts. the showroom needs  
to be a feast for their eyes."
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aConCHeGo!
CoZiness!

QUEM NÃO GOSTA DE SE JOGAR EM UM SOFÁ 
CHEIO DE ALMOFADAS? AS CONFORTÁVEIS 
ALMOFADAS VÃO MUITO ALÉM DE SIMPLES 
OBJETOS DECORATIVOS. SÃO ÚTEIS, 
PROPORCIONAM UM CONFORTO EXTRA E 
SÃO MUITO FOFAS. ALÉM DISSO, ARREMATAM 
A DECORAÇÃO TORNANDO O AMBIENTE 
MAIS ACONCHEGANTE.

SABER COMBINAR ESTAMPAS, TECIDOS, 
CORES, TAMANHOS É QUASE UMA 
BRINCADEIRA DE MONTAR. E ALÉM DO MAIS, 
AS ALMOFADAS TÊM O PODER DE RENOVAR 
OS AMBIENTES SEM GASTAR MUITO. BASTA 
TROCAR AS ALMOFADAS, OU AINDA, TROCAR 
SOMENTE A CAPA.

SELECIONAMOS ALGUMAS PEÇAS ESPECIAIS 
QUE ESTARÃO EXPOSTAS NA ABIMAD. 
ESCOLHA AS SUAS.

who doesn't enJoy fallinG BaCk 
onto a sofa full of Pillows? 
ComfortaBle Pillows are muCh 
more than simPle deCoratiVe 
oBJeCts. they are useful, ProVide 
eXtra Comfort and are suPer 
fluffy. not only that, But they 
serVe to tie uP a deCoratiVe 
sCheme, makinG it CoZier.

knowinG how to matCh Prints, 
faBriCs, Colors and siZe is like 
PuttinG toGether a PuZZle. 
what's more, Pillows haVe the 
Power to refresh enVironments 
without BreakinG the BudGet. 
Just Put in some new Pillows, 
or Just ChanGe their CoVers.

we haVe Chosen a few sPeCial 
PieCes that will Be on disPlay 
at aBimad. Choose yours.

EstOBEL
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ARtMAisOn

ARtMAisOn

tiL

RiBEiRO PAvOni

ARtEsiAniA ACtUALARtEsiAniA ACtUAL

stUDiO CAsA
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www.leathereditions.net

DESCUBRA COMO A EXCELÊNCIA 
DO COURO E O TRABALHO MANUAL 
METICULOSO, EXPRESSAM A PAIXÃO 
ITALIANA, DOTANDO OS LARES DE 
NOSSOS CLIENTES DE 
UM ESTILO ÚNICO.

EXPERIMENTE 
O SEGREDO DE 
NOSSOS SOFÁS.

FEIRA ABIMAD 8-11 FEVEREIRO 2012
STAND NATUZZI GROUP - 516 - RUA 500
CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES
ROD. DOS IMIGRANTES KM 1,5

GREEn HOUsE

LiBERAL MARini
LiBERAL MARini

tiL

LEs COUssins

ARtMAisOn
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www.leathereditions.net

DESCUBRA COMO A EXCELÊNCIA 
DO COURO E O TRABALHO MANUAL 
METICULOSO, EXPRESSAM A PAIXÃO 
ITALIANA, DOTANDO OS LARES DE 
NOSSOS CLIENTES DE 
UM ESTILO ÚNICO.

EXPERIMENTE 
O SEGREDO DE 
NOSSOS SOFÁS.

FEIRA ABIMAD 8-11 FEVEREIRO 2012
STAND NATUZZI GROUP - 516 - RUA 500
CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES
ROD. DOS IMIGRANTES KM 1,5



TRAMANDO
O FUTURO 

   WEAVING THE FUTURE 
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O Designer de Produto Sérgio J. Matos, 34 anos, 
é formado pela Universidade Federal de Campina 
Grande, na Paraíba. Apaixonado pela cultura 
brasileira assina peças com forte identidade, 
trazendo à tona a brasilidade enraizada em suas 
origens. Sua principal infl uência vem do lugar 
onde nasceu, Mato Grosso do Sul, e também dos 
lugares em que morou, como o Nordeste brasileiro. 

“EU SEMPRE QUIS TRABALHAR 
COM ALGO QUE ENVOLVESSE 
CRIAÇÃO. NA ÉPOCA, EM 
1997, ERA FASCINADO PELAS 
CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS. 
INICIEI O CURSO DE 
PROPAGANDA E MARKETING 
EM CUIABÁ, DESCOBRI QUE 
O CURSO ERA MAIS VOLTADO 
PARA VENDAS, O QUE NÃO ME 
AGRADAVA. DECIDI, ENTÃO, 
FAZER DESIGN E ME MUDEI PARA 
O NORDESTE PARA ESTUDAR 
NA UFCG (CAMPINA GRANDE, 
PARAÍBA), UM DOS MELHORES 
CURSOS DE DESIGN DO PAÍS E 
UM DOS MAIS ANTIGOS TAMBÉM. 
O NORDESTE CONTRIBUIU EM 
QUASE TUDO NO TRABALHO 
QUE REALIZO HOJE, ABSORVI 
MUITO DA CULTURA, DAS ARTES, 
DO ARTESANATO, DAS CORES 
E ALEGRIA DESSE POVO. HOJE 
QUASE TODAS AS PEÇAS SÃO 
PRODUZIDAS AQUI”, CONTA.PRODUZIDAS AQUI”, CONTA.

Product Designer Sérgio J. Matos, 34 years old, 
has a degree from the Federal University of Campina 
Grande (UFCG) in the state of Paraíba. Passionate about 
Brazilian culture, he designs pieces that express a strong 
identity, bringing his Brazilian roots to the surface. 
His main influences come from his birthplace, the state 
of Mato Grosso do Sul, and other places he has lived 
in the Brazilian Northeast.

“I’VE ALWAYS WANTED TO WORK IN 
FIELDS INVOLVING CREATION. AT THE 
TIME, IN 1997, I WAS FASCINATED BY 
ADVERTISING CAMPAIGNS. I STARTED 
AN ADVERTISING AND MARKETING 
COURSE IN CUIABÁ, UNTIL I 
DISCOVERED THE COURSE WAS MORE 
CONCERNED WITH SALES, WHICH 
WASN’T APPEALING TO ME. THAT WAS 
WHEN I DECIDED TO STUDY DESIGN, 
MOVING TO THE NORTHEAST TO STUDY 
AT UFCG, ONE OF THE COUNTRY’S BEST 
DESIGN PROGRAMS AND ONE OF THE 
OLDEST AS WELL. THE NORTHEAST PLAYS 
A PART IN NEARLY EVERYTHING I DO 
TODAY; I ABSORBED A GREAT DEAL OF 
THE CULTURE, ARTS AND CRAFTS, THE 
COLORS AND JOY OF THE PEOPLE THERE. 
NOWADAYS, ALMOST ALL OF MY PIECES 
ARE MANUFACTURED HERE”, HE SAID.
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Da Paraíba, Sérgio se apresenta para o mundo participando 
de feiras, mostras, exposições e concorrendo a prêmios. 
“Uma coisa que marcou bastante a minha carreira foi 
ter vencido o Prêmio SEBRAE Minas de Design em 2008. 
Nessa época já tinha desistido da profi ssão. O Design é uma 
profi ssão que muito me satisfaz, mas não é nada fácil se 
manter no mercado. Voltei a trabalhar com design porque 
depois desse prêmio fi cou mais fácil conseguir empresas 
parceiras para produzir meus projetos. Em 2008 fui convidado 
para expor na II Bienal de Design com 3 peças que havia 
desenhado ainda quando era estudante na UFCG. Em 2009, 
algo que foi bastante signifi cativo foi o convite para participar 
do Salone Satellite, dentro do Salão do Móvel em Milão, 
evento destinado para jovens talentos de todas as partes do 
mundo. Poder participar do Satellite para mim era como um 
grande sonho para qualquer designer. O Satellite me abriu 
muitas portas para o design tanto aqui no Brasil quanto lá 
fora. Consegui desenvolver projetos para uma indústria na 
Itália que deve ser lançado em 2012. Participei do Satellite em 
2010 e 2011 e estou indo para a minha terceira exposição em 
2012. Agora estou participando de uma exposição com outros 
designers brasileiros na Inglaterra, se chama +55 BRAZIL. 
Em dezembro de 2011 tive a grata surpresa de ser premiado 
em um concurso que é considerado o “Oscar do Design 
mundial”: o IF Design Products Award, com o pufe 
Carambola. Em março, teremos uma das maiores exposições 
de design brasileiro em Berlim, organizada por Zanini de 
Zanine. Isso me gratifi ca muito, pois estarei com minhas 
peças ao lado dos grandes mestres do design que sempre 
admirei”, explica Sérgio. 

Working from Paraíba, Sérgio presents himself to the world, 
participating in trade shows, displays, exhibitions and 
competing for awards. “One moment that was very important 
to my career was winning the Minas SEBRAE Design Award 
in 2008. That came at a time when I had given up on the 
profession. Design is a satisfying profession for me, but it’s no 
easy task staying in the market. I began working with design 
again because after the award it became easier to find partner 
companies to produce my projects. I was invited to show my 
work at the II Design Biennial in 2008, exhibiting three pieces 
I had designed by studying at UFCG. In 2009, another event 
that was very significant was an invitation to participate in 
the Salone Satellite during the Milan Furniture Salon, an 
event that reveals young talents from around the world. Being 
able to participate in the Satellite is any designer’s dream. 
The Satellite opened many doors for me in the design world, 
both in Brazil and abroad. I was able to develop projects 
for a manufacturer in Italy and they should be launched in 
2012.  I took part in the Satellite in 2010 and 2011 and am on 
my way for a third expo in 2012. Right now, I’m taking part 
in an exhibition with other Brazilian designers in England, 
called +55 BRAZIL. In December of 2011, I received the 
pleasant surprise of winning an award that is considered the 
“Oscar” of world design: The IF Design Products Award, for my 
Carambola pouf. In March, one of Brazilian design’s largest 
exhibitions will be taking place in Berlin, organized by Zanini 
de Zanine. It will be very gratifying to see my pieces displayed 
side-by-side with pieces by the great masters of design I’ve 
always admired,” explained Sérgio. 
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Despontando para o mundo, os produtos de Sérgio são 
produzidos ali mesmo onde tudo começou, na Paraíba. 
O estúdio foi montado em 2010 e desde então funciona 
a todo vapor. Os produtos assinados pelo designer 
sempre remetem a algo bem brasileiro, como por 
exemplo, uma espécie de artesanato comum no 
Nordeste, as tramas. Dessas tramas saem redes de 
pesca e de dormir, rendas, balaios, roupas, etc. Sérgio 
aplicou a técnica dos tramados aos móveis e a ideia 
agradou o mundo sedento e curioso pela cultura 
brasileira. “Eu uso muito a referência do artesanato em 
meus projetos. Mas tento transformar isso em produção 
e algo mais comercial. Não temos uma indústria forte 
de alta tecnologia para a produção de móveis aqui na 
Paraíba, então, eu trabalho com o que tenho disponível 
na região. No caso, trabalho com o artesanato, acredito 
que isso também dá uma alma para o produto, 
foi feito por alguém, com os fi os produzidos ali 
naquela terra. Tem uma história. Isso me agrada 
no meu trabalho. Mas isso tudo depende para quem 
estou produzindo, já fi z trabalhos para indústrias 
maiores seguindo as mesmas referências, 
mas a coisa é mais mecânica”, comenta. 

De trama em trama, Sérgio segue apostando na 
brasilidade e acredita que essa valorização do Brasil 
continuará por um longo tempo. “Sou apaixonado 
pela cultura, cores, texturas que encontramos no 
Brasil. Uma coisa que não era muito valorizada e que 
agora as pessoas estão buscando produtos com nossa 
identidade. Eu pesquiso muito sobre tudo isso, viajo, 
compro objetos, vejo as pessoas trabalhando. Isso me 
instiga a desenvolver peças com essa identidade, é daí 
que vem o meu estímulo para continuar pesquisando 
e desenvolvendo novos projetos”, fi naliza. 

On the rise in the world, Sérgio’s products are made 
where everything began, in Paraíba. The studio was 
set up in 2010 and has been working at full steam 
ever since. All the products Sérgio designs have 
something that refers back to Brazilian culture. For 
example, weaving, as a type of craft very common 
in the Northeast. Weaving gives rise to fishing nets, 
hammocks, lace, baskets, clothing etc. Sérgio has 
applied the technique to furniture and the idea was 
appealing to a world thirsty for and curious about 
Brazilian culture. “I make constant references to 
arts and crafts in my projects. But I try to adapt the 
techniques to larger production volumes, something 
more commercial. Here in Paraíba, we don’t 
have a strong base of high technology furniture 
production, so I make use of what’s available in 
the region. That means I work with craft techniques 
and I believe that it also gives more soul to the 
products. You can see they were made by a person, 
with threads made on location. They tell a story. 
I enjoy that aspect of my work. But it all depends 
on who I’m producing for. I’ve already worked for 
larger manufacturers using the same references, 
but then it becomes more mechanical,” he added. 

Weave after weave, Sérgio continues betting on 
Brazilian culture and believes Brazil will continue 
drawing attention for a long time. “I am passionate 
about the culture, colors and textures found in 
Brazil. People used to place little value on Brazilian 
culture, but now people are interested in products 
bearing our identity. I do extensive research; 
I travel, buy objects and watch people as they 
work. This instigates me to develop pieces with 
that identity, which in turn inspires me to continue 
researching and developing new products,” 
he concluded. 45



Recém chegados
New ArrivAls

GreeN House DiNiNG set

Available in living room and dining room versions, the Dallas 
line excels with its modern, bold lines. their aluminum frames 
provide the necessary durability, while the woven elements 
use 100% polyester, anti-mold and anti-uv treated waterproof 
o’bravia fabric.

conjunto gReen house móveis
Disponível nas versões estar e jantar, a linha Dallas aposta em 
traços modernos e arrojados. A estrutura em alumínio oferece 
a durabilidade necessária ao produto e a tapeçaria utiliza 
os tecidos O’bravia em 100% poliéster, impermeável, com 
tratamento antimofo e anti-UV.

www.greenhousemoveis.com.br

Buffet home gaRden
No estilo Provence, a Home Garden apresenta esse buffet 
na cor preta desgastada. O móvel possui 150 cm de largura, 
55 de profundidade e 86 de altura. Uma peça curinga para 
complementar o ambiente moderno.

Home GArDeN Buffet

in a Provençal style, Home Garden is presenting this buffet  
in a worn away black finish. the piece is 150 cm wide, 55 cm 
deep and 86 cm high. it is an extremely versatile piece that  
is a perfect addition to any modern environment.

www.homeegarden.com.br
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cÔmoda da uRBan
A descolada Urban lança na 13ª ABIMAD 
a cômoda em madeira Porta-Joias Eternal, 
com 10 gavetas e espelho. O produto está 
disponível nas cores roxo, pink e preto.

Dresser By urBAN

urban will be bringing its ultra-cool wares 
to ABimAD, including the “eternal” jewel-
case/wooden dresser with 10 drawers and a 
mirror. the product is available in purple, 
pink and black.

www.urbanbrasil.com.br

poltRona aRtisan
A Poltrona S018 é confeccionada em couro sola 
marrom e costura com acabamento impecável. 
O assento é confeccionado em tecido, bem 
como a almofada que acompanha a poltrona.

