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Each individual is unique. We all have 
our own tastes, experiences, point of view. 
Each individual’s unique vision is what gives 
rise to trends, provokes feelings and 
stimulates curiosity.

In the high-end decoration segment, this 
immense array of profi les is an inexhaustible 
source of creativity. Twice a year, ABIMAD trade 
shows bring all these styles together in a single 
place, a place where classic, minimalist and 
futuristic pieces live together in perfect harmony.

The proposal of the 14th edition of ABIMAD is to 
be a crossroads for trends. For the second half 
of the year, the trade show has grown 40% in 
terms of numbers of exhibitors, in comparison 
with last year. That means more product 
choices and more new furniture and high-end 
decorative  objects. 

When you visit the stands and the trade show, 
you will be surrounded by information, great 
ideas and you will certainly discover surprising 
new developments, the fruit of much hard work 
and dedication of hundreds of professionals.

Once again, we are expecting to surpass 
the expectations of the many retailers and 
professional who visit us with each new edition. 
This is because, in our humble opinion, ABIMAD 
is more than just a trade show, it’s a meeting 
place for unique people. People with their own 
tastes and characteristics, but walking in the 
same direction.  

Welcome to ABIMAD.
Classic, Minimalist or Futuristic.
Make the most of all the styles you’ll 
fi nd at our 14th ABIMAD.

Pleasant reading,

MICHEL OTTE
ABIMAD President

TODOS OS 
ESTILOS SE 
CRUZAM NA 
14ª ABIMAD
ALL STYLES CROSS PATHS 
AT 14TH ABIMAD

Cada indivíduo é um ser único. Possui 
gostos, experiências e perspectivas 
exclusivas. A visão particular de cada 
um dá origem a tendências, provoca 
os sentidos, estimula a curiosidade.

No segmento da alta decoração essa imensa 
gama de perfi s é uma fonte inesgotável de 
criatividade. Duas vezes por ano, as feiras 
ABIMAD reúnem esses estilos num mesmo 
local, onde peças clássicas, minimalistas ou 
futuristas convivem em plena harmonia.

A 14ª Feira ABIMAD propõe justamente o 
cruzamento de tendências. Neste segundo 
semestre, a feira cresceu 40% em número 
de expositores, em comparação com o ano 
passado. Isto signifi ca mais alternativas de 
produtos e mais lançamentos em móveis e 
objetos de alta decoração. 

Ao visitar os estandes e a feira você 
estará cercado de informações, boas 
ideias e certamente descobrirá novidades 
surpreendentes, frutos do trabalho e da 
dedicação de centenas de profi ssionais.

Esperamos novamente superar as 
expectativas dos lojistas e profi ssionais que 
nos visitam a cada edição. Pois, na nossa 
perspectiva pessoal, a ABIMAD não é apenas 
uma feira, é um encontro de pessoas únicas. 
Cada qual com seus gostos e características, 
mas que caminham na mesma direção. 

Bem-vindo à ABIMAD.
Clássico, Minimalista ou Futurista.
Aproveite todas as tendências 
na nossa 14ª ABIMAD.

Boa leitura,

MICHEL OTTE
Presidente da ABIMAD
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Maria Ignez Barbosa é carioca, formada em jornalismo pela PUC do Rio de 
Janeiro, em 1967, trabalhou desde os primeiros dias de faculdade no Correio 
da Manhã e, em seguida, no Caderno B do Jornal do Brasil. Filha de diplomatas, 
quando jovem cursou, em Roma, o Lycée Chateaubriand e em seguida, a Carlton 
University em Ottawa. Maria Ignez Barbosa também é escritora, membro do 
Conselho de Administração da Fundação Bienal de São Paulo e do Artesol, 
Artesanato Solidário.
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NA DECORAÇÃO E NO DESIGN, 
NEM TUDO É ORIGINAL. 
O SEGREDO É SABER REINVENTAR 
AS INFLUÊNCIAS.

IN DECORATION AND DESIGN, 
NOT EVERYTHING IS ORIGINAL. 
THE SECRET LIES IN KNOWING 
HOW TO REINVENT INFLUENCES.

Mesmo parecendo nova, qualquer ideia há de ter sido 
antes pensada. Pode surgir do inconsciente, bem-vinda, 
aparecendo como novidade ou solução. Desde que o 
mundo é mundo artistas se deixam infl uenciar e buscam 
inspiração em criadores que admiram. E os designers 
estarão – ou pelo menos deveriam estar – a par da 
produção de seus colegas do presente e do passado. 
Daí a importância do conhecimento, de fuçar na história 
passada e contemporânea do design e do décor. Não se 
trata de copiar ou imitar, mas de reinventar a seu modo 
e maneira e, acreditar no que se prega. 

Costuma-se dizer que há dois tipos de designers. Aqueles 
que admitem terem sido infl uenciados pelos que vieram 
antes deles, e os que pretendem terem inventado o 
nunca antes pensado. A verdadeira mágica do arquiteto 
ou do decorador seria saber transformar infl uências e 
coisas que viu e gostou em algo realmente original.  

E como deixou dito Madeleine Castaing, a grande 
dama da decoração francesa que, com enorme ousadia 
reinterpretava diferentes estilos, um pouco de passado e 
de nostalgia não faz mal. Permite que nos expressemos 
com coisas que vêm do coração. E segundo Cecil Beaton, 
grande fotógrafo do século XX, queridinho da corte 
inglesa, e um especialista em beleza e sofi sticação 
“somente um gosto muito individual pode de fato 
criar estilo ou moda. Se nada sai do lugar o olho 
deixa de enxergar. A mutação é o que cria a beleza 
e a força da moda”.

Even though it may seem new, every idea has surely 
been thought of before. It may be a welcome arrival 
from the unconscious, appearing in the form of 
innovation or solution. Ever since the beginning of time, 
artists have been infl uenced by and sought inspiration 
from the creators they admire. And designers will be – or 
at least they should be – in tune with what their present 
day and past colleagues are producing. This is where the 
importance of knowledge comes in, of digging around 
in history, exploring past and contemporary design and 
decoration. It’s not a matter of copying or imitating, but 
of reinventing in your own way and believing in what 
you preach. 

It’s often said there are two types of designers. The ones 
that admit having been infl uenced by their predecessors, 
and those who pretend to have invented something that 
has never been thought of before. The real magic of the 
architect or decorator lies in knowing how to transform 
infl uences and things they have seen and liked into 
something truly original.  

And as Madeleine Castaing, the grand dame of 
French decoration who reinterpreted different styles 
in enormous daring once said, a touch of the past and 
nostalgia can’t do you wrong. It’s what allows us to 
express ourselves with things that come from our heart. 
And according to Cecil Beaton, a great photographer 
from the in 20th Century much loved by English royalty 
and a specialist in beauty and sophistication “Only the 
individual taste, in the end, can truly create style or 
fashion. If nothing is out of place the eyes stop seeing. 
Mutation is what creates the beauty and strength 
of fashion.”

REINVENTANDO IDEIAS
REINVENTING IDEAS

B Y  M A R I A  I G N E Z  B A R B O S A
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SE NADA SAI 
DO LUGAR 
O OLHO DEIXA 
DE ENXERGAR.
IF NOTHING IS OUT OF 
PLACE THE EYES STOP SEEING.

Sorte que temos livros 
e revistas para provocar 
ideias e contar de outros 
tempos, publicações que 
compilam interiores passados 
e emblemáticos, e que até 
hoje são infl uentes por 
trazerem, além de estilo e 
elegância, conceitos bem 
fundamentados. Os mais 
expressivos hão de ser de 
autoria dos que souberam 
ousar, dos que nasceram 
com talento, olhar apurado, 
o dom do gosto, e com faro 
para captar no ar tendências 
e desejos. É comum que em 
países ou cidades distantes 
e sem ligação entre si, uma 
mesma ideia surja 
ao mesmo tempo. 

Seja ela considerada uma arte maior ou menor, o fato é que a 
decoração e o design são celeiros férteis desse vai e vem de ideias 
sob novas roupagens. Quem hoje pensar em usar tambores como 
mesinhas de frente ou de lado pode fi car sabendo que nos anos 
40 eles já faziam parte do décor da residência dos Duques de 
Windsor em Paris. Almofadas em formato de cachorro, bordadas 
ou estampadas, não são hoje novidades, mas enfi leiradas e 
ocupando todo o encosto arredondado de um sofá no quarto de 
Wallis Simpson denotavam a personalidade peculiar e o estilo 
dessa americana por quem o Rei Eduardo VII abdicou do trono.

A americana Elsie de Wolfe que, nas primeiras décadas do século 
passado, não conseguindo ser uma atriz, virou decoradora e fi cou 
conhecida por ter levado do velho continente para seu país de 
origem o estilo Versalhes ou Luís XVI, é um exemplo de saber 
usar o dejà vù com originalidade. Ao tentar, nos Estados Unidos, 
eliminar da decoração de então, qualquer resquício do velho e 
pesado estilo vitoriano, pareceu estar introduzindo de forma 
revolucionária o chintz estampado, as treliças dentro de casa, 
os pés de laranjeiras em vasos quadrados de madeira, grandes 
extensões de espelho, listras e chinoiserie nas paredes quando 
na Europa esse estilo não era novidade. Já sua ideia de usar 
estampas de oncinha em almofadas e bancos, teria surgido no 
contato com um amigo que pintava zebras, leopardos e girafas. 
Nas primeiras décadas do século XX ela usou a estampa 
selvagem no assento de uma cadeira de lucite, uma espécie de 
acrílico, então uma grande novidade da tecnologia. 

We are lucky to have books and magazines to provoke ideas 
and tell us about other times; publications that compile past, 
emblematic interiors and that are infl uential to this day for 
bringing us, besides style and elegance, well founded concepts. 
The most expressive among them must be authored by the 
ones who know how to be bold, who were born with talent, 
a keen eye, good taste and the ability to sniff out new trends 
and desires. It is common for the same idea to arise at the 
same time in distant countries or cities that have no connection. 

Whether considered art with a capital “A” or not, the fact is that 
decoration and design are fertile grounds for this coming and 
going of ideas in new trappings. Those who are today thinking 
of using drums as side or coffee tables should be aware that in 
the 1940s they were already part of the decoration at the Duke of 
Windsor’s home in Paris. Pillows shaped like dogs, embroidered 
or printed are nothing new, but lined up and occupying the 
entire rounded off back of a sofa in Wallis Simpson’s bedroom, 
expressing the peculiar personality and style of the American 
woman for whom King Edward VII would abandon the throne.