ArmCHAir By ArtisAN

the s018 Armchair features brown sola leather 
and impeccable sewing. Both the seat and pillow 
included with the armchair are upholstered in fabric.

www.artisan.ind.br
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CeNterPieCe By  
CristAis Di murANo

odete Cavalli took her inspiration from the 
colors of the ocean to create this magnificent 
centerpiece, shown here in Aquamarine. the 
piece overflows with beautiful 24k gold details. 
the piece will be on display at the 13th ABimAD.

centRo de mesa  
cRistais di muRano
Odete Cavalli, inspirada nos tons do oceano, criou 
este magnífico centro de mesa aqui representado 
na cor Aquamarine. A peça ainda esbanja beleza 
com detalhes em ouro 24k. A peça estará exposta 
na 13ª ABIMAD.

www.cristaisdimurano.com.br

tapete são caRlos
A Coleção DREAM Design foi desenvolvida 
especialmente para ambiente da Casa Cor Trio 2011, 
para o arquiteto Luis Pedro Scalise, e que agora está 
sendo lançada oficialmente na 13ª ABIMAD. São três 
tapetes listrados com combinações que valorizam 
os tons de vermelho, cinza e bege. Superfície 100% 
poliéster, super macio e com altura de 30 milímetros 
de puro conforto.

ruG By são CArlos

the DreAm Design Collection was designed 
especially for the 2011 Casa Cor “trio” environment, 
for architect luis Pedro scalise, and is now being 
officially débuted at the 2012 ABimAD trade show. 
the collection of three striped rugs comes in color 
combinations including red, grey and beige. the rug’s 
super soft 100% polyester surface offers 30 millimeters 
of plush comfort.

www.tapetessaocarlos.com.br
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mesa da  
aRtesania actual

A mesa com tampo em madeira reciclada 
é da Artesania Actual. O detalhe em metal 
proporciona um design moderno e casual, 
contrapondo com a seriedade transmitida 

pela madeira da base e com a rusticidade do 
tampo reciclado. Equilibrada, a peça é um dos 
lançamentos da empresa para a 13ª ABIMAD.  

tABle By ArtesANiA ACtuAl

this recycled wood top table is by Artesania 
Actual. the metal details give it a modern and 

casual appeal that contrasts with the seriousness 
expressed by the wooden base and rugged 

recycled top. A well-balanced piece, it is one of 
the new products the company is presenting at 

13thABimAD. 

www.artesaniaactual.com.br

Rack da univeRsum
A versatilidade da peça pode ser percebida tanto pelo 
fato de ser um rack extensível como pela configuração 
dos espaços para abrigar os equipamentos de home 
theater. Possui duas gavetas com delicados puxadores 
metálicos, uma porta lateral e uma gaveta com frente 
curva. Suas dimensões podem variar entre 2,0 m e 2,60 m, 
dependendo da disponibilidade em cada ambiente.

rACk By uNiversum

this piece’s versatility can be seen in 
both its pull out rack and convenient 
way its spaces are designed to store 
home theater equipment. it has two 
drawers with delicate metal knobs,  
a side door and another drawer 
featuring a curved front. it can be 
ordered in sizes from 2.0 to 2.6 meters, 
depending on each environment’s needs.

www.universum.com.br
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tapete da 
galeRia estamBul
O tapete de parede é um Ziggler feito à 
mão no Paquistão. Na foto, a chaise é de 
couro e o adorno de cerâmica é pintado 
com pó de inox. Lançamentos da empresa 
para a 13ª ABIMAD.

ruG By GAleriA estAmBul

this wall hanging is a handmade Ziggler 
from Pakistan. the photo shows the rug 
in an environment with a leather chaise 
longue and a stainless steel spray painted 
ceramic decorative piece. these are just a 
few of the company’s new products for 13th 
ABimAD trade show.

www.estambultapetes.com.br

poltRona 
RiBeiRo e pavani
No melhor estilo Jeans, a Ribeiro 
e Pavani cai nas graças do descolado 
mundo moderno e aposta nesta 
poltrona fashion, cheia de ousadia.

ArmCHAir By 
riBeiro e PAvANi

in classic jeans style, ribeiro e Pavani 
is going to be a hit with the cool 
crowd by betting on this fashionable 
armchair, full of attitude.

www.ribeiroepavani.com.br
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sofA By ferrAri

superior comfort and sophistication are the 
characteristics that make the saloti a special 
kind of sofa. with seat choices in three different 
measurements (80, 90 and 100 cm), reclining 
seatbacks and seats that pull out to 1.84 meters, 
this sofa is the company’s latest product for this 
edition of ABimAD.

estofado da feRRaRi
Conforto superior e sofi sticação são as características que 
fazem do modelo Saloti um estofado especial. Com opções 
de assento nas medidas 80, 90 e 100 cm, encosto reclinável 
e assento extensível com abertura total de 1,84 metros, 
o estofado é o lançamento da empresa para a ABIMAD.

www.estofadosferrari.com.br

tapete empóRio 
dos tapetes
O tapete em couro, multicolorido, é todo 
escavado à mão. Sim! Os efeitos fl orais são 
produzidos manualmente e proporcionam uma 
imagem em alto relevo à peça. A catarinense 
Empório dos Tapetes aposta neste trabalho 
manual exclusivo nesta edição da ABIMAD.

ruG By emPório 
Dos tAPetes

this multicolored leather rug is fully hand 
sculpted. you read correctly! its floral effects 
are handcrafted with a technique that gives 
the piece high relief effect. santa Catarina 
based empório dos tapetes is betting on 
this exclusive handmade piece for this 
edition of ABimAD.

www.emporiotapetes.com.br
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sofA set By lACAsA DesiGN

Brand new from laCasa Design, the manzano sofa set 
features an aluminum frame wrapped in synthetic fibers. 
the complete set includes a sofa, lounge chair, side table 
and center table. in the photo, coconut fiber is used and 
lime-green upholstery, lending the set a modern, joyful feel, 
a good combination with the lightweight fiber.

moDulAr set By ButZke

the Grass modular set is Butzke’s biggest debut for ABimAD. Designed by Alain Blatché, this line, which 
consists of a lounge chair, table, pouf and armchairs, has added a brand new trapezoidal model that further 
multiplies the set up’s compositional possibilities. every piece has at least one 30 degree angle and they can 
be used with or without back rests. As with all of Butzke’s other product lines, the set is made of 100% fsC 
certified eucalyptus wood.

www.butzke.com.br

componÍvel ButZke
O Componível Grass é o grande lançamento da Butzke para a 13ª 
ABIMAD. Assinada pelo designer Alain Blatché, a linha composta 
por chaise, mesa, pufe e poltronas, ganha agora um novo módulo, 
trapezoidal, que aumenta ainda mais as possibilidades de composição 
do produto. Cada peça forma um ângulo de 30 graus e pode ser usada 
com ou sem encosto. Como toda linha da Butzke é fabricado em 
madeira de Eucalipto, certifi cada FSC 100%.

conjunto lacasa design
Estruturado em alumínio e envolvido por fi bra sintética, 
o conjunto Manzano é novidade da LaCasa Design. O 
conjunto completo conta com sofá, chaise, mesa de canto 
e de centro. Na foto, a cor da fi bra utilizada é coco com 
o estofamento em verde limão, o que transmite um ar 
moderno e alegre aliado à leveza da fi bra.

www.lacasadesign.com.br
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PieCes By sArQuis sAmArA

Continuing to offer bold, innovative designs, Atelier sarquis 
samara will be debuting pieces in cast aluminum designed 
not only for high-end home decoration sector, but to please 
an ever growing audience involved in organizing large-scale 
events and parties all across Brazil, bringing everything 
together with great joy and good taste.

peÇas saRQuis samaRa
O design arrojado e inovador do Atelier Sarquis Samara lança 
no evento peças desenvolvidas em alumínio fundido e com suas 
características voltadas para atender não somente o setor da 
alta decoração residencial, como também o público envolvido 
nos grandes eventos e festas de todo Brasil, tudo isso aliado 
a muita alegria e bom gosto.

www.sarquissamara.com.br

poltRona egg 6f
Para quem é fã da clássica poltrona Egg, essa da 6F 
está super moderna. Nas costas, metal em alumínio 
aeronáutico e o estofado em couro marrom escuro 
“mountain black” estilo aviador. Estará exposta 
na 13ª ABIMAD, com mais uma infi nidade de 
lançamentos no estande da 6F.

eGG ArmCHAir By 6f

the latest model by 6f is an ultra modern take on the 
classic egg armchair. the back features aeronautic 
aluminum, while it is upholstered in a dark brown 
“mountain black” aviator style leather. it will be on 
display at 13th ABimAD, along with the countless other 
new developments at 6f’s stand.

www.6f.com.br
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sofá BRisa móveis
O estofado Murano é uma peça modular com 
design de linhas retas. O detalhe em couro de 
marchetaria nas laterais é o diferencial da peça, 
que possui estrutura em peroba e estofado 
revestido em tecido. O produto pode ser 
produzido em 2 e 3 lugares, além de poltrona.

sofA By BrisA

the murano sofa is a modular piece designed 
with predominating straight lines. Details in 
marquetry style leather on the sides are what 
set this piece apart. it features a peroba wood 
frame and fabric upholstery. the product 
comes in both 2 and 3 seat versions,  
as well as an armchair.

www.brisamoveis.com.br

ArmCHAir By sAlvAtore miNuANo

Gentle shapes and lines well defined by sewing. modern 
comfort and coziness. that’s the idea behind the tufa 
armchair, new from salvatore minuano.

poltRona salvatoRe minuano
Formas suaves e linhas bem definidas pelas costuras. 
Conforto e aconchego com modernidade. Este é o conceito 
da poltrona Tufa, lançamento da Salvatore Minuano.

www.minuanodecor.com.br
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mesa da decoR design
A linha em madeira maciça de manejo 
sustentável é a aposta da empresa Decor 
Design para esta edição da ABIMAD. 
O enfoque principal fi ca para mesa 
de jantar representada na foto.

tABle By DeCor DesiGN

this line, made of sustainably managed 
hardwood, is Decor Design’s biggest 
development for this edition of ABimAD. 
the main focus is on the dining room 
table shown in the photo.

www.decordesign.ind.br

sofA By liDer

the H400 sofa has a metal frame 
and comes in both high and low arm 
versions. it is a very comfortable and 
elegant sofa, excellent for use in large 
spaces when the whole family has 
come together.

sofá lideR
O sofá H400 é de estrutura 
metálica e possui opções de braço 
alto e braço baixo. É um sofá muito 
confortável e elegante, ótimo para 
ser usado em grandes espaços com 
toda a família reunida.

www.liderinteriores.com.br

mÔnaco tapetes
O lançamento da Mônaco é o tapete com impressão digital, 
produzido em Polipropileno Frizê extra macio, especial para 
áreas íntimas. A base exclusiva do tapete não risca o piso e é 
lavável. Não utiliza látex, sendo um produto 100% reciclável. 

mÔNACo ruGs

mônaco’s latest product is this rug featuring digital 
printing, produced in extra-soft frizé polypropylene, perfect 
for cozy areas. the rug’s exclusive base does not scratch floors 
and is washable. the rugs do not contain latex, and so are 
100% recyclable.

www.monacotapetes.com.br
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BellArte sofA set

the Zenn sofa has class, elegance and comfort to spare. it has 
been especially designed for sober, sophisticated environments 
with a slight touch of casualness. its look immediately 
transmits a feeling of comfort, combined with the soft touch  
of fine fabric and the most modern comfort systems available.

www.bellarte.com.br

estofado da BellaRte
Classe, elegância e conforto estão presentes no estofado Zenn, 
especialmente desenhado para compor ambientes sóbrios e 
sofisticados, porém com um leve toque casual. Um visual que 
remete imediatamente a sensação de aconchego, combinando 
o toque suave dos melhores tecidos e os mais modernos 
sistemas de conforto.

cadeiRa Raffinato
A Raffinato apresentará a cadeira 
Amici, fabricada em Apuí e com  
a base em Liptus. Seu encosto  
é revestido em palha natural  
e o estofado em chenille.  
Produto assinado pelo  
designer Yury Albrecht.

CHAir By rAffiNAto

raffinato will be presenting the 
Amici chair, made with Apuí 
wood and a lyptus base. its 
seatback is covered in natural 
fibers and it has a chenille 
cushion. Product designed by 
yury Albrecht.

www.raffinato.com.br
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sofA feeliNG

this sofa’s main feature is the ultracell foam cushions
 (a feeling exclusive), with a zero deformation coefficient 
that results in medium and long term avtal safety.

www.feelingestofados.com.br

estofado feeling
O principal diferencial deste estofado são as almofadas de 
assento com espuma ultracell (exclusividade Feeling), com 
coefi ciente de deformação igual a zero, oferecendo total 
segurança a médio e longo prazo.

QuadRo da stylofino
A Stylofi no apresenta, entre seus recentes 
lançamentos, a gravura “Amphora Romana”. 
A montagem é um design exclusivo da Stylofi no, 
com moldura especial e cristal incolor importado.

frAmeD PiCture By stylofiNo

one of stylofino’s most recent releases is this print, 
“Amphora romana.” the picture’s presentation, 
featuring unique framing and clear imported glass, 
is a stylofino exclusive.

www.stylofi no.com.br
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cÔmoda studio casa
A curitibana Studio Casa, do arquiteto Eduardo 
Mourão, apresenta nesta edição da ABIMAD a cômoda 
em madeira com os veios aparentes e puxadores com 
detalhe na cor prata. Peça curinga que compõe bem 
com ambientes intimistas e confortáveis.

Dresser By stuDio CAsA

At this edition of ABimAD, Architect eduardo 
mourão’s Curitiba based studio Casa will be 
presenting this wooden dresser with exposed grain 
and silver handles. this versatile piece is perfect for 
cozy and comfortable environments.

www.studiocasa.com.br

cÔmoda studio casa
A curitibana Studio Casa, do arquiteto Eduardo 
Mourão, apresenta nesta edição da ABIMAD a cômoda 
em madeira com os veios aparentes e puxadores com 
detalhe na cor prata. Peça curinga que compõe bem 
com ambientes intimistas e confortáveis.

Dresser By stuDio CAsA

At this edition of ABimAD, Architect eduardo 
mourão’s Curitiba based studio Casa will be 
presenting this wooden dresser with exposed grain 
and silver handles. this versatile piece is perfect for 
cozy and comfortable environments.

www.studiocasa.com.br

estofado vila noBRe
Sofá modelo Evidence, de 2 lugares com 1,72 m 
e de 3 lugares com 2,22 m. Possui assento estruturado 
com percintas italianas e molas ensacadas pocket, 
com espuma D-30, sobreposta com camada de hipersoft.

sofA By vilA NoBre

the evidence loveseat model is 1.72 meters long, while 
the 3 seat version is 2.22 meters. its seating features italian 
straps and pocket springs with D-30 foam, covered with 
a layer of hypersoft.

www.liderinteriores.com.br

vaso til impoRtados
A Til Importados do Oriente, sempre em busca 
de novidades lá fora, apresenta nesta edição da 
ABIMAD o vaso com tramado especial.

til imPortADos vAse

til importados do oriente, always on the 
lookout for new developments abroad, is 
presenting this vase with a unique texture.

www.tiloriente.com.br
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Bancos da lightway
Os banquinhos florais da Lightway são fabricados 
de forma artesanal. O revestimento é em algodão 
aveludado com print de estampa floral. Cada peça 
tem dimensão de 40x40x12 cm. Os banquinhos 
encaixam perfeitamente em ambientes alegres, 
casuais e descolados.

stools By liGHtwAy

these floral stools by lightway are manufactured 
the old fashioned way. they are covered in a cotton 
velvet floral printed fabric. each piece measures 
40x40x12 cm. the stools are a perfect choice for 
cheerful, casual and laidback environments.

www.lightway.com.br

BeNCH By BoNté

this product, produced by móveis Bonté 
and designed by vir-a-ser Design is made of 
hardwood and has aluminum feet. it is a perfect 
combination of beauty, sophistication and 
design. it is available in a variety of sizes and 
colors. the version seen in the photograph  
has a chestnut finish.

Banco da móveis Bonté
Produto produzido pela Móveis Bonté e 
desenvolvido pela Vir-a-Ser Design é fabricado 
em madeira maciça e pés em alumínio. Reúne 
beleza, sofisticação e design. Possui ainda várias 
possibilidades de tamanhos e padrões de cores.  
A versão da fotografia está na cor castanho.

www.bonte.com.br
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lumináRias modali
Seguindo o conceito color block, a dica é usar e abusar 
das luminárias da Modali. Fabricadas em polipropileno, 
possuem tecnologia wireless (sem fio), com Led e 
mudam de cor automaticamente, podendo chegar a 
1600 tonalidades. De mecanismo blindado, podem ficar 
imersas em água. Em formato de cubos, bolas e torres, 
tem variações nos tamanhos. Possuem bateria de lithium, 
que após carregada tem autonomia de 8h a 20h. Controle 
remoto opcional e carregador bivolt.

rivAtti outDoor liNe

rivatti has just launched an outdoor furniture line featuring 
synthetic fibers and aluminum frames. the line includes a 
variety of models of chairs, sofas, armchairs, deck umbrellas 
and tables to compose indoor and outdoor environments like 
pools and balconies.

linha outdooR Rivatti
A Rivatti acaba de lançar sua linha para área externa produzida em fibra 
sintética e armação de alumínio. São diversos modelos de cadeiras, 
sofás, poltronas, ombrelones e mesas para compor ambientes internos 
ou externos, como piscinas ou sacadas.

www.rivatti.com.br

moDAli lAmPs

in keeping with the color block concept, you can make 
extensive use of modali lamps. these polypropylene 
lamps feature wireless technology, leDs and change 
color automatically, being capable of up to 1600 shades! 
their mechanism is sealed, so they can be immersed in 
water. they come in various shapes – cubes, balls and 
towers – and sizes. they have a lithium battery that 
lasts 8-20 hours on a full charge. you can also buy an 
optional remote control and dual voltage charger.

www.modalimaison.com.br
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apaRadoR foRmanova móveis
Inspirado no design Escandinavo, que desde os anos 30 se 
destaca pela funcionalidade, praticidade e simplicidade das 
formas, o aparador Fiord é fabricado em madeira maciça e 
apresenta acabamento em laca. Este é um dos lançamentos 
da Formanova para a 13ª ABIMAD.

siDeBoArD By formANovA móveis

inspired by scandinavian design, which has stood out 
since the 1930s thanks to its functionality, practicality  
and the simplicity of its forms, the fiord sideboard  
is manufactured in solid wood with a lacquer finish.  
this is one of formanova’s launches for the  
13th edition of ABimAD.

www.mileniohome.com

sala de jantaR aRtefama
Conjunto de jantar em madeira maciça de pinus, 
acabamento laqueado e suportes do vidro em 
alumínio. As cadeiras têm encosto e assento 
almofadados, totalmente revestidas em couríssimo 
(couro ecológico). Moderna, prática, é ótima opção 
para ambientes casuais. 

DiNiNG room By ArtefAmA

Dinner set in solid pine with a lacquered finish 
and aluminum glass supports. the chairs have 
cushioned seatbacks and seats, fully covered  
in eco-leather. modern and practical, it is  
an excellent option for casual settings.

www.artefama.com.br

tapete da tapetah
O tapete impermeável, confeccionado 
em tear manual, é o lançamento da 
Tapetah para a 13ª ABIMAD.

ruy By tAPetAH

this waterproof rug is hand woven on 
a loom and is tapetah’s latest product 
for the ABimAD.

www.tapetah.com.br
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Alto pAdrão  
de construção
HigH-end construction values
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O casamentO entre altO 
padrãO de cOnstruçãO 
e prOjetO de interiOres 
perdura há bastante tempO. 
ViVer e mOrar bem parece 
ser desejO cOmum dO mundO 
mOdernO. O tempO da 
rusticidade e dO bucólicO  
já passOu. a Vida agitada 
exige facilidades, cOnfOrtO  
e praticidade. e tudO 
issO também precisa 
agradar aOs OlhOs e aO 
bOlsO. pensandO assim, 
a reVista hall elabOrOu 
uma entreVista cOm O 
empresáriO que dedicOu 
sua carreira a cOnstruir 
mOradias de altO padrãO 
de acabamentO. cOnheça 
um pOucO da história e dO 
negóciO de niValdO pinheirO, 
O cOnstrutOr de sOnhOs 
da prOcaVe, balneáriO 
cambOriú, santa catarina.

tHe marriage between HigH-
end construction values 
and interior design Has 
been around for a long 
time. living well seems 
to be a common desire 
in tHe modern world. 
tHe time of “rustic” and 
“bucolic” style Has Passed. 
our busy lives require 
convenience, comfort 
and Practicality. and it all 
needs to Please botH tHe 
eyes and tHe Pocketbook. 
witH tHis in mind, Hall 
magazine interviewed an 
entrePreneur wHo Has 
dedicated His career to 
building Housing featuring 
HigH-end construction 
values. learn a little about 
nivaldo PinHeiro’s story and 
business, as Procave’s builder 
of dreams in balneário 
camboriú, santa catarina.
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conte uM pouco 
soBre suA 
trAJetÓrIA. coMo 
tudo coMeçou?
nasci no interior do nosso estado, 
hoje município de agronômica. 
filho de agricultor, onde permaneci 
auxiliando meus pais até completar 
14 anos, quando na ocasião, idade 
para iniciar trabalho formal. 
em 1972, me mudei para a cidade 
de blumenau, para trabalhar e 
estudar. iniciei no serviço público, 
onde trabalhei por quase 4 anos, 
quando saí para iniciar atividades 
de corretagem de imóveis. como 
me apaixonei pela atividade, 
dois anos depois (1978), surgiu 
a oportunidade de adquirir uma 
imobiliária montada no prédio 
onde trabalhava, ocasião em que 
constituí meu próprio negócio. 
trabalhávamos com imóveis em 
geral, mas nossa preferência era a 
venda de loteamentos em blumenau 
e no litoral. como consegui acumular 
um pequeno capital, resolvi 
construir uma casa para venda. 
quando a mesma estava quase 
pronta, consegui um comprador 
e já parti para construir mais 
duas. depois, vieram os sobrados 
(prédios de 3 pavimentos) até que, 
em 1986, fi z uma sociedade para 
construir um primeiro edifício com 
15 pavimentos. neste momento, 
iniciamos nosso aprendizado de 
como construir e principalmente, 
de como administrar, os planos 
econômicos, a infl ação e a pouca 
disponibilidade de recursos para o 
setor. mas, com todas as difi culdades 
que foram vencidas, o processo 
e o volume de negócios foram 
crescendo, inclusive estendemos 
nossa atividade para balneário 
camboriú. como optamos, por 
seguir no segmento da construção 
de alto padrão, escolhemos construir 
unicamente nesta cidade. hoje, além 
de balneário camboriú, estamos 
construindo nosso maior e mais 
importante empreendimento, o 
brava home resort, na paradisíaca 
praia brava, em itajaí. em breve 
estaremos estendendo nossas 
construções para florianópolis/sc, 
mas sempre neste mercado de litoral, 
onde conquistamos um bom espaço 
e nossa marca é bastante respeitada.

tell us a little about 
your career. wHere 
did it all begin?

i was born in rural santa catarina, 
in what has become the city of 
agronômica. the son of a farmer, 
i helped my parents on the farm 
until the age of 14, which was when 
i could begin working formally. in 
1972, i moved to the city of blumenau 
to work and study. i began as a 
government worker, where i stayed for 
nearly four years, before quitting that 
job to begin working in real estate. 
i fell in love with the work and two 
years later, in 1978, an opportunity 
to acquire a real estate agency in 
the building i was working in arose, 
and that was where i started my 
business. we dealt in real estate in 
general, but concentrated on housing 
developments in blumenau or on the 
coast. since i was able to put together 
some capital, i decided to build a 
house for later sale. even before 
it was ready, i had found a buyer, 
and i began building two others. 
afterwards came the multi-story 
buildings (up to 3 stories) until, in 
1986, i found partners to build a first 
15 story apartment building. that was 
when i began my learning process 
on building, and especially, how to 
administer, create economic plans, 
while dealing with inflation and a 
lack of resources for the sector. but 
after overcoming all these difficulties, 
the volume of business grew 
constantly and we began to operate 
in balneário camboriú as well. since 
we decided to continue building high-
end housing, we chose to concentrate 
on that city alone. nowadays, besides 
balneário camboriú, we are currently 
working on our largest and most 
important undertaking, the brava 
Home resort, on the paradisiacal 
Praia brava (beach), in itajaí. and 
soon we’ll be expanding our business 
to florianópolis/sc, while always 
concentrating on the oceanfront 
market, where we have achieved a 
brand niche, in which we are well-
respected.

Nome completo: 
Nivaldo Pinheiro

Idade: 53 anos

Família: Esposa, 
3 fi lhas e 3 netos

Formação: Administração

Um sonho: Organizar bem a 
empresa, de forma a permitir 
fazer a transição de comando 
para uma 
de minhas fi lhas, e que 
ela possam administrar 
e comandar a empresa de 
forma mais tranquila, mas 
com crescimento contínuo.

Momento de maior 
satisfação em sua vida: 
A cada empreendimento que 
concluímos há uma sensação 
plena de satisfação e alívio 
por ter conseguido terminá-la, 
cumprindo assim com 
o compromisso de entregar 
as chaves.  

Hobbies: Praia e viagem

Melhor viagem: China, 
visitar Expo Xangai.

Um livro: “Adeus China”, que 
conta a história de um menino 
que saiu de uma comuna 
chinesa, muito pobre, escolhido 
para fazer parte de uma escola 
de balé e que foi conquistando 
espaço, tornando-se ícone 
mundial.

Citação favorita: 
Em construção é muito 
apropriado “Nada é tão bom 
que não possa ser 
melhorado”. Na área comercial, 
quem pensa em prosperar e 
progredir, deve “Fazer de cada 
negócio realizado, sempre o 
primeiro, nunca o único, 
nem o último”.
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o seu Interesse pelA 
construção cIVIl e 
pelo MorAr BeM se 
deVe A Que?
na minha avaliação, morar bem, 
com qualidade, com conforto – que 
aí temos diversos níveis, de acordo 
com as condições culturais, sociais 
e econômicas – são os elementos 
da maior relevância para todas as 
pessoas. e tem algo que me marca 
muito. sempre que viajo, gostaria 
de fazê-lo mais, mas no geral 
faço com alguns objetivos: lazer, 
novos conhecimentos culturais, 
gastronômico, técnico e como forma 
de inspiração para novas obras. 
no geral, a gente fi ca fascinado 
por todas as novidades, diferenças, 
sabores, o conforto de um bom hotel, 
de um bom restaurante, mas voltar 
para casa é sempre maravilhoso. por 
isso, sempre digo, o melhor lugar do 
mundo é a nossa casa. é lá que você 
se sente inteiramente à vontade, é 
o lugar que você desfruta do prazer 
de estar em família, receber amigos, 
enfi m, onde tudo acontece. por isso, 
buscamos fazer o melhor em cada 
obra que realizamos. modernidade, 
conforto, praticidade, beleza é sempre 
o nosso compromisso maior. essa 
é a nossa grande motivação na 
construção, poder servir naquilo que 
é mais nobre às pessoas, a condição 
de bem morar, de não somente ter 
um apartamento ou uma casa, mas 
ter um lar.

deFInA MorAr BeM.
morar bem é desfrutar do melhor que 
um imóvel pode oferecer. O conforto 
de um bom espaço, esse espaço bem 
acabado, com boa luminosidade, se 
tiver o privilégio de acordar de manhã, 
abrir as cortinas e ter toda a praia, o 
mar e as montanhas que a rodeiam, 
isso não tem preço (ou tem). mas 
no geral, morar bem, é quando se 
consegue conciliar o melhor que o 
homem pode fazer com a natureza 
que nos é dada.

wHere did your 
interest in civil 
construction and 
living well come 
from?

the way i see it, there are many 
different levels to living well, 
surrounded by quality and comfort, 
and they depend on cultural, 
social and economic levels, 
involving elements that are of the 
great importance to people. and 
there’s one thing that strikes me. 
whenever i travel, and i would 
love to travel more, i usually do it 
with certain objectives: leisure, new 
cultural knowledge, cuisine, building 
techniques and as a way to become 
inspired for new building projects. 
in general, when travelling we are 
fascinated by everything that is new 
and different. we try new different 
flavors, experience the comfort of a 
fine hotel, a good restaurant. but it’s 
always great to come home. this is 
why i always say our own home is the 
best place in the world. it’s where you 
truly feel at ease, where you can enjoy 
the pleasure of being with family and 
invite your friends over. 
in short, it’s where everything 
happens. this is why we do our 
best on every new building project. 
modernity, comfort, practicality 
and beauty are our greatest 
commitments. this is what motivates 
us in construction, to be able to help 
people achieve their most noble 
aspiration, to live well, to have more 
than just an apartment or a house, 
but to have a home.

define wHat it means 
to live well.

living well means enjoying the best 
a piece of real estate has to offer. the 
comfort of a well-designed space, 
with great finishing, pleasant lighting, 
having the privilege to wake up in the 
morning and open the curtains onto 
the beach, the ocean, the mountains 
surrounding you, all of this is priceless 
(or not). but in general, living well 
means managing to reconcile the best 
things available to human beings 
with what nature provides us with.

full name: 
nivaldo Pinheiro

age: 53 years old

family: wife, 3 daughters 
and 3 grandchildren

education: business 
administration

 a dream: organize the 
business well, in such a way 
as to facilitate passing its 
command onto one of my 
daughters, so she can run 
the company with greater 
ease, while ensuring 
constant growth.

moment of greatest 
satisfaction in his life: 
the completion of each 
undertaking provides a 
sensation of satisfaction 
and relief, for having kept 
our promise to owners as we 
finally hand over the keys.  

Hobbies: spending time on 
the beach and travelling

best trip: china, to visit the 
shanghai world expo.

one book: “goodbye china”, 
which tells the story of a 
boy who leaves a chinese 
commune, who is very poor, 
and is chosen to study at a 
ballet school. He gradually 
makes his name known 
and goes on to become 
a world icon.

favorite quote: in 
construction, we always say 
“nothing is so good it can’t 
be improved upon,” and in 
sales, anyone who wants to 
prosper needs to “make sure 
every business deal is always 
the first, neither the only, 
nor the last.”
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HoJe, o Que As construçÕes 
de Alto pAdrão prIorIZAM? 
(espAço, AcABAMento, 
lAZer, etc.)
é tudo isso, espaços confortáveis e generosos, onde você 
tem a sensação plena de liberdade, onde todo conforto 
é permitido e possível, onde você constrói seu espaço 
de harmonia, onde você buscará e encontrará energia 
para o seu dia a dia. para ser alto padrão, é condição 
indispensável que seja acabado com materiais de 
qualidade e que tenha as mesmas práticas construtivas. 
hoje as opções de acabamentos, são quase ilimitadas. 
são necessárias pesquisas, bom gosto e principalmente 
contar com bons profi ssionais para fazer a grande 
magia da transformação, a harmonização do ambiente. 
espaços de lazer passaram a ser um item importante 
nos bons projetos. especialmente no segmento em que 
atuamos. no geral, nossos clientes são pessoas que 
dispõem de pouco tempo livre e aí buscam praticidade. 
a condição de desfrutar de uma boa academia quando 
tem disponibilidade de tempo, com privacidade, é 
algo importante. e assim, todos os demais itens que 
compõem o lazer de um bom projeto.

deFInA MercAdo de luXo.
mercado de luxo é um nicho comercial que trabalha 
produtos exclusivos, únicos. é essencialmente um 
produto que está no alcance de uma parcela pequena, 
mas é desejado por muitos. ele representa ascensão 
social, a vitória profi ssional.

VocÊ constrÓI pArA o 
MercAdo de luXo? deFInA 
o seu pÚBlIco-AlVo.
sim, nossas construções se enquadram no segmento 
luxo. nossos clientes são pessoas que por mérito 
profi ssional, fruto de muito trabalho, conquistaram 
a condição sócio-econômica privilegiada e que se 
permitem usufruir um pouco do resultado de todo esse 
esforço. como santa catarina é um estado com uma 
geografi a extraordinária, temos uma serra maravilhosa, 
águas termais e o melhor litoral do sul do brasil, 
endereço especialmente do sul, de brasileiros que 
buscam o prazer de desfrutar do melhor que o capital 
pode oferecer. fora isso, temos hoje um estado com 
uma condição econômica de excelente padrão.

QuAIs As unIdAdes dA 
procAVe Que representAM 
este nIcHo de MercAdo?
praticamente todos os nossos empreendimentos 
estão no nicho ou perfi l de alto padrão.

wHat are some of tHe current 
Priorities in HigH-end 
construction? (sPace, 
finisHing, leisure etc.)

it’s everything i mentioned before – comfortable, 
generous spaces that help you feel at ease, where every 
comfort is provided for, where you can create your own 
harmony, looking for and finding the energy needed 
to go about daily life. for a building to be considered 
high-end, it needs to be finished with high quality 
materials and use the same quality of construction 
practices. nowadays the variety of finishing choices is 
almost limitless. you need to do your research, have good 
taste and especially, rely on the right professionals to be 
able to magically transform a space and harmonize the 
environment. leisure areas have become an important 
part of good projects. especially in our segment. 
generally, our clients are people who have very 
little free time and for this reason look for practicality. 
the ability to enjoy a good gym when they have free 
time, with privacy, is important. and so on, all of 
the other items that make up the leisure facilities 
of a well-designed project.

define tHe luXury market.

the luxury market is a commercial niche that deals 
in exclusive, unique products. essentially, these are 
products that are within the reach of a small portion of 
the population, but are desired by many. they represent 
social affluence and professional success.

do you build for 
tHe luXury market? define 
your target audience.

yes, our buildings fit into the luxury segment. our clients 
are people who, due to their professional merit, and 
after much hard work, have achieved a privileged socio-
economic condition that allows them to enjoy a few of 
the results of all that hard work. as santa catarina is 
a state with such extraordinary geography – we have 
a fabulous mountain range, hot springs and southern 
brazil’s best coastline. it is a typically southern address 
where brazilians go in pursuit of the best a capital city 
can provide. besides, our state is currently experiencing 
an excellent economic scenario.

 wHicH Procave develoPments 
belong to tHis nicHe?