The American Elsie de Wolfe, who in the fi rst decades of last 
century, after an unsuccessful attempt at being an actress 
became a decorator and was known for having brought over 
to her country from the Old World the Versailles or Louis XVI 
style, is a good example of knowing how to use déjà vu with 
originality. Upon trying in the United States to eliminate the 
decorative style of the time, any trace of the old and heavy 
Victorian style, she seemed to be introducing in a revolutionary 
way chintz, indoor trellises, orange trees in square wooden 
vases, large mirrors, stripes and chinoiserie on walls, when none 
of this was new in Europe. For its part, her idea of using leopard 
skin prints on pillows and benches may have been inspired by 
her contact with a friend who painted zebras, leopards and 
giraffes. During the fi rst decades of the 20th century, she boldly 
tried a wild animal print on the seat of a chair made of Lucite 
(a form of acrylic), at the time a technological novelty. 

MADELEINE CASTAING
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Seu colega de profi ssão, o inglês Robsjohn 
Gibbings, soube “reinventar” o móvel grego 
a partir de desenhos de vasos antigos que 
costumava ver no British Museum e criou 
nos Estados Unidos uma linha que até hoje 
é produzida na Grécia. Dizia com ironia que 
Elsie teria impedido o avanço das tendências 
modernizadoras no novo continente. Mais fácil 
acreditar que o sucesso de Elsie se deveu ao fato 
de estar no lugar certo na hora certa, e que, 
com sua originalidade e gosto apurado deu aos 
americanos o que eles então mais desejavam, 
ou seja, ganhar estilo e ares europeus. Obvio 
que o sucesso ou o poder de infl uência de um 
taste maker há de variar. Andará de acordo com 
os desejos dos seus clientes por status, estar na 
moda, seguir tendências, ou ir na contramão 
do déjà vu.

Jean Michel Frank, conhecido nos anos vinte 
por suas superfícies claras e o uso de materiais 
naturais como a palha, o pergaminho e o couro, 
nunca escondeu que foi uma milionária chilena 
de origem boliviana e radicada em Paris no 
século XIX, a bela e elegante Eugenia Errazuriz, 
a musa inspiradora de seu minimalismo. A ideia 
de um ambiente ascético e despojado como 
pano de fundo para peças antigas, Frank teria 
absorvido dela, assim como a mania de eliminar 
do ambiente qualquer objeto destituído de 
função. Teria aprendido também com ela que 
desde que a forma seja bela, não importa 
o valor do material. 

Já Syrie Maughan, a decoradora conhecida 
nas primeiras décadas do século XX pelo look 
imaculado, ou seja, o branco total na decoração, 
deve a uma amiga inglesa que pintava de branco 
vasos de barro para neles plantar fl ores brancas, 
o estímulo nessa direção. Só depois de ouvir da 
amiga que deveria trocar as mesas de carvalho e 
os potes de cobre que tinha em casa por coisas 
mais leves e claras, e de ter recebido da amiga 
e de seu marido um fi nanciamento para a sua 
primeira loja, foi que Syrie se impôs e fi cou 
famosa por seus sofás de cetim branco, tapetes 
claros de lã e de pele de ovelha, luminárias de 
gesso branco e paredes e móveis espelhados. 

CHARLES DE BEISTEGUI

ELSIE DE WOLFE

ELSIE DE WOLFE

GAROUSTE E BONETTI
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Her peer, Englishman Robsjohn Gibbings, 
knew how to “reinvent” Greek furniture based 
on drawings on old vases he saw in the British 
Museum and created, in the United States, a 
line that is produced to this day in Greece.  He 
used to ironize that Elsie had hindered the 
progress of modernizing trends in the New 
World. It’s easier to believe that Elsie’s success 
was due to her being in the right place at the 
right time and that with her originality and 
refi ned taste she gave Americans what they most 
wanted at that time, to take on European style 
and airs. It’s obvious that the success or power 
of infl uence of a “taste maker” will vary. It will 
change according to the desires of their clients 
for status, to be in style, follow trends 
or go against the grain.

Jean Michel Frank, known in the 1920s for 
his light colored surfaces and use of natural 
materials like straw, parchment and leather, 
never hid the fact that it was a Chilean 
millionaire born in Bolivia and residing in Paris 
in the 19th century, the beautiful and elegant 
Eugenia Errazuriz, who inspired his minimalism. 
The idea for an ascetic, laid back environment 
as the backdrop for antique pieces, Frank is 
said to have absorbed this style from her as well 
as his mania to remove any purposeless object 
from environments. He is also said to have 
learned from her that if the form is beautiful, 
how much the material costs is irrelevant. 

For his part, Syrie Maughan, a decorator who 
became known during the fi rst decades of the 
20th century for his “immaculate” look, in 
other words, 100% white decoration, is said to 
owe his inspiration to an English woman friend 
who painted clay pots white and planted white 
fl owers in them. It was only after hearing from 
this friend that he should replace the oak tables 
and copper pots he had at home with lighter 
colored, less heavy objects, and having received 
from this friend and her husband fi nancial 
support to open his fi rst store, that was Syrie 
able to impose his views, becoming famous 
for his white satin sofas, light colored wool 
and sheepskin rugs, white plaster lamps and 
mirrored walls and furniture. 

JEAN MICHEL FRANK

ELSIE DE WOLFE
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Outra taste maker famosa, a americana Nancy 
Lancaster, que na Inglaterra soube tão bem 
personifi car o “english country style”, se divertia 
forrando belas cortinas de seda com tecido 
listrado pois, segundo ela “avessos são sempre 
desinteressantes e podem ser percebidos pelo 
lado de fora”. E quando se tornou sócia de 
John Fowler na famosa Colefax & Fowler, criou 
uma sala amarela que até hoje é visitada por 
decoradores à cata de lição e inspiracão. Rose 
Cummings costumava pintar ou revestir de lilás 
o interior das cúpulas de abajur, um jeito e modo 
de suavizar a luz. E só usava velas pretas. 
Já Albert Hadley, o decorador americano falecido 
este ano, inventou ou reinventou móveis de 
estilo oriental forrados de ráfi a e mergulhados 
na laca colorida. Tal qual Billy Baldwyn antes 
dele, usou e abusou de paredes bem laqueadas 
e brilhosas. A inglesa Sybil Colefax gostava de 
cores “off”, como os verdes amêndoa, cinzas e 
amarelos opacos e preferia queimar ervas em 
potinhos a usar velas de cheiro. Bill Pahlman, 
que depois de Elsie de Wolfe, muito ajudou na 
formação de um look americano, se dizia o autor  
do “moderno barroco”. E nos anos oitenta, com 
cara de novidade, surgiram os neo-barrocos, 
ou novos bárbaros como a dupla Garouste e 
Bonetti, Eric Schmith ou André Dubreuil. 

Another famous taste maker, the American 
Nancy Lancaster, who in England had known 
how to personify the “English Country Style” 
so well, amused herself lining beautiful silk 
curtains with striped fabric, since according 
to her the “the other side of curtains is so 
uninteresting and everyone can see it from the 
outside.” And when she became John Fowler’s 
business partner at the famous Colefax&Fowler, 
she decorated a yellow room that to this day 
is visited by decorators in search of lessons 
and inspiration. Rose Cummings used to 
paint the insides of lampshades in lilac as a 
way of softening the light. And she only used 
black candles. For his part, Albert Hadley, an 
American decorator who passed away this year, 
invented or reinvented Oriental style furniture 
upholstered in raffi a and bathed in colorful 
lacquers. Just like Billy Baldwyn before him, he 
made heavy use of well lacquered, shiny walls. 
Sybil Colefax, an Englishwoman, liked “off” 
colors, like almond green, grays and opaque 
yellows, and preferred burning herbs in little 
pots over using perfumed candles. Bill Pahlman, 
who just behind Elsie de Wolfe, helped greatly 
in creating an American look, used to say he 
was the author of “modern Baroque”.  And in 
the 1980s, with a new look, the Neo-Baroques 
appeared, or rather the New Barbarians, such 
as Garouste and Bonetti, Eric Schmith 
or André Dubreuil. 
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JEAN MICHEL FRANK
JEAN MICHEL FRANK
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Charles de Beisteguy, o milionário espanhol 
que no início do século circulava entre Paris, 
Londres, Nova Iorque e Veneza com dinheiro 
e gosto pela fantasia, era capaz de recriar 
qualquer estilo. No seu apartamento em Paris, 
desenhado por Le Corbusier, misturou estilo 
Napoleão III com candelabros em profusão e 
grandes blackamours com turbantes e plumas. 
Já em seu castelo no campo pintava e bordava, 
dava festas e mudava a decoração quando 
percebia estar sendo imitado. 

A americana Pauline de Rothschild, com o 
auxílio do inglês John Fowler, inovou em seu 
apartamento londrino forrando cadeiras e 
criando cortinas com tecidos de cores diferentes 
cortados em quadrados ou faixas largas. Imitar 
hoje de alguma maneira essas cortinas com três 
abraçadoras em alturas diferentes ou picotar em 
triângulos o tão comum voile branco são ideias 
que podem soar modernas e originais. Mais luz 
haverá certamente de entrar pelas janelas. Um 
exemplo do passado a “iluminar” o presente...

Como diz o cineasta português Manuel de 
Oliveira do alto de seus cem anos de idade, 
“A originalidade não consiste em tentar o que 
nunca foi feito. As coisas, na arte como na vida, 
se repetem sem serem exatamente as mesmas”.

Charles de Beisteguy, the Spanish millionaire 
who at the turn of the century circulated 
between the cities of Paris, London, New York 
and Venice with money to burn and a taste for 
fantasy, was able to recreate any style. In his 
Paris apartment designed by Le Corbusier, he 
combined the Napoleon III style with a plethora 
of candelabras and large blackamours with 
turbans and feathers. In his country castle he 
went wild, holding parties and changing the 
decoration whenever he noticed he was being 
imitated. 

The American Pauline de Rothschild, with the 
help of Englishman John Fowler, innovated in 
her London apartment by upholstering chairs 
and creating curtains in different colors cut 
into squares or large strips. Today, imitating 
these curtains with three embracers at different 
heights or cutting common white voile into 
triangles are ideas that might sound modern 
and original. More light will certainly come in 
through the windows. An example of the past 
“illuminating” the present…

As the Portuguese fi lmmaker Manuel de Oliveira 
says, at the ripe old age of 100, “Originality isn’t 
about doing something that has never been 
done. Things, in art as in life, repeat themselves 
without being exactly the same.”

PAULINE DE HOTHSCHILD

WALLIS SIMPSON



Arquivo Contemporâneo: 
AutêntiCo design brAsileiro 
Arquivo Contemporâneo: AuthentiC BrAziliAn Design

Uma verdadeira galeria do  
design nacional. assim é a 
arqUivo contemporâneo, Uma  
das mais bem conceitUadas 
lojas de alta decoração do 
rio de janeiro. localizada em 
dois endereços, recreio dos 
bandeirantes e ipanema,  
é comandada pelo empresário 
joão caetano. a história da 
empresa é indissociável da 
trajetória de seU proprietário, 
qUe recebeU a revista hall 
com sorriso largo, em Uma 
conversa agradabilíssima, onde 
contoU como os caminhos da 
medicina e da música acabaram 
gUiando-o até a arqUitetUra, 
transformando-o em Um mecenas 
da alta decoração.