Practically all of our undertakings are considered to be 
part of the high-end construction niche, or profile.
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QuAl A tendÊncIA AtuAl de 
estIlo de VIdA e MorAdIA 
dAs pessoAs de AltA rendA?
acredito que isso não mudará em relação àquilo 
que é a realidade atual. elas continuarão buscando 
imóveis que se diferenciam em espaço físico, 
localização, padrão construtivo elevado e darão 
com certeza, preferência por empreendimentos que 
possam oferecer mais espaços livres, áreas verdes, 
uma boa integração com a natureza.

VocÊ AcredItA Que o 
InterIor de uM IMÓVel 
É tão IMportAnte QuAnto 
o eXterIor?
sem dúvida é importante que haja um casamento 
entre a qualidade interna e o conjunto externo. 
aí não estamos falando apenas de fachada, mas 
sim de toda a estrutura de apoio, lazer, serviços 
que são colocados à disposição dos seus ocupantes.

o Que uM proJeto de 
InterIor precIsA ter pArA 
ser consIderAdo BoM, nA 
suA VIsão.
em primeiro lugar, independentemente se for 
um imóvel de alto padrão, luxo ou mesmo de 
padrão médio, é importante que seus proprietários 
busquem um profi ssional de arquitetura e/ou 
design, para elaboração de um projeto de interior. 
esses profi ssionais, cada vez mais qualifi cados, 
fazem verdadeiras obras de arte. conseguem 
harmonizar muito bem os ambientes, dar o melhor 
aproveitamento para o espaço disponível e muita 
vezes, até baratear custos. acho indispensável o 
design de interior, para a montagem fi nal do imóvel.

QuAl A tendÊncIA eM 
MoBIlIÁrIo pArA As ÁreAs 
coMuns de uM prÉdIo de 
Alto pAdrão?
as áreas de uso comum dos prédios de alto padrão 
são justamente as áreas de maior custo por metro 
quadrado construído. além dos acabamentos 
especiais, o mesmo recebe mobiliário, equipamentos 
e decoração. propiciando um ambiente convidativo e 
elegante, onde os condôminos recebem em alto estilo 
seus convidados. é um espaço que tem que causar 
impacto, ser marcante e propiciar muito conforto 
e bem-estar. há diversas opções de mobiliário e 
equipamentos disponíveis no mercado, produtos 
nacionais e muitos importados.

wHat is tHe current trend for 
lifestyle and Housing built for 
HigH earners?

i don’t believe it has changed much. they continue to look 
for real estate that stands apart from the crowd in terms 
of size, location, highly refined construction standards.
and they certainly prefer developments that offer more 
open space and green areas; ones that are well 
integrated with nature.

 do you believe a Piece of real 
estate’s interior is as imPortant as 
its eXterior?

without a doubt, it’s important to combine interior quality 
with the exterior as a whole. i’m not just referring to 
the façade, but to the entire support, leisure and service 
infrastructure that is placed at the disposal of occupants.

wHat does an interior design 
Plan need to be considered well 
done, in your oPinion.

in the first place, regardless of whether or not the real 
estate is high-end or not, with luxury or average standards, 
it is important for owners to hire a professional architect 
and/or designer, to draw up an interior design plan. these 
professionals have become increasingly well qualified and 
are capable of producing true works of art. they are able to 
create harmony in an environment and make the best use 
of any given space. oftentimes they will end up saving you 
money. in my opinion, interior design is indispensable to 
successfully finishing any piece of real estate.

wHat is tHe trend for furniture 
in a HigH-end building’s 
common areas?

the common areas in high-end buildings have the highest 
cost per square meter. besides their special materials, they 
also require unique furnishings, equipment and decoration. 
they provide an inviting and elegant environment for 
residents to welcome their guests in high style. these 
spaces need to cause an impact, be memorable and provide 
great comfort and a sense of well-being. there are a wide 
variety of furnishings and equipment on the market, 
domestic products and many imported choices as well.
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11 anos Valorizando seu espaço

www.carppem.com.br



13ª ABIMAD: UM 
MUNDO NOVO DE 
CORES, TENDÊNCIAS 
E DESIGN
13TH ABIMAD: A NEW WORLD 
OF COLORS, TRENDS AND DESIGN
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O ano inicia e com ele começa o grande evento 
brasileiro de móveis, decoração e design. 
Neste ano, como nos demais, a ABIMAD 
promete repetir o sucesso de público específi co 
e negócios realizados, porém, com um novo 
desafi o: ser o grande ditador de tendências para 
o setor de móveis e alta decoração nacional.

Desde que iniciou suas atividades a ABIMAD 
reúne os maiores fabricantes de móveis e 
decoração de linha alta. Sendo assim, as feiras 
ABIMAD apresentam o que o Brasil produz de 
melhor em termos de mobiliário complementar 
e objetos, sempre com acabamento impecável, 
design e qualidade. 

Para esta 13ª ABIMAD, a nova diretoria, liderada 
pelo presidente Michel Otte, pretende superar 
o evento passado, tanto em negócios realizados, 
quanto em atrativos para os visitantes. 
“Chegamos no fi nal do ano de 2011 numa 
situação de forte desaquecimento do mercado 
brasileiro. Mas a feira de fevereiro consagra 
o início do ano para o setor de mobiliário de 
alta decoração. A feira estará maravilhosa, com 
muitas novidades e nossos expositores passaram 
meses preparando seus lançamentos. Estamos 
muito confi antes em mais um sucesso agora 
em fevereiro,” afi rma Michel.

The year has begun, bringing along with 
it Brazil’s greatest event in the furniture, 
decoration and design industry. We don’t 
expect this year to be any different from 
previous years and intend to repeat the success 
of bringing in a specific audience to make great 
business deals a reality. But this year we face 
a new challenge: be the show that sets the 
trends for the Brazilian furniture and high-end 
decoration sector.

Since beginning our work as an organization, 
ABIMAD has been drawing together the 
largest manufacturers of high-end furniture and 
decorative objects. In this way, ABIMAD Trade 
Shows present the best Brazil has to offer in 
terms of complementary furniture and objects, 
always with the same impeccable finish, design 
and quality.

For our 13th ABIMAD, the new executive 
board, led by president Michel Otte is striving 
to surpass the previous edition in terms of 
business deals closed and attractive features for 
visitors. “The end of 2011 saw us in a situation 
with a rapidly slowing Brazilian market. 
But the February trade show has arrived to 
celebrate the New Year for the furniture and 
high-end decoration sector. The trade show 
will be a splendid display of new products and 
our exhibitors have spent months preparing 
their collections. We are confident of another 
successful trade show in February,” said Michel.

DE 8 A 11 DE FEVEREIRO 
OS OLHOS DO MUNDO 
INTERESSADO EM MOBILIÁRIO 
E DECORAÇÃO ESTARÃO 
VOLTADOS PARA SÃO PAULO, 
ONDE ACONTECERÁ A 
13ª ABIMAD, NO CENTRO DE 
CONVENÇÕES IMIGRANTES. 

FEBRUARY 8-11, THE ENTIRE 
FURNITURE AND DECORATION 
WORLD WILL HAVE ITS EYES 
SET ON SÃO PAULO, WHERE 
THE 13TH EDITION OF THE 
ABIMAD TRADE SHOW IS SET 
TO TAKE PLACE AT IMIGRANTES 
CONVENTION CENTER.
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NOVIDADES
Além de toda a comodidade e dos serviços 
tradicionalmente oferecidos durante o evento, 
como rodadas de espumante, transfer, passagem 
e hospedagem para convidados VIPs, almoço 
e massagem relaxante, existirão novidades nas 
praças e lounges de descanso, como distribuição 
de café Nespresso, água personalizada, balcão 
de informações e um delicioso quiosque da 
Wondercakes. Além disso, em todos os dias 
acontecerá um happy hour, no Hall principal, para 
confraternização entre visitantes e expositores. 

Tantas mudanças assim devem-se a um motivo: 
“iniciamos na edição de julho uma série de 
pesquisas e entrevistas com nossos visitantes 
(lojistas, profi ssionais e imprensa) que são a base de 
informações que utilizamos. Assim, temos amparo 
para focar as ações e mudanças para o evento. 
Estamos seguros que essa nova fase da ABIMAD 
só irá acrescentar e refl etirá no sucesso do evento”, 
fi naliza o presidente Michel Otte. 

NEW DEVELOPMENTS
In addition to all the convenience we normally offer 
during the event, with rounds of champagne, coconut 
water, shuttle buses, plane tickets and lodging for VIPs, 
lunches, relaxing massages and beauty parlor, there 
will be new developments in the break areas, such as 
distribution of Nespresso coffee, personalized bottled 
water, an information counter and a kiosk serving 
delicious Wondercakes. In addition, happy hour will 
be offered every day in the main hall, so visitors and 
exhibitors will have a chance to get to know each other.

All of these changes have been motivated by a single 
factor: “We began the July edition with a series 
of studies and interviews with visitors (retailers, 
professionals and the press), which have served 
as a foundation of information we use. This prepares 
us to focus our actions and changes for the event. 
We are sure that this new phase for the ABIMAD 
trade show will only further add to the event’s success,” 
concluded President Michel Otte. 

A feira ABIMAD, aberta somente para lojistas, 
profi ssionais e imprensa, através de sua equipe de 
marketing, preparou diversos atrativos extras, já que a 
atração principal fi ca por conta dos produtos expostos. 
Neste ano o evento vem com o tema Colorblock, 
inspirado nas passarelas do mundo da moda. 
“A inspiração da campanha foi baseada em decoração, 
moda, arquitetura e design. O recente termo Colorblock 
desmistifi ca a cautela do uso não excessivo de cores, 
quebrando uma barreira com o passado e criando 
verdadeiras obras de arte através da aplicação de diversas 
cores em objetos decorativos/funcionais,” explica Marcos 
Coelho, coordenador de marketing da ABIMAD. 

Com nova identidade visual, mais colorida, moderna e 
vibrante, a ABIMAD pretende realizar novamente um 
grande espetáculo de formas e cores, valorizando e 
aderindo, de uma vez por todas, à palavra ‘tendência’. 
“Com base na nova estratégia de posicionamento foi 
desenvolvido um novo logotipo para a feira que se 
diferenciasse do logotipo institucional, criando uma 
identidade própria e com personalidade. Também foi 
desenvolvido um slogan que posiciona o evento como 
uma feira de tendências, fortalecendo sua imagem e 
criando valor para a marca”, explica Marcos. 

The ABIMAD trade show is only open to retailers, 
design professionals and the press. The association’s 
marketing staff has prepared a variety of extra 
attractions, since the main show will be the products on 
display. This year’s theme will be the Colorblock trend, 
inspired by fashion shows all around the world. “We 
have taken our inspiration from decoration, fashion, 
architecture and design. Colorblock is a new term that 
demystifies the non-excessive use of colors, breaking 
down past barriers and creating veritable works of 
art by making use of a variety of colors on decorative/
functional objects,” explained Marcos Coelho, 
ABIMAD’s marketing coordinator.

With a new, more colorful, modern and vibrant visual 
identity, ABIMAD will be striving once again to create 
a spectacle of shapes and colors that valorizes and 
adheres to, once and for all, the word “trend”. “Based 
on our new positioning strategy, we have developed 
a new logotype for the trade show, different from the 
institutional logotype, giving it a unique identity, full of 
personality. A slogan was also developed for the event 
to position the event as a trend-setting trade show, 
strengthening its image and adding to the brand’s 
worth,” explained Marcos.
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ENCONTRO 
INTERNACIONAL 
DE NEGÓCIOS
Junto ao evento da ABIMAD, acontece o Encontro Internacional de 
Negócios, atividade que visa prestar um atendimento diferenciado 
para o importadores convidados, que vêm à feira a convite da 
Associação ABIMAD. E um detalhe: com todas as despesas pagas. 

Para eles, uma série de serviços adicionais serão prestados, como salas 
individuais, intérpretes durante a feira, celular e acompanhamento das 
negociações pela equipe do departamento internacional da ABIMAD, 
coordenada por Erik Fiúza. 

O presidente Michel Otte explica: “implementamos um novo modelo 
de Encontro Internacional de Negócios na edição da feira ABIMAD em 
julho de 2011. Foi um sucesso, inclusive já fomos copiados por outros 
eventos. Claro que fi camos atentos às oportunidades de melhoria 
e o encontro em fevereiro será ainda melhor. Teremos toda uma 
estrutura de apoio e facilidades aos visitantes estrangeiros que serão 
acompanhados pela nossa equipe de mercado externo.” 

Ao todo, a ABIMAD convidou para visitar a feira 36 importadores, 
vindos de 14 diferentes países: Angola, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, EUA, México, Panamá, Paraguai, Peru, República 
Dominicana, Senegal, Uruguai e Venezuela. 

INTERNATIONAL 
BUSINESS GATHERING

In parallel with ABIMAD, we will be holding the 
International Business Gathering, an activity that 
aims to provide special attention to invited importers, 
who are invited as guests to the trade show by 
ABIMAD - the Brazilian Contemporary Furniture 
and Home Decor Manufacturers Association. One 
important detail: all of the VIPs’ expenses are paid.

We provide them with a series of additional services, 
such as individual meeting rooms, interpreters 
during the trade show, a cell phone and oversight of 
negotiations by ABIMAD’s international department 
staff, coordinated by Erik Fiúza.

President Michel Otte explains: “we introduced a new 
model for the International Business Gathering during 
the July 2011 edition of the ABIMAD trade show. It 
was a great success, so much so that it’s already being 
copied by other events. Of course, we are always on 
the lookout for possibilities for improvement and 
the February gathering will be even better. We will 
be providing a wide range of support services and 
conveniences for our foreign guests, and they will be 
chaperoned by our foreign market staff.”

In all, ABIMAD has invited 36 importers from 14 
different countries to the trade show: Angola, Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, USA, Mexico, Panama, 
Paraguay, Peru, Dominican Republic, Senegal, 
Uruguay and Venezuela. Marcelo Yamasita, Diretor Comercial 

da Donafl or Mobília de Cambé/PR  
Marcelo Yamasita – commercial director 

at DonaFlor Mobília, Cambé, Paraná
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“A ABIMAD abre o calendário dos móveis de alta 
decoração. Aguardada com grande expectativa por 
lojistas e fabricantes, a Feira é a oportunidade para se 
conhecer os lançamentos do setor, planejar os PDV ś e 
assim montar a melhor estratégia para o ano que está 
começando. Com grande perspectiva de crescimento, 
a ABIMAD mais uma vez se caracteriza como sinônimo 
de bons negócios.”

“A ABIMAD é sempre uma feira muito proveitosa 
para a Donafl or, comercial e institucionalmente. 
Estamos nos preparando para trazer uma série 
de novidades em fevereiro e por isso esperamos 
um crescimento de cerca de 20% em relação aos 
negócios fechados no ano passado.”

“A 13ª ABIMAD é o start no mercado moveleiro no 
País. O mercado imobiliário permanece aquecido e a 
proximidade com a Copa e Olimpíadas impulsionam 
um crescimento no setor moveleiro acima do PIB. 
Além disso, nosso otimismo vem do grande número 
de coleções que preparamos com muito carinho para 
lançarmos na ABIMAD.”

“ABIMAD is the annual kickoff event for the high-end 
decoration industry. It is anxiously awaited by retailers 
and manufacturers as an opportunity to see the latest 
products in the sector, plan our POSs and strategize 
for the year to come. We have great expectations for growth, 
since ABIMAD is synonymous with great business deals.”

“ABIMAD is always a worthwhile venture for 
Donaflor, both commercially and institutionally. 
We are preparing to debut a series of new 
products in February and for this reason 
are hoping to increase our sales by 20% in 
comparison with the business deals 
we closed last year.”

“The 13th edition of ABIMAD is the ready-set-
go for Brazil’s furniture market. The real estate 
market is still going strong and the approaching 
World Cup and Olympic events are providing 
momentum for the furniture sector to grow 
ahead of the GDP. In addition, we are optimistic 
about the large number of collections we have 
carefully prepared to debut at ABIMAD.” 

Rafael Martinez, gerente de marketing 
da Móveis Apolo de Ubá/MG 
Rafael Martinez, marketing manager 
at Móveis Apolo in Ubá, Minas Gerais

Marcelo Yamasita, Diretor Comercial 
da Donafl or Mobília de Cambé/PR  

Marcelo Yamasita – commercial director 
at DonaFlor Mobília, Cambé, Paraná

Marciano Scapinelo,  gerente de Marketing 
da  Universum Móveis de Antônio Prado/RS   
Marciano Scapinelo, marketing manager 
at Universum Móveis, Antônio Prado, 
Rio Grande do Sul
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“Nossas expectativas são as melhores possíveis. 
Desenvolvemos peças com design inspirado nas 
tendências mundiais e temos plena certeza de que esta 
edição da ABIMAD repetirá o sucesso das anteriores 
e trará para o nosso espaço o público decisório de 
compra. O ano de 2012 apresenta um cenário promissor 
para o mercado da alta decoração e neste sentido os 
expositores devem se preparar para atender as demandas 
e exigências cada vez maiores deste público. Esperamos 
encantar a todos com um mobiliário exclusivo, com 
acabamentos e matérias-primas diferenciadas e peças 
com design conceitual.”

“Espero que o ano de 2012 seja uma sequência da reação 
que aconteceu a partir do segundo semestre de 2011, 
onde tivemos um incremento de 30% em nossas vendas. 
Considerando as turbulências do mercado internacional 
que passamos em 2011, contudo, superamos através de 
estratégias que nos fi rmaram ainda mais no mercado 
interno. Com a participação na 13ª ABIMAD estamos, 
sem dúvidas, muito confi antes e as expectativas são as 
melhores possíveis.”

“For Brazil, expectations couldn’t be any better.” 
We’ve been developing pieces inspired by 
worldwide trends and are sure that this edition 
of ABIMAD will repeat past success, bringing us 
the right visitors, the ones who make purchasing 
decisions. 2012 is presenting us with a promising 
scenario for the high-end decoration market, 
and in this sense our exhibitors should prepare 
themselves to meet this audience’s increasing 
demands and requirements. We hope to win 
everybody over with our exclusive furnishings 
that feature fine finishes and top-notch 
materials, and thoughtfully designed pieces.”

“We are hoping 2012 will continue the same steady 
growth trend we saw beginning with the second half of 
2011, when we saw our sales grow 30%. Even considering 
2011’s turbulent international market, we were able to 
overcome obstacles with well planned strategies that 
further consolidated our position on the domestic market. 
Participating in the 13th edition of ABIMAD makes us, 
without a doubt, even more confident. Our expectations 
couldn’t be any better.”

José Tonin Junior, diretor da 
Green House Móveis de Indaiatuba/SP   

José Tonin Junior, director of Green 
House Móveis, Indaiatuba, São Paulo

 Renato Cesar da Silveira, 
diretor comercial da LaCasa 

Design de Londrina/PR  
Renato Cesar da Silveira, 

commercial director at 
 LaCasa Design, Londrina, Paraná
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“Nossa expectativa é a de termos muitos 
contatos. Primeiramente porque a Feira está a 
cada ano se solidifi cando como um marco para 
a indústria e comércio de mobiliário e 
decoração, e segundo porque é uma Feira que os 
lojistas não podem deixar de visitar se quiserem 
estar em dia com os últimos lançamentos de 
design e decoração. E como estaremos expondo 
novidades que já são sucesso na Europa, 
estamos confi antes de que teremos 
um resultado positivo em nossa linha.”

“A expectativa para 2012 é cautelosa, pois 
ainda aguardamos o desdobramento da 
crise europeia. Mesmo assim, acreditamos 
que teremos um crescimento em torno de 
10%, conforme nossa projeção. O que nos 
faz acreditar nisso? Clientes em carteira com 
grande potencial de compra, linha 2012 com 
muita inovação e design moderno e nossa 
equipe de vendas capacitada para tal.” 

“Estamos bem otimistas com a chegada da Feira, é o 
nosso start nas vendas, também porque é nesse período 
que lançamos nossa coleção. A ABIMAD sempre nos traz 
bons resultados e nos últimos anos pudemos perceber 
o crescimento da feira, tanto em número de visitantes e 
participantes como, especialmente, na organização geral 
do evento, com espaços atrativos, estandes modernos, 
e é claro, muitas tendências inovadoras. O aumento na 
oferta de condomínios e edifícios de alto padrão também 
tem impulsionado nossas vendas e o giro de visitantes e 
negócios que a ABIMAD nos proporciona é outro ponto 
que nos traz boas expectativas para esse segmento, 
portanto, estamos preparando muitas novidades para 
aqueles que visitarem nosso estande durante o evento.”

“We are expecting to make many contacts with 
clients. First off, because year after year the trade 
show strengthens its position as a milestone for 
the furniture and decoration industry. Secondly, 
because it is a trade show retailers cannot 
neglect to visit if they want to be in the know 
about all the latest products in the design and 
decorative sector. And since we will be exhibiting 
new products that have already been successful 
in Europe, we are confident that we will achieve 
positive results with our product lineup.”

“We are being cautious in our expectations for 2012, 
since we are still waiting to see how the European 
crisis will unfold. Still, we think our growth will be 
around 10%, according to our projections. What 
makes us think so? We have clients in our portfolio 
with great buying potential, a 2012 collection full of 
innovation and modern design values, and our sales 
team is well prepared to this end.”

“We are quite optimistic about the trade 
show, as it serves to kick off the sales year 
and also because it is when we debut our 
new collection. ABIMAD always brings us 
great results and in recent years we have 
really seen the trade show grow, both in 
terms of visitor and participant numbers, 
and in its overall level of organization, with 
attractive spaces, modern stands and of 
course, plenty of innovation. The growth 
in the number of high-end condos and 
buildings has also driven our sales and the 
great number of visitors and business deals 
ABIMAD provides us with is another point 
that gives us great expectations for this 
segment. To this end, we are preparing a 
number of new products for our visitors at 
this edition of the event.”

Lionel Sasson, designer 
da Modali de São Paulo/SP  
Lionel Sasson, designer 
at Modali, São Paulo, São Paulo 

Vanderlei L. Cardoso, 
diretor administrativo da SV 
Móveis de Caxias do Sul/RS 

Vanderlei L. Cardoso, 
administrative director at SV Móveis, 

Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Sidnei de Carvalho, designer de interiores e 
coordenador de vendas da Brisa Móveis, Cambé/PR 
Sidnei de Carvalho, interior designer and sales 
coordinator at Brisa Móveis, Cambé, Paraná

Sidnei de Carvalho, designer de interiores e 
coordenador de vendas da Brisa Móveis, Cambé/PR 

coordinator at Brisa Móveis, Cambé, Paraná

Fe
ir

as
 e

 M
os

tr
as

 / 
Fa

ir
s 

an
d

 S
h

ow
s

80



“Sucesso, sucesso, sucesso! Tanto que entre os meses 
de Setembro de 2011 a Janeiro de 2012, fomos obrigados 
a fazer uma coleção extra para atender uma demanda 
nunca vista. Acreditamos que boa parte deste sucesso 
deve-se a nossa participação em todas as edições 
da ABIMAD, em Junho, onde nossas vendas estão 
aumentando a cada ano.”

“O importante para nossa empresa é manter a fi delidade 
de nossos clientes e conquistar novos. A Feira ABIMAD 
do início do ano sempre foi nosso termômetro para a 
comercialização em outros meses, sendo assim muito 
importante para a colocação de nossas almofadas no 
mercado da alta decoração.”

“Ao ter o privilégio de participar de uma feira 
que possui um histórico de sucesso absoluto, 
nossa expectativa para a 13ª ABIMAD é superar 
os ótimos resultados alcançados no ano de 2011, 
através da concretização de novas parcerias e do 
fortalecimento de nossa posição no mercado. 
Em virtude da antecipação da data de realização 
do evento, acreditamos que a retribuição da feira 
será ainda maior e melhor, consolidando seu 
sucesso. Neste ano em que a Estobel lança sua 
campanha incentivando as pessoas a aproveitar 
as possibilidades, a 13ª ABIMAD será, sem dúvida, 
uma ótima oportunidade para aproveitar as 
possibilidades e realizar grandes negociações.”

“A exemplo de outras edições, a expectativa é muito grande. 
Os resultados até hoje superaram até mesmo a expectativa 
mais otimista, e com certeza em 2012 não será diferente. Nossa 
linha de produtos está repleta de novidades. Há seis meses 
nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando 
na coleção que será lançada na 13ª ABIMAD. O preview que 
realizamos em setembro/2011 é apenas uma amostra do nosso 
empenho em oferecer o que há de melhor no mercado. Essa 
conjunção de fatores nos faz crer que vamos realizar uma 
excelente feira.” 

“Success, success, and more success! So 
much so that between September 2011 
and January 2012, we needed to make 
another collection to meet stronger 
demand than we have ever seen. We 
believe that most of the success is due 
to our participation in every winter 
edition of ABIMAD, where our sales 
grow year after year.”

“What’s important for our company 
is to maintain client loyalty and win 
over new ones. The summer edition 
of the ABIMAD trade show is a sales 
thermometer for the coming months 
and for this reason is very important 
for getting our pillows into the high-
end decoration market.”

“It’s been a privilege to participate in this trade 
show with its history of absolute success. Our 
expectation for the 13th ABIMAD is to surpass 
the already excellent results we obtained in 2011, 
by creating new partnerships and strengthening 
our market share. Due to ABIMAD’s customarily 
solid preparation for the event, we believe that 
our returns this edition will be even greater, 
consolidating its success. This year, Estobel is 
launching a campaign to encourage people to 
take advantage of possibilities and the 13th 
edition of ABIMAD will, beyond a shadow of a 
doubt, be an excellent opportunity to make the 
most of possibilities and do great business.”

“Based on the results of other editions, our expectations 
are high. Our results have always surpassed even our most 
optimistic expectations, and we’re sure 2012 won’t be any 
different. Our product lineup is full of new developments. 
Our research and development team has been working on the 
collection that will be débuted at the 13th ABIMAD for the last 
six months. The preview that we launched in September of 2011 
is just a small example of the effort we put into showing off the 
best the market has to offer. All of these factors together leads 
us to believe in excellent results at the trade show.”

Fatima e Thais Queiroz, proprietária(mãe) e 
designer(fi lha) da Les Coussins de Campinas/SP.
Fatima and Thais Queiroz, owner (mother) 
and designer (daughter) at Les Coussins, 
Campinas, São Paulo.

Nadir Molon, diretor de Tecnologia e 
Projeto da Estobel de Farroupilha/RS.

Nadir Molon, technology and planning 
director at Estobel, Farroupilha, 

Rio Grande do Sul.

Luziene Noé, diretora comercial 
da Estofados Ferrari de Ubá/ MG.
Luziene Noé, commercial director 
at Estofados Ferrari, Ubá, Minas Gerais.
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pURO cHARMe
Revestida em couro macio e acolchoado, a bolsa 
Vanitas by Versace foi decorada com um irresistível 
visual couture, com pespontos que formam fl ores 
e retratam a beleza dos jardins de Versace. Sob 
a aba com fecho magnético, o espaço generoso 
acomoda todos os pertences indispensáveis ao dia 
a dia da mulher moderna. Revestida internamente 
em cetim preto, a Vanitas conta com um bolso fl at 
com zíper, além de dois compartimentos abertos 
para pequenos objetos. A medusa Versace em 
metal dourado ganhou charme com um pingente 
de franjas na mesma cor, que refl etem juntos 
toda a elegância e o glamour do estilo italiano. 
Apenas uma alça em couro trançado sugere que 
esta “top handle bag” seja carregada nas mãos ou 
sobre o antebraço, acompanhada de um fi gurino 
impecável. Preço: US$ 2.720 (sem impostos e frete).

pURE CHARM

Covered in soft, cushioned leather, the Vanitas 
purse by Versace has been decorated with an 
irresistible visual couture with backstitched 
flowers, portraying the beauty of the gardens 
of Versace. Beneath the purse flap’s magnetic 
closure there is generous room to hold all the 
items indispensable to a modern woman’s daily 
life. With its black satin lining, the Vanitas has 
a flat interior zipper pocket, in addition to two 
small open compartments for small objects. 
The Versace Medusa in gold toned metal is 
especially charming with a pendant of the same 
color; together they express all the elegance and 
glamour of italian style. A single braided leather 
strap suggests carrying this “top handle bag” in 
your hands or on your forearm, along with an 
impeccable outfit, of course. price: USD 2,720 
(not including taxes and shipping).

ViTRine HAll
HAll SHOWCASE

iMpecÁVel
Dentre as exuberantes combinações de ouro 18 quilates, 
madrepérola e diamantes, o Lady-Datejust (referência 80315) 
é o modelo mais charmoso da linha Pearlmaster. A caixa em 
ouro rosa de 29 mm de diâmetro possui o tamanho ideal 
para as mulheres que preferem acessórios mais delicados. 
A coroa, também em ouro rosa, conta com o logotipo Rolex 
em seu topo. O movimento automático está equipado com o 
rotor Perpetual, um dispositivo que garante o funcionamento 
contínuo do relógio, já que a corda é acionada pelo próprio 
movimento do pulso. A combinação de cores e materiais do 
dial deste Pearlmaster é muito elegante e exala sofi sticação. 
Um cristal de safi ra com tratamento antirrefl exo realça o 
brilho do mostrador, e possui a lente de aumento Cyclops para 
melhor visualização da data. A pulseira Pearlmaster em ouro 
rosa 18 quilates possui um design diferenciado em relação 
aos demais modelos Rolex, proporcionando um ajuste fi rme 
e preciso do relógio ao pulso. Preço: US$ 32.000, referência 
80315 (sem impostos e frete).

iMpECCABlE

With its exuberant combination of 18 karat gold, mother-of-
pearl and diamonds, the lady-Datejust (reference no. 80315) is 
the most charming model in the pearlmaster line. its 29 mm 
diameter rose gold case is just the right size for women who 
prefer more delicate looking accessories. The crown, also in rose 
gold, has the Rolex logotype at the top. it automatic movement 
features a perpetual rotor, a device that ensures the watch 
functions continuously, since its mainspring is wound by wrist 
movements. The combination of colors and materials on this 
pearlmaster’s dial is very elegant and breathes sophistication. 
A sapphire glass with anti-reflective coating enhances the 
dial’s gloss, while a Cyclops magnifying lens makes it easier to 
read the date.  The pearlmaster strap in 18 karat rose gold is 
designed differently than other Rolex models, providing firm, 
precise adjustment of the watch to the wrist. price: USD 32,000, 
reference 80315 (not including taxes and shipping).
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AlpinA
A BMW acaba de apresentar a Alpina B6 Bi-Turbo, a 
versão mais luxuosa da nova geração da série 6. A BMW 
Alpina B6 Bi-Turbo está equipada com um poderoso 
V8 Bi-Turbo de alumínio, com 540 cv de potência e 
torque máximo de 700 Nm. Equipada com injeção 
direta de combustível e sistema Double Vanos, a Alpina 
B6 Bi-Turbo é best-in-class em consumo (9,5 km/l) e 
emissões (244 g de CO2/km). Um dos pontos fortes da 
B6 Bi-Turbo é o câmbio automático Switch-Tronic de 
8 marchas da ZF, que consumiu milhares de horas em 
desenvolvimento e testes, a fim de garantir que nenhum 
outro câmbio automático no mundo chegasse perto de 
seu desempenho e conforto.

AlpinA

BMW has just débuted the Alpina B6 Bi-Turbo, the 
most luxurious version of the new generation of the 6 
series. The BMW Alpina B6 Bi-Turbo is equipped with 
a powerful V8 540 horsepower aluminum Bi-Turbo 
engine with 700 nm maximum torque. Equipped with 
direct fuel injection and a Double VAnOS system, the 
Alpina B6 Bi-Turbo has the best mileage in its class 
(25.9 mpg) and emissions (244 g of CO2/km). One of 
the B6 Bi-Turbo’s strongpoints is its automatic 8 gear 
Switch-Tronic transmission by ZF, which required 
thousands hours of development and tests to ensure 
that no other automatic transmission in the world 
comes close to its performance and comfort.

AdegA especiAl
A Miele, que tradicionalmente desenvolve 
soluções inteligentes para cozinhas 
gourmet, conta em seu portfólio de 
produtos com uma adega que exalta a 
robustez e a excelência em qualidade 
dos produtos “made in Germany”. 
Com capacidade para armazenar 
adequadamente até 102 garrafas, oferece 
todo o prazer de degustar os melhores 
rótulos em um ambiente familiar. Com 
design elegante, sóbrio e ao mesmo 
tempo muito moderno, a Miele KWT 
1611 conta com linhas objetivas, seguindo 
o padrão atual apresentado pelos 
eletrodomésticos europeus e americanos. 
A presença do aço inoxidável evoca a 
tendência high-tech, enquanto detalhes 
como a visível robustez e a precisão 
de componentes, como dobradiças 
reforçadas e prateleiras deslizantes, 
revelam as marcas da engenharia alemã. 
Preço: US$ 8.400 (sem impostos e frete).