A true gAllery of nAtionAl design. 
thAt’s Arquivo Contemporâneo, 
one of the City of rio de JAneiro’s 
most well-respeCted high-end 
deCorAtion stores. loCAted At 
two Addresses, in reCreio dos 
BAndeirAntes And ipAnemA, it is 
run By entrepreneur João CAetAno. 
you CAn’t sepArAte the story of the 
CompAny from thAt of its owner, 
who welComed hAll mAgAzine with 
A wArm smile. in A very pleAsAnt 
ConversAtion he told us ABout his 
experienCes in mediCine And musiC, 
whiCh ended up leAding him to 
ArChiteCture, trAnsforming  
him into one of deCorAtion’s 
Biggest pAtrons.

médiCo
João Caetano nasceu no estado 
de Goiás. Médico por formação 
e músico por essência, ainda na 
infância começou a estudar música. 
Participou de festivais, ganhando 
vários, consagrando-se um dos 
artistas goianos mais queridos  
entre seus conterrâneos.

Na faculdade de medicina, 
especializou-se em cardiologia, mas 
as artes sempre falaram mais alto 
em seu coração. “Por conquista e 
estudo, eu sou cardiologista, leio 
corações. Por natureza e talento  
eu sou músico. Sou filho de músicos 
e durante toda minha vida fui 
caminhando para ela. Sempre  
com a consciência de que ela  
seria um lazer e não uma  
profissão objetiva.

doCtor

João Caetano was born in the state of goiás.  
educated as a doctor and a musician to the core, he 
began studying music in his childhood. he has taken 
part in music festivals and won several, making his 
name as one of his state’s most loved performers.

in medical school, he specialized in cardiology, but art 
always spoke louder in his heart. “through lots of hard 
work and study, i became a cardiologist; i’m able to 
read hearts. By nature and talent, i’m a musician.  
i’m the son of musicians and music has always  
been a close companion. But i always knew it  
was a leisure activity, not a professional goal.
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músiCo
Por volta dos anos 80, o músico João Caetano 
se muda para o Rio de Janeiro e de leitor 
de corações, passa a ser um tradutor de 
sentimentos, cantando e compondo emoções. 
“Até os anos 90 compus muito. Em estilo MPB 
e um pouco também regionalista do Centro-
Oeste. Gravei diversas canções que viraram 
temas de novelas da rede Globo. Acontece que o 
comercial dominava o talento e acabei me vendo 
músico, mas vivendo muito mal. Aí o sangue 
musical cedeu lugar ao de comerciante.”

empresário
“Em minha família há muitos comerciantes.  
Na época, o ramo de franquias estava em 
ascensão no Brasil e eles eram donos de uma 
multimarcas em Goiânia. Durante oito anos fui 
proprietário de umas 15 lojas da Forum, sendo 
8 delas na cidade do Rio de Janeiro. Atuava 
diretamente como franqueado. No ano 2000, 
final do século, vendi as lojas para o proprietário 
da marca, Tufi Duek. Já nessa época estava me 
dedicando a uma antiga paixão pelos designers 
brasileiros, principalmente os da década de 50, 
como o Zanine, Tenreiro e Sergio Rodrigues.” 

Abrindo o Arquivo
“Comecei a montar um espaço, que a princípio 
era vintage, para reunir peças originais de 
época, desses nomes consagrados da arquitetura 
e do design de móveis. Só depois disso iniciei 
a pesquisa para chegar a novos e promissores 
nomes da área. Da pesquisa, passamos a cativar 
e a criar uma relação de credibilidade com esses 
profissionais. Pouco a pouco foram chegando 
novos designers querendo fazer parte deste 
acervo e a loja foi aumentando. Até mesmo as 
indústrias que representavam esses designers, 
ao visitar o Rio e conhecer nosso espaço, sempre 
ficavam felizes com o local que encontravam.”

musiCiAn

in the 1980s, the musician João Caetano moved 
to the city of rio de Janeiro and changed 
from being a heart reader into a translator 
of feelings, singing and composing emotions. 
“until the 1990s i composed a lot. in an mpB 
style, and also a little in our midwestern 
regional, country style. i recorded several songs 
that became theme songs for globo tv network 
soap operas. it  so happens that the commercial 
dominated the talent and i saw myself as a 
musician, but living very poorly. At that point, 
my musician’s blood gave way to that of the 
merchant.”

Business owner

“in my family, there are plenty of merchants. 
Back then, the concept of franchises was on the 
rise in Brazil. they were the owners of a multi-
brand store chain in goiânia. for eight years, 
i owned around 15 forum stores, 8 of them in 
the city of rio de Janeiro. i operated directly 
as a franchisee. in 2000, turn of the century, i 
sold the stores to the brand’s owner, tufi duek. 
At this time, i was starting to dedicate myself 
more to my longstanding passion for Brazilian 
designers, especially those from the 1950s, like 
zanine, tenreiro and sergio rodrigues.” 

opening Arquivo

“i began putting together a space, which at 
the beginning was vintage. i gathered original 
pieces from the past, by renowned names 
from architecture and furniture design. only 
after that did i begin to do my research to 
find new and promising names for the field. 
from the research, we began to bring in and 
create a relationship of credibility with these 
professionals. gradually, new designers wanting 
to become part of the collection began to turn 
up and the store grew. even the manufacturers 
representing those designers, when they visited 
rio to see our space would be very pleased with 
the place.”
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Arquivo 
Contemporâneo
“O nome da loja é fruto disso. É inusitado 
e dá a sensação de coletividade. Toda 
essa história começou no Recreio dos 
Bandeirantes, no ano 2000. A loja de 
Ipanema só veio 10 anos depois. Inaugurou 
quando a primeira loja completou uma 
década de vida. Em Ipanema estou mais 
próximo dos arquitetos da Zona Sul. O bairro 
é uma vitrine para o Brasil e para o mundo 
e tornou a nossa marca conhecida. Recebo 
visitas do país inteiro. Isto me motiva a 
continuar esta espécie de curadoria.” 

CurAdor versus 
ComerCiAnte
“Dizem que minha maior qualidade é como 
vendedor. Quando me perguntam como 
se conquista uma venda sempre respondo 
que o principal é não pensar que está 
vendendo. É falar do produto de maneira 
natural, carinhosa, fi el e apaixonada. 
Porque as pessoas que estão nesta tribo, de 
querer algo com design diferenciado, fi cam 
maravilhadas quando percebem o valor 
destes móveis e têm consciência de que é 
uma aquisição que vale a pena. A venda é 
consequência. Agora, curadoria é ter o olhar 
apurado. Em parte isto é fruto de eu ter 
vivenciado esse laboratório com a moda que 
me ensinou a selecionar o que seria bom 
para as lojas do Rio de Janeiro, Brasília e de 
Goiânia.”

Arquivo Contemporâneo

“the name of the store is the fruit of all 
that. it is unexpected and gives a feeling 
of collectivity. the whole story began in 
the recreio dos Bandeirantes neighborhood 
in 2000. the ipanema only came about 10 
years later. it was inaugurated as the fi rst 
store celebrated a decade in business. in 
ipanema i’m closer to the architects on the 
south side. the neighborhood is a showcase 
for Brazil and the world and helped make 
our brand well known. i receive visits from 
all across the country. that motivates me to 
continue doing my brand of curating.” 

CurAtor versus 
merChAnte

“people tell me i’m at my best as a 
salesperson. when people ask me how to 
sell, i always say the most important part 
is to not think about the fact you’re selling. 
you need to talk in a natural, caring, loyal 
way that shows you love the product. 
Because people who belong to the tribe of 
wanting something with unique design are 
amazed when they see what the furniture 
is worth and become aware that making 
purchase is worth it. the sale will come 
naturally then. on the other hand, curating 
means having a refi ned gaze. in part, this 
is the fruit of my having lived in this fashion 
lab, which has taught me how to choose 
what works for the stores of rio de Janeiro, 
Brasília and goiânia.”
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rio de JAneiro Customers

“for me, keeping focused is very important. if 
i talk about Brazilian design and i’m in rio de 
Janeiro, i need to keep in mind that what works 
in this city is wood and light colors. natural 
textures predominate: linen, cotton, canvas and 
leather. the city has luminosity and customers 
are looking for that. my customers are the kind 
of people who often come in just to look. or 
they may be curious about the story behind a 
particular piece of furniture. At times they won’t 
buy anything on the first visit, but they go home 
with lots of new knowledge. they always leave 
here with more than they had when they walked 
in. And they leave happy. that awakens their 
interest in the product and they end up getting 
other people interested. the piece they buy has 
a greater added value and becomes a “favorite”. 
my entire staff is prepared to give customers 
that level of attention.”

o Cliente CArioCA
“Para mim, é muito importante manter o foco. 
Se falo de design brasileiro e estou no Rio 
de Janeiro, preciso ter em mente que o que 
funciona na cidade são a madeira e os tons 
claros. O que predomina são as texturas  
naturais: o linho, o algodão, as lonas e o couro.  
A cidade tem luminosidade e o cliente 
busca isso. Meu cliente é aquele que muitas 
vezes entra na loja para contemplar. Ou por 
curiosidade sobre a história de determinado 
móvel. Às vezes não compra na primeira visita, 
mas leva muito conhecimento para a casa. Ele 
sempre sai levando mais do que tinha quando 
chegou. E sai feliz. Isso desperta o interesse no 
produto e acaba contagiando outras pessoas. 
A peça que ele compra tem um valor agregado 
maior e se torna uma peça de estimação.  
Toda minha equipe está preparada para  
dar este tipo de atenção.”
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vAlorizAndo  
A brAsilidAde
“Praticamente 100% de nosso acervo é 
composto de peças nacionais, mas não sou 
radical. Tenho também objetos holandeses, 
belgas, ingleses, mas não são o foco. Estão aqui 
para dar mais requinte à loja. Trabalho somente 
com originais. Não admito cópias. Gosto de 
garimpar e descobrir novos talentos. Tenho 
no acervo peças de ceramistas de Manaus, 
luminárias de Maneco Quinderé (que é um 
artista luminotécnico que também faz design), 
corro atrás de tecelões, sempre buscando  
o diferencial, acho que o interior de Minas  
possui criações muito bacanas, a marcenaria  
do Espírito Santo é maravilhosa.”

pArCeriA AbimAd
“As feiras ABIMAD são sempre surpreendentes. 
Você entra numa ABIMAD percebe aqueles 
estandes imensos. Anda, anda e de repente,  
num canto da feira encontra peças que 
conversam com a minha loja. Acho isso vibrante 
porque você é pego de surpresa. Hoje tenho 
parceiros fidelizados na ABIMAD, como a Butzke 
e a Tissot, por exemplo. E o que vejo de mais 
interessante é que de 2000 para cá, o respeito  
ao design brasileiro é completamente diferente.”

vAluing BrAziliAn design

“practically 100% of our collection consists of 
domestic pieces, but i’m not radical about it. i 
also have dutch, Belgian and english pieces, but 
they’re not the focus point. they’re here merely 
to add to the store’s refinement. i only work with 
original pieces. i don’t make room for copies. 
i like to go out and hunt for new talent. i have 
a collection of pieces by ceramic artists from 
manaus, lamps by maneco quinderé (who is a 
lighting artist and also a designer), i’m always 
on the lookout for new weavers, always looking 
for something different, i think the countryside 
in minas gerais is the source of many great 
creations, and the carpentry in espírito santo  
is marvelous.”