SpECiAl WinE 
REFRigERATOR

Miele, which is known for designing 
intelligent solutions for gourmet 
kitchens, has now added a wine 
refrigerator to its product portfolio 
that exalts the robustness and 
excellent quality of products “Made 
in germany”. With room to properly 
store up to 102 bottles, it provides all 
the pleasure of tasting fine wine in a 
family environment. With its elegant, 
understated, but at the same time 
extremely modern design, the Miele 
KWT 1611 has simple lines that follow 
the current standards appearing in U.S. 
and European household appliances. 
The stainless steel evokes the high-
tech trend, while details speak to its 
apparent robustness and precision 
components, such as reinforced hinges 
and sliding shelves, the signs of true 
german engineering. price: USD 8,400 
(not including taxes and shipping).
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nA pRAiA cOM cHAnel
Com design e formato simples e cool, as pranchas 
possuem a estética clássica de Coco Chanel, 
a marca registrada da grife francesa. Feitas de 
poliuretano e fi bra de vidro, elas recebem uma 
pintura especial, com o logotipo da Chanel – 
os dois C’s mais cobiçados do mundo. A coleção 
conta com 4 pranchas disponíveis nas cores 
branco e vermelho, branco com logotipo e 
acabamento preto e o oposto desta última. 
As pranchas contam com uma capa protetora 
especialmente desenhada por Karl Lagerfeld 
e seguem os padrões de estilo e design 
diferenciado da marca. A cada dia que passa, 
a Chanel tem se transformado em uma marca que 
refl ete o lifestyle contemporâneo. As pranchas 
de surf só reforçam este ponto de vista. 
Preço: US$ 4.000 (sem impostos e frete).

On THE BEACH WiTH CHAnEl

With their simple and cool design and format, 
these surfboards have the classic esthetics 
of Coco Chanel, the French designer label’s 
trademark. Made of polyurethane and 
fiberglass, they are given a special paintjob 
featuring the Chanel logo – the world’s two 
most coveted Cs. The collection consists of 4 
boards, available in white and red, white with 
the logo and black finish and the opposite 
of this last one. The boards have a protective 
cover, especially designed by Karl lagerfeld 
to follow the brand’s unique style and design 
standards. With every day that passes, 
Chanel is becoming a brand that expresses 
contemporary lifestyles. These surfboards serve 
to reinforce this point of view. price: USD 4,000 
(not including taxes and shipping).

sÃO pAUlO e A BOA MesA
Fica em São Paulo o famoso restaurante D.O.M., do chef 
Alex Atala, que em 2011 foi considerado o 7º melhor 
restaurante do mundo. O requinte do ambiente, assinado 
pelo arquiteto Ruy Ohtake e pelo paisagista Gilberto Elkis, 
recria o modernismo clássico, com o uso de linho, pratas, 
madeira de lei e cristais. As modernas e coloridas paredes 
do artista plástico Ricky Castro transformaram-se na 
identidade visual da casa. O espaço é amplo e, ao mesmo 
tempo, intimista. A moldura é perfeita para a cozinha 
criativa do chef Alex Atala que garimpa ingredientes em 
suas explorações pela Amazônia e pelo sertão brasileiro. 
É um destino obrigatório para os amantes da 
surpreendente arte culinária, a maior referência 
da famosa gastronomia paulistana. Fica na rua 
Barão de Capanema, 549 no bairro Jardins. 

SÃO pAUlO AnD FinE Dining

São paulo is home to Chef Alex Atala’s famous D.O.M., 
considered the world’s seventh best restaurant in 2011. 
The sophisticated environment designed by architect 
Ruy Ohtake and landscape artist gilberto Elkis, revives 
classic modernism with its use of linen, silver, hardwood 
and glass. The modern, colorful walls by artist Ricky 
Castro became the visual identity of the house. The 
space is large but manages to stay intimate. it is the 
perfect setting for Chef Alex Atala’s creative cooking, 
into which he incorporates ingredients discovered while 
exploring the Amazon Rain Forest and the Brazilian 
outback. D.O.M. is a mandatory stop for lovers of 
surprising culinary art, the most important reference 
point on the already famous São paulo dining scene. 
it is located on Rua Barão de Capanema, 549, in the 
Jardins neighborhood.

pintura especial, com o logotipo da Chanel – 
os dois C’s mais cobiçados do mundo. A coleção 
conta com 4 pranchas disponíveis nas cores 
branco e vermelho, branco com logotipo e 
acabamento preto e o oposto desta última. 
As pranchas contam com uma capa protetora 
especialmente desenhada por Karl Lagerfeld 
e seguem os padrões de estilo e design 
diferenciado da marca. A cada dia que passa, 
a Chanel tem se transformado em uma marca que 
refl ete o lifestyle contemporâneo. As pranchas 
de surf só reforçam este ponto de vista. 
Preço: US$ 4.000 (sem impostos e frete).

www.domrestaurante.com.br
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MiÇAngAs
Para marcar o verão 2012, Christian Louboutin 
inspirou-se na cultura mexicana e nos calientes 
ritmos latinos para compor a sua mais nova 
obra de arte: Mexibeads 100 mm. O “sapato” 
é revestido em cetim preto e totalmente bordado 
à mão com miçangas coloridas, remetendo 
aos tradicionais sombreros mexicanos. 
A inconfundível sola vermelha e o nome 
‘Christian Louboutin’ impresso em dourado 
sobre a palmilha em couro natural fazem com 
que o Mexibeads entre na lista dos pares de 
sapatos mais desejados do planeta. 
Preço: US$ 2.695 (sem impostos e frete).

BEADS

Seeking to make a big impression this 
summer 2012, Christian louboutin took 
his inspiration from Mexican culture and 
hot latin rhythms to inspire his newest 
work of art. 100 mm Mexibeads. The “shoe” 
is covered in black satin and completely 
hand embroidered with colorful beads, 
reminiscent of Mexican sombreros. The 
unmistakable red sole and the name 
‘Christian louboutin’ printed in gold on 
the natural leather insole are what help 
Mexibeads enter the list of the planet’s 
most desirable shoes. 
price: USD 2,695 (not including 
taxes and shipping.

cincO AnÉis
A Montblanc acaba de enriquecer a linha La Dame 
Blanche Etoile de Montblanc com dois novos modelos. 
Com formato e aparência exuberantes, os novos anéis 
foram confeccionados em ouro branco 18 quilates e 
possuem uma pedra ônix ou uma ágata branca em 
seu topo, ambas cercadas por um pavé de diamantes. 
Totalizando 0,8 quilates, os pavés de diamantes são 
compostos por brilhantes de diferentes tamanhos, 
enfatizando o contraste entre a suavidade do ouro e a 
rusticidade das pedras em preto ou branco. A coleção 
possui como marca registrada um Diamante Montblanc, 
discretamente posicionado em cada peça, 
como uma assinatura.

peRFUMe nOVO nO AR
A Dolce & Gabbana apresenta a nova 
coleção de perfumes da grife: The Velvet 
Collection, composta por seis fragrâncias. 
O frasco de cada uma delas vem em uma 
linda embalagem revestida internamente 
em seda e em veludo preto por fora, 
o que denota a atenção aos detalhes 
sempre presente em cada nova coleção 
dos italianos Domenico Dolce e Stefano 
Gabbana. Preço: US$ 190, cada frasco de 
50 ml (sem impostos e frete).

FiVE RingS

Montblanc has just enriched the la Dame Blanche 
Etoile line with two new models. With their exuberant 
shapes and appearance, the new rings are made of 
18 karat white gold and feature an onyx and white 
agate on top, both surrounded by a circle of diamonds. 
Adding up to 0.8 karats, the diamonds are composed 
of different sized stones, emphasizing the contrast 
between the gold’s smoothness and the rusticity of 
the precious gems in black or white. The collection’s 
trademark is a Montblanc Diamond discretely placed 
on each piece as a signature.

nEW pERFUME 
in THE AiR

The designer label Dolce & gabbana is 
presenting a new collection of perfume: 
the Velvet Collection, with six different 
fragrances. Each bottle comes in a 
beautiful package with a silk lining 
and velvet cover, a fine example of the 
attention to detail present in each new 
collection by italians Domenico Dolce 
and Stefano gabbana. price: USD 190, 
50 ml bottle (not including taxes and 
shipping).

Com informações de blogdoluxo.com.br
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ConheCida Como ilha da magia,  
a Cidade é banhada por 42 praias. 
Florianópolis, ou Floripa para 
os íntimos, é enCantadora de 
ponta a ponta, de Costa a Costa, 
de norte a sul. Com 420 mil 
habitantes durante o ano, no 
verão sua população Chega a 
dobrar Com a vinda de turistas 
paulistas, gaúChos e argentinos. 
no inverno, leva uma vida agitada 
de Capital inClusive Com a mazela 
de uma grande Cidade: trânsito 
ruim. 

destino de diversos tipos de 
pessoas, a Cidade é proCurada 
tanto pelas ondas e esportes 
náutiCos, quanto pelo apelo 
de luxo proporCionado pela 
praia de Jurerê internaCional. 
é a Cidade da Contradição, do 
passeio de Chinelo e do passeio 
de heliCóptero, do antigo 
pesCador em seu barquinho e das 
luxuosas Ferraris que rondam 
pela Cidade. Conheça um pouCo 
melhor a Cidade de Florianópolis 
e apaixone-se também.

Known as the Magic island, 
the city is bathed by 42 beaches. 
Florianópolis, “Floripa” to those in 
the Know, is charMing FroM one 
end to the other, coast to coast, 
north to south. its population oF 
420,000 Full-tiMe residents doubles 
during the suMMer upon the 
arrival oF tourists FroM argentina 
and the states oF são paulo and 
rio grande do sul. in the winter, it 
leads the bustling liFe oF a capital 
city, including one coMMon big  
city probleM: traFFic jaMs. 

the destination oF all Kinds oF 
people, the city is Much appreciated 
For its beautiFul waves and nautical 
sports, as well as the luxury 
accoMModations provided at jurerê 
internacional. it’s a city Full oF 
contradictions, where you can  
taKe a stroll wearing Flip-Flops or  
a helicopter tour, see old Fashioned 
Fishers in their tiny boats and 
luxurious Ferraris prowling the 
city. learn a little bit More about 
the city oF Florianópolis and Fall  
in love with it yourselF.

Florianópolis,  
linda de viver!
Florianópolis, a beautiFul place to live!

shutterstoCk.Com
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merCado públiCo
um passeio pelo centro da cidade em um 
sábado à tarde pode ser muito agradável. 
a dica é visitar o mercado público municipal 
e experimentar o pastel de camarão, 
a casquinha de siri e o bolinho de bacalhau 
do tradicional box 32, um dos bares mais 
famosos da cidade.

Mercado pÚblico

a saturday afternoon stroll in downtown 
Florianópolis can be very enjoyable. our 
advice is to visit the Mercado público 
Municipal to try crispy shrimp pastries, 
crab-in-the-shell and salt-cod croquettes at 
one of the city’s most famous bars, “box 32”.

ponte herCílio luz
Cartão-postal da cidade, a famosa ponte hercílio luz 
foi inaugurada em 1926, tendo sido a primeira ligação 
rodoviária entre a ilha e o continente. no fi m da tarde, 
ou pela manhã, é o momento ideal para fotografar a 
queridinha da cidade. os fotógrafos fi cam a postos no 
bairro da Costeira (a caminho do aeroporto) onde 
a vista para a ponte é espetacular.

hercÍlio luZ bridge

the city’s picture postcard landmark, the famous 
hercílio luz bridge, inaugurated in 1926, was the first 
roadway connecting the island to the continent. the 
end of the afternoon and early morning are the two 
best times to photograph the city’s beloved structure. 
photographers can often be found setting up in 
costeira neighborhood (on the way to the airport) 
where the bridge view is spectacular.

Colonização açoriana
a partir de meados do século xviii, a ilha de santa 
Catarina passou a receber uma expressiva quantidade 
de imigrantes açorianos que chegaram ao brasil 
incentivados pela Coroa portuguesa a fi m de aliviar o 
excedente populacional e ocupar a parte de sua colônia 
na américa do sul. os açorianos deixaram sua herança 
cultural vista principalmente nas construções do sul da 
ilha, na culinária, no sotaque e na cultura, um exemplo 
é a renda de bilro, artesanato passado de mãe para fi lha, 
tradição já praticamente extinta. é possível encontrar 
as famosas rendas de bilro nos artesanatos locais, 
principalmente no bairro de santo antônio de lisboa 
ou na avenida das rendeiras, na lagoa da Conceição.

aZorean coloniZation 

beginning in the middle of the eighteenth century, the 
island of santa catarina would receive a significant 
number of immigrants from the azorean islands, 
who were brought to brazil with incentives from the 
portuguese crown, which was aiming to alleviate 
overpopulation and occupy part of its colony in south 
america. the visible marks of azorean cultural heritage 
can be seen mainly in the buildings on the southern 
part of the island, in its cooking, accent and culture. one 
example of this is the bobbin lacework, a craft passed on 
from mother to daughter, now a nearly extinct tradition. 
you can buy famous bobbin lace at local arts & crafts 
fairs, especially in santo antônio de lisboa neighborhood 
or on avenida das rendeiras (lacemaker’s avenue), next 
to lagoa da conceição.

ponte herCílio luz a noite
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Jurerê internaCional 
o mar de coloração verde, com temperatura amena 
e ondas calmas fazem de Jurerê uma praia típica da 
região norte da ilha. na água, os veleiros e lanchas do 
iate Clube de santa Catarina dão um toque sofi sticado 
ao visual. em terra, está o loteamento residencial 
Jurerê internacional. totalmente planejado, conta com 
parques, supermercados, shopping a céu aberto, bares e 
restaurantes requintados. essas características atraíram 
pessoas preocupadas com o conforto e com a qualidade 
de vida, que transformaram o lugar em um bairro de 
luxo, com mansões de arquitetura contemporânea.

jurerê internacional

jurerê’s emerald green, warm ocean waters and their 
calm waves are typical to beaches on the north 
side of the island. in the water, the santa catarina 
yacht club’s sailboats and yachts lend the spot a 
sophisticated touch. just off the beach, there’s the 
jurerê internacional housing development. Fully 
planned, it has parks, supermarkets, an outdoor 
shopping center, bars and sophisticated restaurants. 
these characteristics have attracted people in search 
of comfort and quality of life, and transformed the 
development into a luxurious neighborhood replete 
with contemporary design mansions.

Costão do santinho resort
o resort está localizado na praia do santinho, um 
paraíso natural. Com infraestrutura completa de lazer e 
eventos, é o resort mais procurado pelo conforto aliado à 
beleza do local. Cozinha internacional e campo de golfe 
fazem parte da estrutura do hotel.

costão do santinho resort

this resort is located on santinho beach, a natural 
paradise. with its complete infrastructure for leisure 
activities and hosting events, this is the island’s most 
sought after resort, due to the location’s beauty. 
international cooking and a golf course are also 
part of the hotel’s infrastructure.

santo antÔnio de lisboa 
neste cantinho da ilha da magia parece que o tempo 
parou. é possível visualizar bem a colonização açoriana 
através da arquitetura das casas conservadas. a pesca 
artesanal é outro motivo que atrai turistas e apreciadores 
da boa comida. o cultivo de mariscos e ostras abastece 
vários restaurantes com cardápios à base de frutos do 
mar. próximo à praça central, em frente à igreja da 
nossa senhora das necessidades, é possível encontrar 
casas de artesanato típico da colonização açoriana, 
como as cerâmicas de oleiros e as rendas de bilro. 

santo antÔnio de lisboa 

time seems to have come to a halt on this little corner 
of the “Magic island”. you can see traces of azorean 
colonization in the architecture of its well-preserved 
homes. small-scale fishing is another feature that 
attracts tourists and lovers of good food. cultivation 
and farming of oysters and other mollusks and 
crustaceans supplies local restaurants with their 
seafood based menus. near the main square, in front 
of igreja da nossa senhora das necessidades (church 
of our lady of needs), you will find shops selling 
traditional azorean arts & crafts, such as handmade 
ceramics and bobbin lacework. 

divulgação Jurerê internaCional

pÔr do sol em santo antÔnio de lisboa
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ostras no ribeirão da ilha
o cultivo de ostras é um dos primores desta linda cidade. 
nos restaurantes ostradamus e porto do Contrato é possível 
apreciar estas iguarias frescas, colhidas pela manhã no cultivo 
em frente aos restaurantes, onde é possível chegar de carro 
ou de lancha. o serviço de garçom vai até a lancha, não é 
necessário desembarcar. localizado a 36 quilômetros do centro 
de Florianópolis, o bairro ribeirão da ilha é composto por várias 
praias pequenas, de águas calmas e areia grossa. é considerado 
um dos poucos lugares do litoral sul do brasil que conserva bem 
os traços da colonização portuguesa. um passeio até a praia é 
uma volta aos costumes e cultura açoriana.

ribeirão da ilha oysters

oyster cultivation is one of this beautiful city’s specialties. at 
ostradamus and porto do contrato restaurants, you can savor 
these fresh delicacies, harvested in the morning right out front. 
you can get to the restaurants by car or boat. there’s no need 
to get off the boat, the wait staff can come out to you. located 
36 kilometers from downtown Florianópolis, ribeirão da ilha 
neighborhood consists of several small beaches, with calm 
waters and rough sand. it is considered to be one of few places 
along the southern brazilian coastline to preserve traces of 
portuguese colonization. taking a walk down to the beach is 
like going back in time to the traditions of azorean culture. morro das pedras

ir ao sul da ilha e não conhecer a praia do morro das 
pedras é dispensar a oportunidade de apreciar um belo 
espetáculo da natureza: o mar se chocando contra as 
pedras, fazendo com que a água seja lançada a vários 
metros de altura. toda a beleza do morro das pedras se 
evidencia, ainda mais, numa visita à Casa de retiro dos 
padres Jesuítas, construída no topo de uma colina com 
pedras extraídas do próprio local. o visual, inesquecível, 
demonstra que a praia permanece intacta, sem 
construções ou quiosques à beira-mar.