ABimAd pArtnership

“the ABimAd trade shows are always 
surprising. when you walk into ABimAd the 
first thing you see are the immense stands. i’ll 
be walking and walking and suddenly i’ll come 
across pieces that dialogue with my store. it’s 
exciting to me because it always takes me by 
surprise. i now have several loyal partners in 
ABimAd, like Butzke and tissot, for example. 
And what’s most interesting to me is that since 
2000, respect for Brazilian design has changed 
completely.”
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A importânciA 
dos detAlhes nA 
AltA decorAção
The imporTance of deTails in  
high-end decoraTion

A AltA decorAção é movidA  
por umA série de fAtores  
que trAnsformAm um móvel  
ou um objeto em peçAs desejAdAs. 
entre esses elementos, um dos 
que fAzem todA A diferençA  
são os detAlhes de AcAbAmento.

quem vive o diA A diA deste setor  
sAbe que neste universo, umA 
cAdeirA é muito mAis do que umA 
peçA de mobiliário, que um sofá 
não é tão somente um sofá e que 
um tApete é muito mAis que um 
coAdjuvAnte em um Ambiente.

HigH-end decoration is moved 
by a series of factors tHat 
transform a piece of furniture 
or an object into an object of 
desire. one of tHese elements, 
wHicH makes all tHe difference 
in tHe world are tHe finisHing 
details.

for tHose of us wHo live tHe 
HigH-end decoration world 
every day, we know tHat a cHair 
is mucH more tHan a piece of 
furniture, a sofa is not just a 
sofa and a rug is mucH more 
tHan just a supporting actor  
in an environment. 
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Ao ver o produto pronto muitas vezes 
o consumidor final não faz ideia do 
processo necessário à fabricação.  
Da concepção aos primeiros protótipos, 
são diversas etapas a cumprir. É papel 
dos designers pensar em todos os 
pormenores para, além de agregar valor, 
desenvolver um produto diferenciado na 
estética, funcional no cotidiano, de giro 
rápido e com destaque no mercado. 

Embora sejam aplicados apenas nas 
etapas finais, prever os detalhes de 
acabamento, ainda na fase inicial de  
um projeto, é uma maneira de agilizar  
o processo e minimizar os riscos  
de erros de execução.

Neste sentido, Marcelo Pacheco, gerente 
comercial da Formanova Móveis, explica 
que devemos considerar algumas 
situações. "Uma delas é o visual do 
produto. No caso da Formanova, cada 
criação precisa agradar primeiramente 
a equipe. Só então passamos às etapas 
seguintes. Em alguns casos gostamos 
do projeto, mas sugerimos modificações 
visuais ou mesmo técnicas, para depois 
avaliarmos sua aceitação", diz. 

O passo seguinte, ainda de acordo 
com Marcelo, é a viabilidade 
econômica. "É preciso levar em 
conta o grau de dificuldade (custo) 
de construção, laminação e pintura, 
pontos prós (possível reação de 
mercado, diferenciação e utilidade) e 
contras (riscos de problemas técnicos 
e assistências). Depois, durante a 
produção, acompanhamos passo a passo 
pois algumas dificuldades e problemas 
só aparecem na execução da peça", 
comenta o gerente comercial.

O planejamento e a sintonia da 
equipe são fundamentais na opinião 
de Roberto James Herrmann, diretor 
comercial da Omicron Mônaco Tapetes. 
"A comunicação interna não pode 
se limitar a passar as informações 
adiante. A equipe de desenvolvimento 
de produtos precisa trabalhar sempre 
integrada a de produção, a de vendas e  
a todos os departamentos que envolvem 
o projeto", descreve o diretor.

when they see the end product, 
oftentimes consumers have no idea 
what manufacturing processes went into 
making it. from initial conception to the 
first prototypes, there are many stages to 
complete. it is up to the designers to think 
of all the details, to do more than just add 
value, developing a product that is unique 
in its esthetics, functional for everyday use, 
offers fast turnover and stands out  
on the market. 

although they are applied only in the final 
stages, planning ahead for the finishing 
details while still in the initial stages of a 
project is a way of speeding up the process 
and minimizing the risks of execution errors.

in this sense, marcelo pacheco, sales 
manager at formanova móveis, explained 
that we should consider several situations. 
“one of them is the product’s look. in 
milênio’s case, every creation needs to 
please our staff first. only then do we move 
on to the following stages. sometimes we 
may like the project, but will still suggest 
a few visual or even technical alterations 
before final acceptance,” he said. 

the next step, marcelo continues, is to 
determine economic feasibility. “we need 
to consider the degree of difficulty (cost) of 
building, lamination and painting, points in 
favor (possible market reaction, uniqueness 
and usefulness), and points against (risk of 
technical problems and need for service). 
afterwards, during production, we monitor 
the step-by-step process, because certain 
difficulties and problems will only appear 
when the piece is being made,” commented 
the sales manager.

planning and the staff harmony are crucial, 
in the opinion of roberto james Hermann, 
sales director of omicron mônaco tapetes. 
“in-company communication needs to 
be more than just passing information 
on. the product development staff needs 
to collaborate with the staff involved 
in production, sales, and all the other 
departments involved in the project,” 
described the director.
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Essa postura diz muito sobre a empresa e 
demonstra seu empenho com os produtos  
que fabrica. "Não acho que os cuidados com 
os detalhes sejam sinônimo de qualidade mas 
em muitos casos mostram a falta dela. Entendo 
que o detalhe pode mostrar a preocupação da 
empresa com o que ela produz. É capricho", 
complementa Marcelo.

No caso dos tapetes, que são a especialidade 
da Omicron, Roberto aponta que como item 
de mobília, o tapete também pode ser avaliado 
como um produto onde os detalhes  
de acabamento possuem grande importância.  
"São exatamente nestes detalhes que mostram  
sua durabilidade, pois com o tempo, a torção  
dos fios começa a abrir, o debrum começa  
a ficar desgastado e o acabamento da base  
começa a se desintegrar", diz ele. 

Para melhor ilustrar como isso funciona, 
segundo o diretor comercial, "já são muito 
valorizados os tapetes que possuem pequenos 
detalhes de acabamento. Uma boa termofixação 
dos fios da superfície, por exemplo, prolonga 
a qualidade da torção. Muitas empresas estão 
utilizando bases de revestimento de feltro ou 
tecido de fechamento completo, abolindo o 
antigo látex que se desintegrava com facilidade 
após um uso prolongado. Em tapetes de alto 
padrão, o acabamento em debrum vem sendo 
substituído pela barra virada".

Gramatura, textura, densidade, filamentação, 
titulagem de fio, tipos de matérias-primas, 
espessura, cores, design, dimensões, toque, 
resiliência e ancoragem de pelos são alguns  
dos itens que cercam a produção de um tapete. 

"Certamente, as matérias-primas destas  
peças estão em evolução há tanto tempo,  
que praticamente não há como qualificar 
produtos como superiores ou inferiores,  
exceto pelo detalhamento do acabamento", 
enfatiza Roberto.

"Aqui entendemos que o detalhe depois do 
móvel pronto, é seu grande diferencial, é onde 
normalmente conseguimos mostrar o quanto 
vale o produto", finaliza Marcelo Pacheco,  
da Formanova.
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this posture says a lot about the 
company and demonstrates the 
hard work put into the products it 
manufactures. “i don't think that 
attention to detail is synonymous with 
quality, but in many cases it can show a 
lack of it. i understand details as being 
able to show the care the company takes 
with what it produces. it's that extra 
step,” added marcelo.

in the case of rugs, which are omicron’s 
specialty, roberto points out that 
as a home furnishing item, rugs can 
also be evaluated as a product where 
the finishing details are of great 
importance. "these are precisely the 
details that demonstrate durability, 
since over time fibers begin to unravel, 
the edging wears out, and the finish on 
the base begins to disintegrate," he said. 

in order to better illustrate how this 
works, according to the sales director, 
“rugs that pay attention to the tiny 
finishing details are being increasingly 
valued. good heat setting of the surface 
fibers, for example, will prolong fiber 
twist quality. many companies are 
using bases with completely closed felt 
or fabric linings, doing away with the 
use of latex, which easily disintegrates 
after prolonged use. in high-end rugs, 
the traditional edge finishing is being 
substituted by turned hems.”

grammage, texture, density, 
filamentation, fiber titer, types of raw 
materials, thickness, colors, design, 
dimensions, touch, resilience and 
anchorage of the fibers are just a few 
of the items involved in the production 
of a rug.

 

“certainly, the raw materials in these 
pieces have been developing for such a 
long time that there is practically no way 
of classifying products as being better or 
worse except by looking at the details in 
their finishing", emphasized roberto.