Morro das pedras

if you visit the southern tip of the island without seeing 
Morro das pedras beach, you will have missed your 
chance to appreciate a natural spectacle: waves crashing 
against the rocks and launching the ocean spray several 
meters into the air. the beauty of Morro das pedras will 
be accentuated even more by a visit to the jesuit retreat 
home, built on top of a hill out of rocks, dug up on 
location. its unforgettable view presents the untouched 
beach, free from buildings or beach front kiosks. 

lagoa da ConCeição
situado no centro geográfi co da ilha de santa Catarina, o 
bairro lagoa da Conceição reúne praias, dunas, montanhas 
e a maior lagoa da ilha. Com tanta diversidade, o lugar 
tornou-se o ponto turístico natural mais conhecido de 
Florianópolis. durante o dia, a atração fi ca por conta dos 
esportes radicais, praticados na água ou nas dunas. também  
é conhecida pelos restaurantes de comida “manezinha” 
(típica) e dos charmosos cafés com música ao vivo, tortas, 
salgados e cafés acompanhados de Jazz e bossa nova. 
À noite, a juventude faz a festa. é o point noturno mais 
movimentado da região com diversos bares e pubs bem 
frequentados. 

lagoa da conceiÇão

located at the geographic center of santa catarina island, 
lagoa da conceição neighborhood includes beaches, 
dunes, mountains and the island’s largest lake. with so 
much diversity, the place has become Florianópolis’ most 
popular natural tourist attraction. during the day, the 
attraction lies in the radical sports that can be practiced 
both on the water and on the dunes. it is also known for 
its restaurants that serve traditional island food, known 
as “Manezinha” cooking and its charming cafés with live 
music, cakes, savory snacks and coffee beverages served to 
the sounds of jazz and bossa nova. at night, young people 
party down. it has the region’s most thriving nightlife, with 
many busy bars and pubs.

morro das pedras
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EM AÇÃO IN ACTION

NOVA IDENTIDADE VISUAL 
DA FEIRA ABIMAD
A nova diretoria da Associação Brasileira das Indústrias de 
Móveis de Alta Decoração (ABIMAD), baseada em sua nova 
estratégia de posicionamento e visando acompanhar as 
tendências do mundo moderno, apostou em releitura 
para a marca utilizada nas feiras ABIMAD.

A campanha, encabeçada pelo Coordenador de Marketing da 
ABIMAD, Marcos Coelho, foi desenvolvida em parceria com 
a S&A Marketing, nova agência de publicidade da ABIMAD. 
Para a criação da campanha, o diretor de arte Vamberto 
Araujo e o redator Danilo Araujo, apostaram no uso das 
cores, seguindo o Colorblock.A campanha foi inspirada no 
mundo da moda, que gera conceitos e pulveriza tendências 
no setor de decoração, arquitetura e design. “O recente 
termo Colorblock desmistifi ca a cautela do uso não excessivo 
de cores, quebrando uma barreira com o passado e criando 
verdadeiras obras de arte através da aplicação de diversas 
cores em objetos decorativos/funcionais. E o melhor, prontas 
para consumo imediato. Portanto, o conceito criado pela 
agência evidencia o signifi cado da harmonia entre tendência 
(Colorblock) e arte, que nada mais é do que vender tendência 
como obra de arte num só pacote,” explica Marcos Coelho.

Foi desenvolvido um novo logotipo para a feira que se 
diferencia do logotipo institucional, o intuito é criar uma 
identidade própria e com personalidade. Também foi criado 
um slogan que posiciona o evento como uma feira de 
tendências, fortalecendo sua imagem e criando valor 
para a marca. 

A NEW VISUAL IDENTITY FOR 
THE ABIMAD TRADE SHOW

The new board of the Brazilian Contemporary 
Furniture and Home Decor Manufacturers 
Association (ABIMAD), based on its new 
positioning strategy and aiming to stay in touch 
with the trends of the modern world, is betting 
on a new interpretation of the brand used for the 
association’s Trade Show.

The campaign, led ABIMAD Marketing 
Coordinator Marcos Coelho, was inspired by 
the fashion world, which generates concepts, 
which then spread as trends into the decoration, 
architecture and design sectors. “Colorblock is a new 
term that demystifies a non-excessive use of colors, 
breaking down past barriers and creating veritable 
works of art by making use of a variety of colors on 
decorative/functional objects.” And even better, they 
are ready for immediate consumption. Therefore, 
the concept created by the agency expresses the 
meaning of the harmony between trend (Color 
Block) and art, which is nothing more than selling 
a trend as a work of art in a single package,” 
explained Marcos Coelho.

We developed a new logotype for the trade show, 
different from the institutional logotype, giving it 
a unique identity, full of personality. A slogan was 
also developed for the event to position the event 
as a trend-setting trade show, strengthening its 
image and adding to the brand’s worth. 
See a few pieces from the campaign below.

 IN ACTION
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GRUPO ABIMAD PARA 
A FEIRA DE MILÃO 
Com o intuito de facilitar a ida de associados 
à feira de Milão, a Associação fi rmou parceria 
com a agência de viagens NIC TUR e a operadora 
MR Travel. A intenção é montar um grupo para 
visitar o maior evento de móveis e decoração do 
mundo. O Salão Internacional do Móvel acontecerá 
em abril, entre os dias 17 e 22. Interessados, 
devem entrar em contato com Edgard Zanella 
no e-mail reservas@nictur.com.br ou pelo telefone 
11 3862-5669.

ABIMAD MAIS PERTO 
DOS SEUS ASSOCIADOS
Após a fi nalização da 13ª ABIMAD, a Associação retomará 
o projeto intitulado Road Show. Este projeto consiste 
em visitas da equipe ABIMAD aos associados a fi m de 
aproximar e promover uma maior interação e ouvir as 
necessidades, buscando atendê-las de maneira mais fácil.

ABIMAD GROUP TO VISIT 
MILAN TRADE SHOW

Aiming to make it easier for ABIMAD members 
to visit the Milan Trade Show, the association 
has created a partnership with NIC TUR travel 
agency and MR TRAVEL operator. The idea is to 
put together a group to visit the world’s largest 
furniture and decoration event. The International 
Furniture Salon will take place April 17-22. 
Those interested should contact Edgard Zanella 
via e-mail at reservas@nictur.com.br 
or telephone +55 (11) 3862-5669

ABIMAD CLOSER TO MEMBERS

After the 13th ABIMAD closes, the Association will 
be resuming its Road Show project. This project 
involves visits by the ABIMAD team to members, 
aiming to bring them closer to the association, 
increasing interaction, listening to their needs 
and seeking to serve them in an easier way. 

MARCOS COELHO (ABIMAD) E VIANEI ZAPPELLINI (MÓVEIS IRIMAR)

GRUPO VISITANDO A FEIRA EM 2010

EDRA / IRMÃOS CAMPANA
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Muitas novidades para inspirar você.
E os seus clientes.

Conheça estes e outros lançamentos da
Lider Interiores para a ABIMAD 2012. 
Acesse o site e veja a coleção completa.

A Lider Interiores tem representantes em todo o Brasil. Confi ra a lista completa no site.

Cama Gala

Mesa de Jantar Avir

l iderinteriores.com.br liderinteriores.perfil @LiderInteriores

Cadeira Quimera

Poltrona Fixe

Cadeira SerenaCadeira Serena

Sofá Coevo
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Mais um ano se inicia e, com ele, o 
planejamento empresarial tem que ser refeito 
de forma a minimizar despesas, maximizar 
lucros, lançar novos produtos, pesquisar 
novos materiais, etc. Mas é sabido que  
todo o planejamento, por melhor elaborado 
que seja, tem suas incertezas, e planejar 
na nossa economia é tarefa bem difícil. 
Este artigo elenca alguns cenários que 
eventualmente poderão ser considerados  
por ocasião do planejamento.

MErcado intErno
a consultoria E-bit aponta que em 2011 
aproximadamente 9 milhões de brasileiros 
fizeram sua primeira compra pela internet. 
além de esse número ser muito expressivo 
é de se notar que metade dessa população 
é da nova classe c, que representa 53,9% da 
população brasileira. com renda per capita 
entre r$ 350,00 e r$ 1.300,00 mensais, 
movimentou mais de r$ 19,4 bilhões 
somente com a compra de móveis (dados  
de pesquisa do instituto data Popular).  
as taxas de crescimento das vendas via 
internet são expressivas. Segundo o iaB 
(interactive advertising Bureau), de um 
faturamento de 2,5 bilhões de reais em 
2005, o ano de 2011 deve fechar em 18,7 
bilhões, o que representa um crescimento 
de 7,5 vezes. É bom lembrar que todos os 
grandes magazines têm presença na internet 
oferecendo inclusive móveis e objetos 
de decoração. além disso, deve-se notar 
que além de canal de vendas, a internet, 
como investimento publicitário, triplicou. 
cresceu de 1,5% em 2003 para 4,6% em 
2010 e pode chegar a 11% em 2011. nesse 
mesmo período os investimentos nas mídias 
impressas jornais e revistas reduziram, 
respectivamente, de 18,1% para 12,3% e 
de 9,4% para 7,5%. twitter e Facebook são 
também canais que permitem às empresas 
interagirem com seus clientes conhecendo 
melhor suas necessidades e aspirações.

Another year has begun and with it 
corporate planning must be reviewed in 
an effort to minimize expenses, maximize 
profits, launch new products, and research 
new markets, etc. However, it is common 
knowledge that planning, regardless of how 
much effort goes into it, is something that 
presents a number of uncertainties. And 
planning in our economy is a recognizably 
difficult task. This article presents a number 
of scenarios that could be considered during 
the stage of planning.

DomesTic mArkeT

consultancy firm e-bit showed that in 
2011 approximately 9 million Brazilians 
made their first purchases via the internet. 
Besides this being an exceptionally 
expressive number, another notable factor 
is that half of this population is made up of 
the so-called new c class, which represents 
53.9% of the Brazilian population. With a 
per capita income that ranges between BrL 
350.00 and BrL 1,300.00 per month, this 
section of the population was responsible 
for generating over BrL 19.4 billion 
through the purchase of furniture alone 
(data provided by instituto Data Popular) 
internet sales growth rates are quite 
expressive. According to the iAB (interactive 
Advertising Bureau), sales in 2005 were to 
the tone of 2.5 billion Brazilian reais. 2011 
is expected to close at 18.7 billion, 7.5 times 
higher. it is worth remembering that all the 
large department stores are present on the 
internet, offering furniture and decorative 
objects. Furthermore, it should be noted 
that besides a sales channel, the internet 
is also considered an attractive advertising 
investments, having tripled from 1.5% in 
2003 to 4.6% in 2010, with expectations of 
2011 closing at as much as 11%. During this 
same period, advertising in printed media 
such as newspapers and magazines has 
seen a reduction of 18.1% to 12.3% and 9.4% 
to 7.5%, respectively.  Twitter and Facebook 
are other channels that allow companies 
to interact with their customers, giving 
companies a better idea of their necessities 
and aspirations.

Cenários
para 2012
outlook For 2012

MiguEl SanchEz Junior 
conSultor da aBiMad

miguel sanchez Junior 
ABimAD consultant
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MErcado EXtErno
o setor moveleiro manteve a tendência de 
importar cada vez mais, como se observa no 
gráfi co. Em 2011, exportamos uS$ 763,4 milhões 
e importamos uS$ 622 milhões. da china, 
vieram 33% das mercadorias, dos Estados 
unidos 19% e da alemanha 8%. também 
compramos da França, coreia do Sul, itália, 
Polônia, tailândia, Espanha e Japão, países que 
estão entre os dez maiores fornecedores.

com relação às exportações, os nossos 
maiores clientes são a argentina (21%) mesmo 
com a constante prática de protecionismo, 
descumprindo as regras de negócios entre 
membros do Mercosul, e os Estados unidos 
(11%). São ainda bons compradores o reino 
unido, angola, França, uruguai, Paraguai, 
chile, Bolívia e Venezuela.

ForeiGN mArkeT

The furniture sector has maintained its trend 
of importing on an increasing scale, as is shown 
in the graph. in 2011, we exported Us$ 763.4 
million and imported Us$ 622.0 million. 
Around 33% of the goods arrived from china, 
with 19% from the UsA and 8% from Germany. 
We also purchased from France, south korea, 
italy, Poland, Thailand, spain and Japan, 
countries that are among the ten 
largest suppliers.

in relation to exports, our leading customers 
are Argentina (21%) – even considering the 
ongoing practice of protectionism, in breach 
of the business rules between mercosUr 
members – and the United states (11%). other 
notable buyers include the United kingdom, 
Angola, France, Uruguay, Paraguay, chile, 
Bolivia and Venezuela.

707
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Lista de associados
Lista de associados

2A Cerâmica  

+55 19-3581-3281  
www.2aceramica.com.br 

6F Decorações Exportação  
Imp. e Com. Ltda.  
+55 11-4612-1952  
www.6f.com.br 

Abitare Home Ltda.  
+55 27-3322-0189  
www.abitarehome.com 

Anjos do Brasil - D Ángelis   
+55 45-3286-1177  
www.anjos.ind.br 

Antica Comércio de Objetos  
de Dec. Ltda.  
+55 11-4586-1748  
www.antica.com.br 

Antiqua Ind. Com. de Objetos Ltda.  
+55 35-3371-3344  
www.antiquaobjetos.com.br 

Art Caixas Ltda.  
+55 35-3261-2548  
www.artcaixas.com.br 

Art Home - Importação  
e Exportação Art Home Ltda.  
+55 11-5523-5333  
www.arthome.com.br 

Art Image Indústria e Comércio Ltda.  
+55 11-5521-0834  
www.artimage.com.br 

Art Maison Decoração  
de Interiores Ltda.  
+55 11-3642-1800  
www.artmaison.com.br 

Artesania Actual
+55 41 3649-1470
www.artezanalactual.com.br

Arte Nova Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 43-3325-4040  

Artes & Ofícios Artesanato Ltda. 
+55 81-3468-2000  
www.arteseoficios.net 

Artisan - Crestof Ind. e Com.  
de Estofados Ltda.  
+55 48-3438-4368  
www.artisan.ind.br 

Aspectto Design Ind de Móveis Ltda.  
+55 54-3452.7233  
www.aspectto.com.br 

Assad Abdalla Neto & Cia Ltda.   
+55 11-3272-1033  
www.abdallaimports.com.br  
 

Barroca Almofadas - Barraco Chique 
Decorações Ltda.  
+55 34-3236.4667  
www.barrocaalmofadas.com.br 

Bartelli Móveis  
+55 54-3268-0600  
www.bartelli.com.br 

Bell Arte Indústria de Estofados Ltda.  
+55 47-3274-1600  
www.bellarte.com.br 

Beraldin Confecções Ltda. ME  
+55 14-3274-1810  
www.ariberaldin.com 

Bolis Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 49-3324-2457  
www.bolis.com.br 

Bonté Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 54-3293-3467
www.bonte.com.br

Brasil Post - Garden Pais. P. Pte Ltda.  
+55 18-3221-4699  
www.moveisbrasilpost.com.br 

Brisa Móveis  
+55 43-3253-3074  
www.brisamoveis.com.br 

BTC Decorações e Presentes Ltda.  
+55 11-5660-2600   
www.btcmail.com.br 

Buchara Com. Imp. Exp. Ltda.  
+55 19-3887-4848  
www.buchara.com.br 

Butzke Importação e Exportação Ltda.  
+55 47-3312-4000  
www.butzke.com.br 

By Art Design  
+55 11-4729-8419  
www.byartdesign.com.br 

Cabbage Trees
+55 21 3416-6450 
www.cabbage.com.br

Camacã Design em Madeira
+55 71-3377-1096
www.camacadesign.com

Carolina Haveroth Arte Cerâmica Ltda.  
+55 47-3323-1099  
www.carolinahaveroth.com.br 

Cartago Ind. de Tapetes Ltda.  
+55 19-3816-5009  
www.cartago.com.br 

Casalecchi Móveis Ltda.  
+55 19-3651-4233  
www.casalecchi.com.br 

Cemaf Indústria e Comércio Ltda.  
+55 51-3483-2303  
www.cffiorio.com.br 

Century Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 44-3264-8550  
www.centuryestofados.com.br 

Cerâmica Artística Mazzotti Ltda. Epp 
+55 19-3581-3962 
www.centuryestofados.com.br 

Charles Anderson Lamim  
+55 47-9640-1107 / 3361-6634  
 aprica.blogspot.com 

Chies e Silva Ind. e Com. de Móveis 
Ltda. Me
+55 54-3459-1390

CGS Indústria e Comércio  
de Móveis Ltda.  
+55 45-3264-1801  
www.cgsmoveis.com.br 

China Shopping 
Vacheron do Brasil Ltda.  
+55 11-5666-7999  
www.chinashopping.com.br 

Cia das Fibras - Grão Lume  
Decorações Ltda.  
+55 11 2305-7564  
www.ciadasfibras.com.br 

Cia das Folhas - All Leaves  
Com. Imp. e Exp. Ltda.  
+55 11-3831-0300  
www.ciadasfolhas.com.br 

Coisas do Brasil  
+55 34-3318-2100  
www.coisasdobrasil.ind.br 
 
Conforflex Móveis Ltda.  
+55 51-3712-1102  
www.conforflex.com.br 

Cores da Terra - Cerâmica e Ferro  
+55 73-3537-2281  
www.coresdaterra.com.br 

Cristais di Murano - Originalle  
+55 47-3327-0459  
www.cristaisdimurano.com.br 

Cristais São Marcos Ltda.  
+55 35-3714-1892  
www.cristaissaomarcos.com.br 

Cristaleria San Carlos  
+55 11-5031-8433  
www.sancarlosdobrasil.com.br 

D & D Internacional 
Decoração e Design  
+55 83-3342-0817  
www.dedinternacional.com.br 

Dall Oglio Madeiras Ltda.  
+55 45-3264-3035  
www.dallmoveis.com.br 

Deco Metal - Artefatos  
de Alumínio e Metal Ltda.  
+55 43-3253-1267  
www.decometal.com.br 

Decor Design
+55 34 3312-4844
www.decordesign.com.br

Decorare Textil Ltda.  
+55 83-3245-3344  
www.decorareonline.com.br 

Decoratto Interiori - TopDecor   
+55 47)3035-2808
www.topdecor.ind.br 

Decorville Ltda.  
+55 51-2125-4700  
www.decorville.com.br 

Deluse - Indústria de Móveis  
Deluse Ltda.  
+55 54-2105-7766  
www.deluse.com.br 

Desigan Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 41-3677-2320  
www.desigan.com.br 

Di Frizon Indústria  
e Comércio de Móveis Ltda.  
+55 54-3286-5655  
www.difrizon.com.br 

Divano Ind. e Com.  
de Móveis e Dec. Ltda.  
+55 43-3326-7385  
www.divanomoveis.com.br 

Doimo Brasil  
+55 31-3626-9350  
www.doimobrasil.com.br 

Dona Flor Mobília Ind.  
e Com. de Móveis  
+55 43-3251-4917  
www.donaflormobilia.com.br 

Du Nectar Tecnologia Textil  
+55 11-3873-1499  
www.dunectar.com.br 

Elisê Móveis Ltda.  
+55 54-3281-9012  
www.elise.com.br 

Elite Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 47-3373-0661  
www.elitemoveis.ind.br 

Empório La Poltrona  
+55 19-3876-1033  
www.emporiolapoltrona.com.br 
 
Empório Tapetes Indústria  
e Comércio Ltda.  
+55 48-3245.5010  
www.emporiotapetes.com.br 

Enele Indústria de Estofados Ltda.  
+55 49-3344-8999  
www.enele.com.br 

Espaço Eduardo Moraes  
E.M Trading Móveis de Decor  
+55 21-2716-5533  
www.eduardomoraesimport.com.br 

Essenza Design Indústria  
de Móveis Ltda.  
+55 54-3293.1077  
www.essenzadesign.com.br 

Estobel Indústria de Estofados Ltda.  
+55 54-2109-3000  
www.estobel.com 

Estofados Ferrari   
+55 32 - 3539 4350  
www.estofadosferrari.com.br 

Estofados Germânia Ltda.  
+55 54-3281-1299  
www.germania.com.br 

Estofados Italia  
+55 54-3261-2466  
www.estofadositalia.com.br 

Estofados Jardim Ltda.  
+55 47-2106-7599  
www.estofadosjardim.com.br 

Estofados Tironi Ltda.  
+55 47-3370-4141  
www.estofadostironi.com.br 

Ethnix   
+55 11-3313-4141  
www.ethnix.com.br 

Farina Design  
+55 54-3321-5188  
www.campesatto.com.br 

Feeling Estofados Ltda.  
+55 47-3376-1300  
www.feelingestofados.com.br 

Feitobrasil Comércio e  
Conf. de Art. Dec. Ltda.  
+55 17-3232-4810  
www.feitobrasil.com.br 

Fibras Artes - Artes Primavera  
Móv. Ind. Com. Ltda.  
+55 21-2676-3787  
www.fibrasarte.com.br 

Flexpelle Indústria de Estofados Ltda.  
+55 44-3233-3124  
www.flexpelle.com.br 

Formanova Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 48-3286-0644  
www.formanovamoveis.com.br 

Formato Móveis  
+55 11-3686-3119  
www.formatomoveis.com.br 

Formiline Móveis  
+55 44-3268-1878  

Galerie Estambul Ltda.  
+55 31-3288-4020  
www.estambultapetes.com.br 

German Interiores  
+55 61-3354-7979  
www.german.com.br 

Gold Line - Polo Design Ind.  
e Com. de M. Ltda.  
+55 44-4001-3030  
www.goldline.ind.br  

Green House -  
Outdoor Importação e Exp. Ltda.  
+55 19-3885-5051  
www.greenhousemoveis.com.br 

GS Móveis de Vime Ltda.  
+55 41-3372-1216  
www.gsmoveis.com.br 
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H.A.Rocha Decorações  
+55 45-3037-1919  
www.helainyrocha.com.br  

Helizart Ltda.  
+55 31-3227-9613  
www.helizart.com.br 

Hermann Móveis
+55 54 3286-2710 
www.hermann.ind.br

Herval Móveis e Colchões  
+55 51-3564-8300  
www.herval.com.br 

Home & Garden Com.
de Art. de Dec. Ltda. EPP  
+55 11-3644-5283  
www.homeegarden.com.br 

Idea Tissot  
+55 54-34214000  
www.tissot.com.br 

Indústria de Móveis Ancezki Ltda.  
+55 54-3453-3224  
www.ancezki.com.br 

Indústria de Móveis Apolo  
+55 32-3539-4322  
www.moveisapolo.com.br 

Indústrias Artefama SA   
+55 47-3631.1200  
www.artefama.com.br 

Italsofa Nordeste SA - Natuzzi Group 
+55 11-6193-5987  
www.italsofa.com 

Jhovini Móveis  
+55 54-3458-3105

Jowanel Ind. de Móveis Estofados Ltda.
+55 17-3421-7095
www.pollusmoveis.com.br  

Kehl Móveis - Máquinas Kehl  
+55 51-3587-1433  
www.kehl.com.br 

Kleiner Schein Móveis  
+55 48-3623-3333  
www.kleinerschein.com.br 

La Casa Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 43-3336-4641  
www.lacasadesign.com.br 

La Galeria Comercial Ltda.  
+55 11-5678-7565  
www.lagaleria.com.br 

Latin American Handcraft  
Com. e Dec. Ltda. - Attico  
+55 11-5181-1574  
www.atticodesign.com.br 

Leôncio de Souza Queiroz Neto 
Lês Coussin  
+55 19-3295-7437  
www.lescoussins.com.br 

Liberal e Marini - AM  
Liberal Decorações Ltda.  
+55 21-3154-2324  
www.liberalmarini.com 

Lider Interiores  
+55 37-3244-1309  
www.liderinteriores.com.br 

Lucatti Artes e Decorações Ltda.  
+55 13 3313-1747 / 246  
www.lucattiartes.com 

Lightway Comércio Ltda.
+55 21 3214-1900
www.lightway.com.br

Mannes Ltda.  
+55 47-3373-9200  
www.mannes.com.br 

Marizza Prado - Campo Verde  
Ind. e Com.  
+55 17-3234-2188  

Marka Indústria  
e Comércio de Estof. Ltda.  
+55 44-3336-1114 

Maxmila Indústria Moveleira Ltda.  
+55 43-3254-2214 

Mac Alumínios Ind. e Comércio Ltda.
+55 34-3318-8000  
www.macmoveis.com.br 

Melyana Comércio Ltda.  
+55 21-2527-8020  
www.melyana.com.br 

Mempra Indústria de Móveis Ltda.  
+55 43-3172-6600  
www.mempra.com.br 

Metal Nobre - JCV Palma e Cia Ltda.  
+55 44-3262-6163  
www.metalnobrepresentes.com.br 

Minuano  
+55 51-3547-1616  
www.minuanodecor.com.br 

Miori Comercial Ind. e Distrib. Ltda.  
+55 11-5641-5877  
www.miori.com.br 

Mobilier Decor
+55 48-4107-0994

Modali Indústria e Comércio  
de Móveis Ltda.  
+55 11-3826-0077  
www.modali.com.br 

Modulaque Ind. e Com. de Móveis Ltda.  
+55 44-3267-1331  
www.modulaque.com.br 

Monaco Tapetes   
+55 11-4144-9100  
www.monacotapetes.com.br 

Móveis Armil Ltda.  
+55 54-3286-8270  
www.moveisarmil.com.br 

Móveis e Design Sir Ltda.  
+55 37-3331-4329
www.sirdesign.com.br  

Móveis Irimar Indústria  
e Comércio Ltda.  
+55 47-3644-2599  
www.irimar.com.br 

Móveis James Ltda.  
+55 47-3631-0300  
www.moveisjames.com.br 

Móveis Nordeste Ltda.  
+55 54-3292-2330  
www.moveisnordeste.com.br 

Móveis Regência Ltda.  
+55 41-3346-5654  
www.moveisregencia.com.br 

Movelim Indústria Moveleira Ltda.  
+55 43- 3274-5500  
www.movelim.com.br 

MZ Indústria e Comércio  
de Artesanato Ltda.  
+55 48-3632-8981  
www.mzartes.com.br 
 

 
New Way Com. Artigos  
Decorativos Ltda.
+55 32 3331-6914
www.hobnob.com.br 

Parma Móveis Ltda.  
+55 32-3539-2500  
www.parmamoveis.com.br 

Plano de Luz Comércio de Ilum. Ltda.  
+55 41-3019-6809  
www.planodeluz.com.br 

Pátio Brasil Ind. e Com. Ltda.
+55 34 3325-3000
www.patiobrasil.ind.br

Pollus Ind. e Com. De Móveis Ltda.  
+55 17-3426-1234  
www.pollusmoveis.com.br 

Pólo Design Ind. e Com.  
de Móveis e Estofados Ltda.  
+55 44-3029-4057
www.polodesign.ind.br  

Raffinato Móveis e Decorações Ltda.  
+55 41-3297-1213  
www.raffinato.com.br 

Recliners Indústrial Ltda.  
+55 19-3422-0752  
www.recliners.com.br 

Reginez  
+55 34-3336-5795  
www.reginez.com.br 

Ribeiro e Pavani Com.  
Imp. Exp. de Artigos  
+55 11-3414-1000  
www.ribeiroepavani.com.br 

Rivatti Móveis Ltda.  
+55 54-3028-6666  
www.rivatti.com.br 

Rizzon  
+55 54-3291-1044  
www.imrizzon.com.br 

Roncali Decor Móveis  
e Decorações Ltda.   
+55 54-2521.7776  
www.roncalidecor.com.br 

Ronconi Ltda.  
+55 41-2169-6644  
www.ronconi.com.br 

Sandra Fuganti  
+55 43-3327-6648  
www.sandrafuganti.com.br 

Sankonfort Colchões Ind. e Com. Ltda.
+55 11 2813-6161
www.sankonfort.com.br

Sarquis Samara Atelier  
de Escultura Ltda.  
+55 43-3321-0186  
www.sarquissamara.com.br 

Scarazzato Ind. Com.  
de Molduras Ltda.  
+55 43-3256-9560  
www.scarazzato.com.br 

SD Design Indústria de Móveis Ltda.  
+55 54-2105-5566  
www.sddesign.com.br 

Sier Móveis Ltda.  
+55 32-3539-2100  
www.siermoveis.com.br 

Silva Santos  
+55 51-3054-5400  
www.silvasantosmoveis.com.br 

Singh Comércio Imp. e Exp. Ltda. 
+55 11-4522-6735
www.singh.art.br  

Spazzio Nobre - M. E.  
Gonçalves Indústria  
de Móveis Ltda.  
+55 43-3274-8800  
www.spazzionobre.com.br 

Steel Forma Indústria  
e Comércio de Móveis e Decor  
+55 43-3328-0335  

Studio Casa  
+55 41-3649-1066  
www.studiocasa.com.br 

Style Brazil
+55 11 3931-5388 
www.stylebrazil.com.br

Stylofino Indústria e  
Com. de Quadros Ltda. 
+55 11-4443-2635  
www.stylofino.com.br 

SV Móveis e Decorações Ltda.  
+55 54-3283-2388  
www.svmoveis.com.br 
 

Tapetah Artigos para Decoração Ltda.  
+55 11-8635-2166  
www.tapetah.com.br 

Tapetes São Carlos Ltda.  
+55 16-3362-4000  
www.tapetessaocarlos.com.br 

Tapis Comércio e Confecções  
de Tapetes Ltda.  
+55 11-3667-5548  
www.tapetestapis.com.br 

Tec Line Móveis  
+55 54-2621-6886  
www.teclinemoveis.com.br 

Terra do Sol  
+55 83-3226.2751  
www.terradosol.art.br  

Til -Modas Second Skin.   
+55 11-34680200  
www.tiloriente.com.br 

Tok Glass Ind e Com de Cristais Ltda.  
+55 51-3483-3700  
www.tokglass.com.br 

Tribal Comércio Imp. Exp. Ltda.  
+55 11-5093-1750  
www.tribaltapetes.com.br 

Tupy - Cerâmica Artística Tupy Ltda.  
+55 11-4221-4544  
www.tupy.ind.br 

Tumar Ind. de Móveis Ltda.
+55 54 3463-8533
www.tumar.com.br

Universum do Brasil  
Indústria Mov. Ltda.  
+55 54-3293-1488  
www.universum.com.br 

Urban Imp. Comércio  
e Distribuição Ltda.  
+55 11-3225-0049  
www.urbanbrasil.com.br 

Ventura e Pereira Imp. e Exp. Ltda.  
+55 31-3542-2748  

Verona Móveis 
+55 49-3324-0220  
www.veronamoveis.com.br 

Via Star Com. de Imp. e Exp. Ltda.  
+55 11-6191-6711  
www.viastar.com.br 

Vila Nobre Estofados Ltda.  
+55 54-3211-3322  
www.vilanobre.com.br 

Vimeza Indústria de Móveis Ltda.  
+55 54-3283-1622  
www.vimeza.com.br 

Voler Móveis Ltda.  
+55 54-3293-3111  
www.voler.com.br 

Wharehouse Artes e Decorações Ltda.  
+55 11-5524-0476  
www.wharehouse.com.br
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0800 702 6666 www.sayerlack.com.br

A madeira oferece muitas possibilidades de acabamentos e se adequa aos mais diversos 
estilos. Qualquer que seja sua preferência, você sempre pode contar com as Soluções 
Ilimitadas para Madeiras da Sayerlack. Com elas, o resultado é garantido e você não 
precisa ter limites, nem na sua criatividade, nem na sua produção. Se você quer o 
melhor em beleza, proteção e durabilidade para a madeira, a escolha é fácil: Sayerlack.

0800 702 6666
www.sayerlack.com.br

LAQUEADO OU NATURAL, 
CLÁSSICO OU MODERNO, 
INTERIOR OU EXTERIOR. 
A PREFERÊNCIA É SUA,

A TECNOLOGIA É NOSSA.