“Here we understand that the biggest 
advantage a piece can show are the end 
product details, that's how we're normally 
able to show how much the product is 
worth", completed marcelo pacheco,  
from formanova.

entendemos que o detAlhe 
depois do móvel pronto, 
é seu grAnde diferenciAl, 
onde conseguimos 
mostrAr o quAnto vAle.

we understand tHat tHe 
biggest advantage a piece can 
sHow are tHe end product 
details, tHat's How we're 
normally able to sHow How 
mucH tHe product is wortH.
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pArA AcomodAr estilos  
 To hold sTYles

pArA AcomodAr roupAs, no dormitório. 
pArA orgAnizAr utensÍlios, nA sAlA de 
estAr. pArA guArdAr louçAs, nA sAlA de 
jAntAr. pArA pousAr As chAves, no hAll 
de entrAdA. pArA preencher um espAço, 
no corredor. onde há umA cÔmodA, há 
umA históriA e umA rAzão de ser.

podem ser AntigAs relÍquiAs de fAmÍliA 
ou novÍssimAs peçAs de design. tAnto 
fAz. o diferenciAl destA peçA de 
mobiliário está em suA funcionAlidAde. 
A cÔmodA é versátil e indispensável, 
se encAiXA confortAvelmente em 
prAticAmente todos os Ambientes, 
cumprindo vários pApéis, AgrAdAndo 
todos os estilos. 

nestA edição, A revistA AbimAd hAll 
prestA reverÊnciA À prAticidAde e 
elegÂnciA dAs cÔmodAs, trAzendo umA 
seleção especiAl. confirA e encAnte-se. 

tHey store clotHes in tHe bedroom. 
tHey organiZe utensils in tHe living room. 
in tHe dining room, tHey Hold dinnerware. 
a resting place for keys in tHe foyer. a fill 
up empty space in tHe Hallway. wHerever you 
find dressers, tHey Have a story to tell and a 
reason for being.

tHey may be a family Heirloom or tHe latest 
design revelation. it doesn’t matter. tHis 
piece of furniture’s biggest advantage lies 
in its functionality. dressers are versatile 
and indispensable, tHey fit in comfortably 
in practically every environment, playing a 
variety of roles and appealing to all sorts 
of styles. 

in tHis edition, abimad Hall magaZine pays 
tribute to tHe practicality and elegance of 
dressers witH tHis special selection. see tHese 
cHarming pieces for yourself. 
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Ousadia, curiOsidade, respeitO 
pela natureza, vigOr, ObservaçãO. 

resumir a genialidade dO 
arquitetO pedrO useche em 

pOucas palavras é tarefa 
cOmplicada. seu talentO nãO se 

resume. aO cOntráriO, se expande 
cOmO um universO. para ele, O 

prazer está nO desafiO dO nOvO, 
na aventura dOs materiais. cOmO 

um explOradOr, ele mergulha 
fundO nas matérias-primas 

buscandO atingir seu cerne, à 
prOcura da fOrma que habita O 
interiOr de cada uma delas. em 

seu estúdiO, em sãO paulO, pedrO 
recebeu a revista hall e mais dO 

que uma entrevista, cOncedeu 
uma verdadeira aula de design, 

arquitetura e lições de vida.

Pedro Useche: Uma 
aventUra criativa 

Pedro Useche: a creative adventUre

Boldness, curiosity, respect 
for nature, strength, 
oBservation. summing up the 
geniality of architect pedro 
useche in just a few words is 
no easy task. his talent can’t 
Be summarized. much to the 
contrary, it expands like a 
universe. his pleasure lies in the 
challenge of the new, in the 
adventure of materials. like an 
explorer, he immerses himself 
in raw materials, seeking their 
essence, looking for the form 
inhaBiting the interior of each 
one. in his studio in são paulo, 
pedro welcomed hall magazine, 
giving us more than just an 
interview; he gave a class on 
design, architecture and some 
precious life lessons.
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Nascido na Venezuela, Pedro Useche guarda de suas 
origens um simpático sotaque. Ele vive no Brasil  
há 28 anos, mas antes que seu coração escolhesse  
o país tropical para morar, viajou o mundo.  
“Eu sou do mundo”, define-se. 

Da Venezuela foi para Londres. De Londres seguiu 
para os Estados Unidos para fazer pós-graduação 
e lá conheceu a brasileira Célia, que se tornou sua 
esposa. “Sempre tive vontade e muita curiosidade 
em conhecer o Brasil. Quando cheguei aqui não tive 
nenhum tipo de choque cultural. A maneira de ser dos 
brasileiros é muito similar a dos venezuelanos. Afinal, 
estamos todos na América Latina. Acontece que no 
Brasil, devido a sua extensão temos várias culturas. 
Aprender o idioma foi mais complicado, na porrada 
mesmo. Falando com pedreiros e tudo o mais”, conta 
Pedro, que fala português sem problema nenhum. 
Tanto que até dá aulas e cursos de pós-graduação. 

O interesse no Brasil começou ainda na faculdade 
na Escola de Arquitetura, cursada na Universidade 
Central da Venezuela. “Oscar Niemeyer é um 
expoente planetário fortíssimo na área de arquitetura. 
O trabalho dele é muito interessante e diferenciado.  
Suas curvas são perfeitas. Ele faz verdadeiras 
esculturas em concreto armado. Aprende-se muito 
com ele”, diz Pedro sobre o trabalho do arquiteto  
de 104 anos de idade. Também admira os italianos 
Vico Magistretti e Joe Colombo, Sergio Rodrigues, 
Irmãos Campana, Zanine Caldas, Joaquim Tenreiro, 
entre outros.

Além das referências obtidas na graduação, Pedro 
alimenta sua genialidade bebendo em diversas 
fontes e considera seu trabalho totalmente brasileiro. 
“Aprendi muito aqui no Brasil e acredito que a gente 
aprende durante a vida inteira. É preciso estar aberto 
para assimilar as informações e atento para observar 
e entender o funcionamento das coisas na natureza. 
A grande mestra de tudo é a natureza. Você tem 
tudo nela. Não há forma feia. Ela é toda equilibrada. 
Observe a estrutura de um bambu, por exemplo.  
É um tubo que possui aqueles filamentos que  
criam resistência única”, explica. 

Born in venezuela, pedro useche still holds an 
agreeable accent from his country of origin. he has 
lived in Brazil for 28 years now, but before his heart 
chose this tropical country as his home, he traveled 
the world. “i’m very much a citizen of the world,”  
he defined himself. 

from venezuela, he went to london. from london, 
he continued on to the united states for a graduate 
program, which is where he met célia, the Brazilian 
who would become his wife. “i had always wanted 
to visit, had always been curious about Brazil. when 
i got here, i didn’t suffer from any kind of cultural 
shock. Brazilians’ way of being is very similar to that 
of venezuelans. after all, we’re all latin americans.  
it so happens that in Brazil, due to its large size, there 
are many different cultures. learning the language 
was trickier; i learned the hard way. talking with 
construction workers and all,” said pedro, who speaks 
portuguese without a problem. so much so that he 
even teaches at a graduate level. 

his interest in Brazil began while studying 
architecture at venezuela’s central university. 
“oscar niemeyer is one of the world’s strongest 
representatives in the field of architecture. his work 
is very interesting and unique. his curves are perfect. 
he makes veritable sculptures in reinforced concrete. 
there’s a lot to learn from him,” pedro said about 
the 104-year-old architect’s work. he also admires 
the italians vico magistretti and joe colombo, sergio 
rodrigues, the campanha Brothers, zanine caldas 
and joaquin tenreiro, among others.

Besides the references from undergraduate school, 
pedro feeds his geniality with a variety of sources, 
and considers his work to be entirely Brazilian. “i 
have learned a lot here in Brazil. i don’t think we ever 
stop learning. you need to be open to assimilating 
information and pay close attention and understand 
how things work in nature. mother nature is the 
great master of everything. everything you need 
is there. there are no ugly shapes. everything’s in 
perfect balance. take the structure of bamboo, for 
example. it’s a tube that has filaments creating its 
unique strength,” he explained. 
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Apaixonado pelo potencial das coisas, Pedro cria a 
partir dos materiais que lhe chegam às mãos. A peça 
nasce do material, primeiramente, e não de um esboço 
desenhado a lápis ou no computador. “Eu viajo muito 
no material e na forma como ele será manipulado. 
Cada um dos materiais têm características diferentes. 
Compreender como cada um deles se comporta 
é essencial ao iniciar um projeto da maneira mais 
racional possível. O material e o sistema construtivo 
geram a forma.”

Com uma didática muito objetiva, Useche brinca ao 
dizer que os móveis vêm dos imóveis. “E os móveis 
que você movimenta dentro do espaço eu chamo  
de suportes”, define. 

A melhor maneira de demonstrar esse pensamento 
é explicando algumas de suas criações. “Na linha ‘R’ 
(de ripas), que é uma linha completa de assentos, 
além do material tenho um sistema construtivo que 
permite ‘n’ suportes. O móvel proporciona suporte 
para o corpo nas mais diferentes atividades, depende 
da necessidade. Planos horizontais, por exemplo, 
em uma bancada com 90 centímetros de altura são 
extremamente confortáveis para trabalhar de pé. Uma 
mesa com 75 centímetros de altura, quando você está 
sentado, é perfeita para fazer uma refeição”, detalha 
o arquiteto. 

A linha R se adapta ao formato do corpo de quem a 
ocupa. É flexível e a repetição de materiais torna a 
criação comercialmente viável. “Não sigo regras, estou 
apenas explorando a madeira buscando o máximo 
de resistência, com o mínimo de volume. A cadeira, 
obviamente tem cara de cadeira, é a estética da peça e 
que não vai além disso, mas é a forma como eu tratei 
o material que gera um móvel único”.

passionate about the innate potential of things, pedro will 
create something new with anything he gets his hands 
on. pieces arise from the material first, not from a sketch 
drawn with a pen or on the computer. “i explore materials 
a lot, in the ways they can be manipulated. each material 
has its own characteristics. understanding how they 
behave is essential when you want to begin a project in 
the most rational possible way. materials and building 
system are what give rise to form.”

in his very objective way of teaching, useche plays with 
the portuguese word for furniture, móvel, which translates 
literally to mobile, and the word for real estate, ímovel, 
which translates literally to immobile, saying the former 
comes from the latter. “and ‘mobiles’ moved within a 
space i call ‘supports’,” he said. 

the best way to demonstrate this thought is by explaining 
some of his creations. “in the ‘r’ line (for ripas, or slats), 
a complete line of seats, besides the material i use a 
construction system that allows for ‘n’ supports. the 
‘mobile’ provides support for the body in a wide variety of 
activities, depending on the need. horizontal planes, for 
example, with a counter 90 centimeters tall are extremely 
comfortable for working on foot. a 75 centimeter high 
table, when you’re sitting down, is perfect for having a 
meal,” explained the architect. 

the ‘r’ line adapts to the format of the body occupying 
it. it’s flexible and the repetition of materials makes 
it commercially viable. “i don’t follow rules. i’m just 
exploring wood, trying to find its maximum strength with 
as little volume as possible. the chair, of course it looks 
like a chair, that’s the esthetic of the piece and it’s nothing 
more than that, but it’s the way i treated the material that 
makes it a unique piece of furniture”.

“a grande mestra de tudO  
é a natureza. vOcê tem tudO 
nela. nãO existe fOrma feia.”

“mother nature is the great master 
of everything. everything you need 
is there. there are no ugly shapes.”
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Outra criação interessante de Pedro Useche 
é a linha Flexus, inspirada na estrutura das 
muletas. “Pensando na funcionalidade de uma 
muleta tradicional, entendemos que ela é um 
alongamento do braço, para sustentar o corpo 
no chão quando falta a perna ou o pé. Como ela 
é construída? Precisa ser leve, fácil de carregar. 
Nesta linha seguimos esse conceito. O material 
comanda”, afirma.

Com a profusão de escolas de design no Brasil, 
Pedro considera fundamental esse namoro com 
os materiais. “Há muitas escolas e algumas 
deixam a desejar na parte prática de visita às 
fábricas para entender o processo. Na Escola 
Panamericana de Arte e Design, montei um 
curso onde visitávamos cinco fábricas. Cada 
uma especializada em um tipo de produção 
material: vidro, madeira, acrílico. Isso faz toda 
a diferença, pois quando você vê de perto como 
um material é manipulado a percepção sobre 
ele muda. A falta de conhecimento sobre os 
materiais gera problemas de execução que 
assustam os empresários e soam mirabolantes. 
O foco do designer deve ser a solução, por isso 
ele precisa conhecer as possibilidades.”

another of pedro useche’s interesting creations is 
the flexus line, inspired by how crutches are made. 
“if you think about the functionality of crutches, you 
can understand how they’re an extension of the arm 
to support the body on the floor when a leg or foot is 
missing. how are they built? they need to be light,  
easy to carry. in this line we follow that same concept. 
the material is the boss,” he stated.

with the profusion of design schools in Brazil, pedro 
believes this stage of courtship with materials to be 
fundamental. “there are many schools and they leave 
a lot to be desired in terms of visits to factories to 
understand the process. at the escola panamericana 
de arte e design, i organized a course where we visited 
five factories. each of them specialized in one type of 
material production: glass, wood, acrylic. that makes 
all the difference, since when you see up close how a 
material is manipulated, your way of seeing it changes. 
lack of knowledge about materials leads to execution 
problems that scare off business owners and may  
seem insurmountable. designers should be focused  
on solving these problems and that means they need  
to know the possibilities.”

“a cadeira, Obviamente tem cara  
de cadeira, é a estética da peça e nãO 
vai além dissO, mas é a fOrma cOmO  
eu tratei O material que gera um 
móvel únicO”.

“the chair, of course it looks like a chair, 
that’s the esthetic of the piece and it’s 
nothing more than that, But it’s the way 
i treated the material that makes it a 
unique piece of furniture.”.
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Madeira, metal, papel, papelão. Para o arquiteto, tudo 
pode ser utilizado. “Hoje estou em contato com uma 
empresa de plástico injetável, mas também adoraria 
trabalhar com fibra de vidro. O fundamental é encontrar 
o equilíbrio visual entre a estética e a funcionalidade. 
Isto requer paixão e leva-se tempo de observação e 
sensibilidade. Às vezes você gosta de uma peça, não  
sabe porque. Ou do contrário, não gosta e também  
não entende o motivo. A razão está na presença ou  
na ausência do equilíbrio.”

Ao ser questionado sobre a existência de identidade no 
design nacional, Pedro avalia que o cenário profissional 
está cada vez mais promissor. “Caminhamos para uma 
identidade própria. Os empresários estão se dando conta 
disso, mas falar em identidade é difícil. A menos que 
tenha conotação com tradição. Como é o caso  
das Havaianas, por exemplo. Essas sandálias  
são a cara do Brasil.”

A criatividade ultrapassa a arquitetura e é também 
extravasada na música. Useche toca piano, tem uma 
coleção de instrumentos de percussão e admira as 
formas da música, a ponto de desejar transformar 
notas musicais em objetos tridimensionais. Com esse 
espírito aventureiro e ousado, Pedro Useche é como um 
argonauta da arquitetura, desbravando novos materiais. 
Para ele, não há fronteiras para a imaginação, nem 
limites para o design.

wood, metal, paper, cardboard. in the architect’s 
opinion, anything can be used. “currently i’m talking 
with an injection molded plastic company, but i’d 
also love to work with fiberglass. the most important 
thing is to find a visual balance between esthetics and 
functionality. that requires passion and you need to 
take the time to observe and use your esthetic sense. 
sometimes you like a piece and don’t know why.  
or at times, you don’t like something and don’t  
know why either. the reason lies in the presence  
or absence of balance.”

when he is asked about the existence of identity for 
Brazilian design, pedro says that the professional 
scenario is increasingly promising. “we are on our 
way to having our own identity. Business owners are 
beginning to realize it, but talking about identity is still 
tough. unless it carries the connotation of tradition. 
that’s the case with havaianas flip-flops, for example. 
those sandals have Brazil written all over them.”

his creativity goes beyond architecture and is also 
expressed in music. useche plays the piano and has 
a collection of percussion instruments and admires 
musical forms to the point of wanting to transform 
musical notes into three-dimensional objects. with this 
adventurous and daring spirit, pedro useche is like an 
architectural argonaut, braving new materials. for 
him, imagination knows no boundaries, nor does he 
put limits on design.

“a minha viagem cOmeça pelO 
material, nãO pela fOrma. hOje, 
é ele quem gera tudO para mim.”

“my explorations Begin with the 
material, not form. today, that’s 
what gives rise to everything for me.”
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Recém chegados
New ArrivAls

CAmpioNe sofA by D’ANgelis

D’Angelis is betting on elegance and imposing forms with 
key pieces like the Campione sofa. The model is available 
in three and two seat models, in addition to a three-piece 
version with chaise-longue. Its colors and patterns can be 
chosen from the company’s range including more than 
110 different options. 

sofá campione da d’angelis
A D’Angelis aposta na elegância e imponência como 
peças-chave do estofado Campione. O modelo apresenta-
se com três e dois lugares, além da versão três lugares 
com chaise. As cores e padronagens podem ser escolhidas 
entre as mais de 110 opções do mostruário da empresa. 

www.dangelismobili.ind.br 

cama olga da  
móveis apolo

Contemporânea e elegante, o grande diferencial 
da Olga está em sua cabeceira estofada no padrão 
gomado. Investindo em um tecido agradável ao 
toque e em um acabamento majestoso ao olhar,  
a cama tem personalidade própria. Engrandecendo  
o ambiente, aposta ainda em pequenos detalhes  
que fazem a diferença, os pés curvados  
e a estrutura em madeira maciça.

olgA beD by móveis Apolo

Contemporary and elegant, what sets the Olga 
apart is the striped sewn pattern of its upholstered 
headboard. Investing in a fabric that would be 
pleasant to the touch and majestic to look at, this 
bed has a personality of its own. Adding a grand 
touch to any environment, it also features tiny details 
that make all the difference, such as its curved feet 
and solid wood frame.

www.moveisapolo.com.br
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oBJeTos de chaRÃo da 6f
A 6F traz uma belíssima linha de objetos de 
decoração feitos de Charão (tradicional técnica 
vietnamita que utiliza o bambu prensado)  com 
motivos que misturam o moderno e o clássico com 
o uso do preto e do branco, trabalhados em listras 
simétricas e assimétricas.

presseD-bAmboo obJeCTs by 6f

6F presents a beautiful line of decorative objects 
made of bamboo pressed using a traditional 
Vietnamese technique, with motifs that combine 
modern and classic elements in black and white, 
worked with symmetrical and asymmetrical stripes.

www.6f.com.br

coleÇÃo mondRian 
da BonTé móveis
A Bonté buscou inspiração no pintor modernista 
holandês Piet Mondrian para criar uma linha 
inusitada e moderna. Os móveis trazem limpeza 
espacial para a pintura, reduzindo suas formas 
geométricas a linhas retas, horizontais e verticais, 
além da utilização de cores puras como cinza, 
branco, amarelo, azul, vermelho e preto.

moNDriAN ColleCTioN 
by boNTÉ móveis

Bonté looked for inspiration from the Dutch 
modernist painter Piet Mondrian to create a 
surprising, modern line of furniture. The furniture 
features a spatial sparseness in the way it is painted, 
reduced to geometric shapes and straight, horizontal 
and vertical lines, besides their use of pure colors 
like gray, white, yellow, blue, red and black.

www.bonte.com.br
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cadeiRa TRack elisê
O designer Ibanez Razzera assina  
a coleção de cadeiras Track, da Elisê.  
O modelo, de linhas elegantes e braços 
arredondados, recebe revestimento em 
tecido de diversas cores, proporcionando 
conforto funcional e leveza visual. 

TrACk ChAir by elisê

Designer Ibanez Razzera was responsible 
for creating the Track line of chairs for 
Elisê. The model, with elegant lines and 
rounded arms, can be upholstered in 
fabrics in a variety of colors, providing 
functional comfort and visual lightness.  

www.elise.com.br

New TAke oN ClAssiC by buTzke  
AND CArlos moTTA

A partnership between designer Carlos Motta and Butzke are 
bringing a classic of Brazilian design back to the market: the São 
Paulo chair. Created by Motta in 1982 and an icon of domestic 
design, the São Paulo chair has 100% Brazilian DNA: it’s attractive, 
easy to assemble and made to last. Initially presented in more 
conservative colors like white, black and natural wood, the piece 
will be presented exclusively at this edition of ABIMAD in new, 
vibrant colors. Originality, the result of a “retro” look combined 
with the latest colors in the decoration world. The chair is made  
of 100% FSC certified Eucalyptus wood. 

www.butzke.com.br

clássico Renovado  
BuTzke e caRlos moTTa
Uma parceria entre o designer Carlos Motta e a Butzke traz de 
volta ao mercado um clássico do design brasileiro: a cadeira São 
Paulo. Criada por Motta em 1982 e ícone do design nacional, a 
cadeira São Paulo tem DNA 100% brasileiro, é bonita, fácil de 
montar e feita para durar. Inicialmente apresentada em cores 
mais conservadoras, como branco, preto e madeira natural, a peça 
chega com exclusividade para essa ABIMAD com cores novas e 
vibrantes. Originalidade, resultado do “retrô” associado ao que há 
de mais atual em cores na decoração. A cadeira é construída em 
Eucalipto, certificado FSC 100%.

Profundidade: 49 cm  
Largura: 43 cm 
Altura: 86 cm

Depth: 49 cm  
Width: 43 cm 
Height: 86 cmR
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mannes lanÇa 
linha mdesign
A criação do designer Brunno Jahara, para linha MDesign da 
Mannes, chama atenção pelas formas orgânicas, inspiradas 
no clima tropical. Utiliza uma grande variedade de materiais 
ecologicamente corretos. Os pés são feitos à base de madeira 
certifi cada e os tecidos com fi bras mistas, recicladas de 
indústrias, com alta porcentagem de PET reciclado. Essa 
combinação produz um resultado único, que tornou cada 
peça especial e, até, colecionável. Em dois modelos: 
Cart e Frame estão disponíveis em poltronas e sofás. 

mANNes lAuNChes mDesigN liNe

Created by designer Brunno Jahara, the MDesign line by Mannes 
attracts attention with its organic shapes inspired by tropical climes. 
It makes use of a large variety of eco-friendly materials. Its feet are 
made with certifi ed wood and the fabrics contain a mixture of fi bers 
that have been recycled from different manufacturing processes, with 
a high percentage of PET plastic. This combination produces a unique 
result that makes each piece special, even collectable. In two models: 
Cart and Frame, available in armchair and sofa versions. 

www.mannes.com.br

sTAre liNe by reNAr

Renar’s Stare line has everything it needs to become a new 
classic for the company. Made up of items for dining and 
living rooms, it is the perfect match for modern furniture 
and decorations, or in naturally rustic environments.
The pieces feature renewable wood and are given a unique 
fi nish, combining textures and colors with all the charm 
wood furniture is capable of expressing.

linha sTaRe da RenaR
A linha Stare da Renar tem tudo para se transformar em 
um clássico da empresa. Composta de itens para jantar e 
estar, integra-se perfeitamente com móveis e decorações 
modernos ou em ambientes naturalmente rústicos. 
As peças abusam do uso de madeira renovável e recebem 
acabamento único, reunindo texturas e cores em todo o 
charme que um móvel de madeira consegue expressar.

www.renar.com.br  

mANNes lAuNChes mDesigN liNe
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rANge bAr by ArTefAmA

In addition to its great usefulness, a true 
decorative piece. The Range Bar comes with a 
matching drink tray and the sideboard is wood 
with a support for wine glasses under the top. 
Below is a support for bottles and shelves that 
make the piece more practical. The rollers 
make the bar more versatile.

BaR Range aRTefama
Além de muita utilidade, uma verdadeira peça 
de decoração. O Bar Range é composto de uma 
bandeja na parte superior e de um aparador em 
madeira com suporte de taças. Em sua parte 
inferior possui suporte de garrafas e prateleiras 
que proporcionam maior praticidade ao móvel. 
Rodízios aplicados deixam o bar mais versátil.

www.artefama.com.br

linha azul 
da aRT maison
A cor azul destacou-se no Salão 
Internacional do Móvel de Milão, que 
aconteceu no mês de abril na Itália. A cor 
mostrou-se como uma tendência em tons 
como royal, safi ra, cerúleo e petróleo. 
Na Art Maison, a cor também chegou 
com tudo. São opções de almofadas lisas, 
recortadas a laser, com costuras invisíveis ou 
bordados eletrônicos nos tecidos poliéster e 
seda. Já as luminárias são recortadas, feitas 
de tecido e madeira certifi cada.

Azul liNe by ArT mAisoN

Blue was one of the most popular colors 
at the Milan International Furniture Salon 
that took place last April in Italy. The color 
revealed itself to be a trend in shades like 
royal, sapphire, cerulean and petroleum. 
At Art Maison, the color is also appearing 
frequently. The company is offering smooth, 
laser-cut pillows with invisible seams or 
computerized embroidery on polyester and 
silk fabric. For their part, the light fi xtures 
have cutouts and are made of fabric and 
certifi ed wood.

www.artmaison.com.br
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lumináRias  
saRquis samaRa
Os lançamentos da Sarquis Samara 
são imensas luminárias feitas de 
cristais e metal. São peças decorativas 
perfeitas para festas, casas e ambientes 
majestosos. São encontradas nas cores 
dourada ou prata.

lAmps by sArquis 
sAmArA

The new products by Sarquis Samara 
are these immense glass and metal 
lamps. They are decorative pieces, 
perfect for parties, homes and majestic 
environments. They are offered  
in the colors of gold or silver.

www.sarquissamara.com.br

odeon da mônaco 
TapeTes
O tapete Odeon, da Mônaco Tapetes, 
segue uma tendência mundial, que 
se mantém nos últimos três anos: a 
fabricação de modelos em pelo alto 
tipo Shaggy, sedosos, produzidos com 
poliéster totalmente estirado (FDY). O 
Odeon é produzido em tear sem tufagem 
e agrega uma novidade que é a tendência 
mais forte na Europa, que são pequenos 
detalhes de fios metalizados, semelhantes 
ao Lurex.

oDeoN by môNACo TApeTes

The Odeon rug by Mônaco Tapetes is 
in line with a worldwide trend, which 
has been big for the last three years: the 
manufacturing of silky shaggy rugs made 
with 100% fully drawn polyester yarn 
(FDY). The Odeon is made on a tuftless 
loom and adds a new feature, which is 
a strong trend in Europe, tiny details of 
metallic fibers, similar to Lurex.

www.monacotapetes.com.br
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mesa maRizza pRado
A Marizza Prado lança esta linda mesa com 

tampo em espelho e pátina em azul-turquesa. 
Entalhes delicados ornam a peça, que possui 
identidade própria e denota autenticidade e 

sofi sticação em seus detalhes. 

TAble by mArizzA prADo

Marizza Prado introduces this beautiful table 
with a mirror top and turquoise patina. Delicate 

carved lines decorate the piece, which has an 
identity of its own and expresses authenticity 

and sophistication in its details. 

www.marizzaprado.com.br

Base de mesa alTezze 
da foRmanova
Oriunda de uma versão de mesa lateral, apresentada 
na 13ª ABIMAD, a Base de Mesa Altezze surgiu da 
necessidade de um cliente de Cabo Frio/RJ em ter 
uma base leve e com valor comercial altamente 
competitivo. Nas dimensões 60 x 60 x 76 cm, a base é 
feita com vidros 12 mm colados e base MDF laminada 
ou laqueada com opções variadas de cores. 

AlTezze TAble bAse by formANovA

Based on a side table version presented at the 13th 
edition of ABIMAD, the Altezze Table Base arose 
from the need of a customer in Cabo Frio, Rio de 
Janeiro, for a light base offered at a competitive 
price. Available in a 60 x 60 x 76 cm size, the base 
is made with 12 mm glass glued to a laminated or 
lacquered MDF base in a wide variety of colors. 

www.formanovamoveis.com.br

CoNTAiNer rACk by urbAN

Bold and creative, Urban’s Container Rack is 
an unexpected surprise. By exploring the robust 
concept of a yellow cargo container, this piece 
stands out and attracts interest. Made of MDF, 
the piece has two doors and a shelf. It measures 
100 x 40 x 55 cm.

www.urbanbrasil.com.br

Rack conTaineR da uRBan
Ousado e criativo, o Rack Container da Urban é uma 
inusitada surpresa. Ao explorar o conceito robusto 
de um container com a cor amarela, esta peça se 
destaca e desperta interesse. Feito em MDF, 
o móvel apresenta duas portas e uma prateleira. 
Suas dimensões são 110 x 40 x 55 cm.

43



linha uRBan da Rudnick

A linha Urban, certificada pelo Biomóvel, possui o rack com 
portas laterais, prateleira e passa fios para receber aparelhos 
eletrônicos, mesa de canto com prateleira inferior, mesa de 
centro e aparador também com prateleira inferior e apresenta 
uma combinação inédita de acabamentos – o rústico 
proporcionado pelo padrão conhaque escovado com  
o contemporâneo da laca preta. A combinação resulta  
em um design moderno e sofisticado.

urbAN liNe by ruDNiCk

The Urban line, certified by 
Biomóvel, includes a rack with 
side doors, shelf and cutouts for 
inserting wires for electronic 
equipment; a side table with a 
shelf underneath; a center table 
and a sideboard, also with a shelf 
underneath and featuring  
a unique combination of finishes, 
a rustic look provided by a 
standard brushed cognac finish 
with a more contemporary black 
lacquer, resulting in a piece with 
modern, sophisticated design.

www.rudnick.com.br

sofá da lideR
Linhas retas, conforto e proporções 
generosas definem o novo sofá da Lider.  
De estrutura metálica com parte do assento 
de molas pocket e encosto de D33M com 
HS30, o sofá estimula o conforto e o desejo 
de usufruir de sua maciez e bem-estar. Além 
de dispor de diversas opções de medidas, 
tamanhos e composições ainda, possui  
como opcional um kit massageador.

sofA by liDer

Straight lines, comfort and generous proportions 
define Lider’s new sofa. With its metal frame and 
part of its seat featuring pocket springs and a 
seatback with D33M and HS30, the sofa stimulates 
comfort and a desire to enjoy its plushness and well-
being. In addition to being available in a variety of 
measurements, sizes and configurations, the sofa  
can also come with an optional massage kit.

www.liderinteriores.com.br
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sofá sTudio casa
Linho é a escolha da Studio Casa para o revestimento deste 
estofado clássico. Os tons leves e os detalhes de acabamento 
combinam com ambientes refinados. O assento com 
almofadões eleva a sensação de bem-estar do móvel.

www.studiocasa.com.br

sofA by sTuDio CAsA

Linen was Studio Casa’s choice to upholster this 
classic sofa. Its light colors and details are the 
perfect match for more refined environments.  
The seat with its oversized cushions increases  
the sense of well-being offered by the piece.

linha BlocaTTo  
da univeRsum
A Linha Blocatto, produzida pela Universum Móveis e 
desenvolvida pela Daz Design, possui visual moderno 
diferenciado e funciona perfeitamente para quem quer 
inovar na decoração. Criado exclusivamente com linhas 
retas, o rack apresenta nicho e prateleira de grande 
extensão para acomodar diversos eletrônicos. Foram 
utilizados dois acabamentos, o laca alto brilho vitro em 
toda a estrutura e madeira de demolição nos detalhes. 
O painel segue o mesmo conceito, tendo a madeira de 
demolição inserida em ambos os lados da peça e com  
um rebaixo central onde será fixado o televisor,  
garantindo estabilidade e segurança para todos os itens.

bloCATTo liNe by uNiversum

The Blocatto line, produced by Universum Móveis and 
developed by Daz Design, has a unique modern look 
and is a perfect choice for those who want to innovate in 
their decoration. Created exclusively with straight lines, 
the rack has a niche and broad shelf with space for all 
kinds of electronic equipment. Two finishes were used, 
a high gloss vitro lacquer for the frame and reclaimed 
wood in the details. The panel follows the same concept, 
with reclaimed wood applied on both sides and a slightly 
lower central area, where the television will be attached, 
ensuring all items the necessary stability and safe storage.

www.universum.com.br
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puff soRB da BYaRT
A byArt Design surpreende com a banqueta porta-
objetos Sorb. Feita em acrílico 10 mm, é formada por 
duas peças de encaixe perfeito e leve, é muito fácil 
abri-la. É um móvel confortável, concebido para ser 
utilizado de diversas formas. Pode organizar quartos 
de criança, servir de revisteiro e até como cooler para 
bebidas. Também disponível nas versões Teen e Kids.

sorb poof byArT

ByArt surprises with its Sorb Container/Stool. Made of 
10 mm acrylic, it consists of two pieces that fi t together 
perfectly and lightly, being very easy to open. It’s a 
comfortable piece, designed to be used in a variety 
of ways. It can help organize children’s rooms, hold 
magazines and even be used as a cooler for drinks. 
Also available in “Teen” and “Kids” versions.

www.byartdesign.com.br

fiber ArmChAir by 
ArTesANiA ACTuAl

Artesania Actual is launching a sophisticated 
natural fi ber armchair. Besides its modern design, 
it offers great comfort with its cushioned seat. 
The pillows give a surprising touch to the armchair.

www.artesaniaactual.com.br

polTRona em fiBRa 
da aRTesania acTual
A Artesania Actual lança a sofi sticada poltrona 
em fi bra. O design moderno oferece além de 
beleza estética, grande conforto, proporcionado 
pelo assento almofadado. Almofadas dão 
um toque inusitado à poltrona.

NiNA ArmChAir 
by sAlvATore

The Nina armchair, created 
by Croma Design Studio for 
Salvatore, is a versatile piece 
that combines classic and 
contemporary details. 
Its wood base gives it lightness 
and its svelte arms and seat 
make it a special addition 
to all decoration styles. 

www.minuanodecor.com.br

polTRona nina 
da salvaToRe
A poltrona Nina, criada pela 
Croma Design Studio para a 
Salvatore, é uma peça versátil 
que combina detalhes clássicos 
e contemporâneos. A base em 
madeira confere leveza à peça 
e os braços e assentos esbeltos 
fazem dela um complemento 
especial a todos os estilos 
de decoração. 
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A vidA de Chieko Aoki é 
tão intensA quAnto suA 
personAlidAde. Forte e 

determinAdA, A srA. Aoki, 
Como é ChAmAdA por seus 

FunCionários, é tAmbém 
deliCAdA e elegAnte. umA 

verdAdeirA dAmA que 
Conquistou o respeito do 

setor hoteleiro e o CorAção 
dAqueles que Convivem Com 

elA. donA de umA AgendA 
disputAdíssimA, A srA. Aoki 

ConCedeu entrevistA à 
revistA hAll por e-mAil, 

mesmo tendo ACAbAdo de 
ChegAr de umA viAgem Ao 

JApão. ConFirA.

Chieko Aoki’s life is just As 
intense As her personAlity. 

strong And determined, 
mrs. Aoki, As she is CAlled 

by employees, is Also 
deliCAte And elegAnt. A 
true lAdy who hAs won 

the respeCt of the hotel 
industry And the heArts 
of those who work with 

her. even with her busy 
sChedule, mrs. Aoki found 

time to give An interview 
to hAll mAgAzine viA 

e-mAil, even though she 
hAd just Arrived from  

A trip to jApAn.  
see for yourself.

Chieko Aoki: DAmA  
DA hotelAriA

Chieko Aoki: First LAdy oF the hoteL industry
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“A pArtir dos 
relACionAmentos 
perCebemos que As pessoAs 
são muito mAis do que o 
merCAdo ConheCe delAs e 
não FAzem suCesso ApenAs 
por serem boAs enquAnto 
proFissionAis, mAs sim em 
todAs As esFerAs dA vidA.”

“it’s bAsed on these 
relAtionships thAt we 
reAlize these people 
Are muCh more thAn 
whAt the mArket 
sees in them. they’re 
not suCCessful just 
beCAuse they’re good 
professionAlly, but 
beCAuse they’re good 
in every sphere  
of their lives.”
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Comente um pouCo  
sobre suA trAjetóriA.
Sempre fui uma pessoa entusiasta da criatividade 
e inovação, por isso, tinha em mente que, 
independentemente da minha formação acadêmica, 
teria vontade de atuar em diferentes setores. iniciei 
minha carreira no início da década de 1980, como 
diretora de Marketing e Vendas do Caesar Park São 
Paulo. Posteriormente fui nomeada presidente da rede 
Caesar Park Hotels & Resorts e da tradicional companhia 
hoteleira dos estados Unidos, westin Hotels & Resorts. 
Sou formada em Direito pela Universidade de São 
Paulo e fiz cursos de administração na Universidade de 
Sophia, no Japão, e administração Hoteleira na Cornell 
University, nos estados Unidos. em 1997, fundei a Blue 
tree Hotels – que foi batizada desta forma porque 
‘aoki’, em japonês, significa “Árvore azul”– voltada para 
o mercado corporativo, em uma categoria Premium. 
em 2009, criamos a marca Spotlight Hotels, focada na 
administração de hotéis econômicos. Juntas, elas somam  
24 hotéis no portfólio. além disso, o Grupo Chieko aoki 
é formado também pelo noah Gastronomia, que atua 
nos setores de restaurantes, gastronomia e eventos, com 
o espaço Villa noah, em São Paulo. nesses 30 anos em 
mercado hoteleiro, trabalhei em países da Ásia  
e da europa, além dos estados Unidos. 

VoCê nAsCeu no jApão, mAs 
CresCeu no brAsil. QuAl A 
importânCiA Dos Dois pAíses 
no seu CorAção?
nasci no Japão, mas vim ainda criança para o Brasil, 
sou naturalizada brasileira e me considero brasileira 
de carteirinha. aqui construí toda a minha carreira 
profissional, constituí família e conquistei tudo o que 
tenho. Do Japão acredito que herdei os valores que 
remetem aos princípios dos samurais que cultuavam 
a disciplina, respeito, responsabilidade, simplicidade, 
sensibilidade, entre outros. Mas definitivamente meu 
coração é verde-amarelo e me considero nascida  
e criada no Brasil.

tell us A little About your CAreer.

i’ve always been excited about creativity and 
innovation, which is how i knew that regardless of what 
i ended up studying, i would want to work in different 
sectors. i began my career at the beginning of the 1980s, 
as a sales and marketing director for Caesar park são 
paulo. After that i became president of the Caesar park 
hotels & resorts chain and of the well respected u.s. 
hotel company, westin hotels & resorts. i have a law 
degree from the university of são paulo and i studied 
business administration at sophia university in japan, 
and hotel administration at Cornell university in the 
united states. in 1997, i founded blue tree hotels - which 
we named this way because “Aoki” in japanese means 
“blue tree” – a chain aimed at serving the corporate 
market in the premium category. in 2009, we created 
the spotlight hotels brand, focused on managing 
budget hotels. Altogether, our portfolio contains 24 
hotels. not only that, but the Chieko Aoki Corporation 
also includes noah gastronomia, which operates in the 
restaurant, dining and event sectors, with the villa noah 
space, in são paulo. during my 30 years working in the 
hotel market, i have worked in countries like Asia and 
europe, as well as the united states. 

you were born in jApAn, but grew up in brAzil.  
how importAnt Are both Countries in your heArt?

i was born in japan, but i came to brazil when i was a 
child. i’m a naturalized brazilian citizen and consider 
myself to be a card-carrying brazilian. it was here that 
i developed my career, made my family and achieved 
everything i have. from japan, i believe i inherited the 
values that refer back to the principles of the samurais, 
who cultivated discipline, respect, responsibility, 
simplicity and sensitivity. but my heart is definitively 
“green-and-yellow” and i consider myself born and 
raised in brazil.

“tento tirAr o máximo dAs 
pessoAs e sei que isso pode 
pAreCer muitA exigênCiA dA  
minhA pArte, mAs ACredito no 
potenCiAl de CAdA um e sei que 
sempre é possível FAzer mAis, 
Contribuir mAis, melhorAr  
em todos os momentos.”
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QuAnDo VoCê iniCiou suA 
CArreirA, tinhA em mente Que 
se tornAriA A grAnDe DAmA 
DA hotelAriA brAsileirA?
eu acredito que a maioria das pessoas que inicia uma 
carreira tem ideia de onde pode chegar. Há expectativas 
e desejos, comigo não foi diferente. apesar de ter sempre 
em mente que é necessário surpreender positivamente 
os hóspedes, pensar no bem-estar do próximo, sendo  
ele colaborador, investidor ou cliente, e melhorar 
constantemente, eu não fazia isso com a meta de 
algum título, mas sim para realizar um bom trabalho, 
cumprindo compromisso comigo e com as expectativas 
das pessoas. Mas claro que me sinto lisonjeada  
com esse reconhecimento.

VoCê é muito QueriDA e 
respeitADA tAnto por seus 
funCionários, QuAnto por 
outros exeCutiVos. há 
segreDo pArA isso? Como  
se Constrói essA relAção?
Fico muito feliz em saber que os meus sentimentos 
com relação ao outro é espelho dos meus próprios 
sentimentos. acredito que não há segredo ou receita 
para respeito ou carinho. Depende muito de como 
você lida com cada pessoa. eu tenho a filosofia de que 
ninguém é feliz sozinho, ou seja, para você ser feliz é 
preciso que as pessoas próximas estejam felizes. eu tento 
fazer isso. em relação ao mundo corporativo, acredito 
que construí ótimas relações com executivos exemplares. 
e a partir desses relacionamentos percebemos que essas 
pessoas são muito mais do que o mercado conhece delas 
e não fazem sucesso apenas por serem boas enquanto 
profissionais, mas sim em todas as esferas da vida.  
e é de fato como diz o provérbio sueco, alegria 
compartilhada é alegria em dobro.

when you stArted your CAreer, were you 
thinking About beComing the first lAdy  
of the brAziliAn hotel industry?

i think most people, as they begin their career 
have an idea where they might reach. you have 
expectations and desires. it was no different for 
me. Although i always kept in mind that the 
need to constantly positively surprise guests, 
think of the well-being of others, whether they 
be our employees, investors or customers, and 
to constantly improve, i didn’t do that with the 
goal of earning a title, but to do good work, 
fulfilling my commitment to myself and other 
peoples’ expectations. but of course i feel 
flattered by the recognition.

you Are muCh loved And respeCted, As muCh 
by your employees As by other exeCutives. 
whAt’s your seCret? how do you build 
this relAtionship with both internAl And 
externAl stAkeholders?

i’m happy to know that my feelings regarding 
others are the mirror of my own feelings. 
i don’t believe there is any secret or recipe 
for respect or affection. it depends a lot on 
how you deal with each individual person. 
my philosophy is that people can’t be happy 
alone, in other words, to be happy you need 
to have people near you who are happy. i try 
to do that. regarding the corporate world, i 
believe that i have built excellent relationships 
with outstanding executives. And it is based 
on these relationships that you realize that 
these people are much more than what the 
market sees in them. they’re not successful 
merely because they’re good professionally, but 
because they’re good in every sphere of their 
lives. And it’s just like that swedish proverb – 
shared happiness, happiness doubled. 
 

“i try to drAw out the best in 
people. i know it mAy seem like 
i’m very demAnding, but i believe 
in the potentiAl of eACh person 
And i know it’s AlwAys possible 
to do more, Contribute more, 
to AlwAys improve.”
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é DifíCil ser umA  
mulher De negóCios?
não vejo como difícil, mas é um desafio 
diário, pois hoje tenho um cargo que é 
carregado de grande responsabilidade 
com outras pessoas. Vejo que muita coisa 
mudou desde que ingressei no mercado de 
trabalho. no início, havia poucas mulheres 
no ambiente hoteleiro e alguns homens 
chegavam a ficar constrangidos com minha 
presença. Mas com o crescente aumento 
das mulheres no mercado de trabalho, isso 
tem se equilibrado e as pessoas notam as 
características que são intrinsecamente 
femininas e de que forma elas podem ser 
importantes no dia a dia. 

 
Como é suA rotinA? 
Como ConCiliAr umA 
AgenDA lotADA Com 
ViDA fAmiliAr?
Procuro me dedicar a entidades e ações com 
as quais me identifico. e para equilibrar a 
vida profissional e familiar eu procuro ter 
foco. Quando estou trabalhando, 100% de 
minha atenção são voltadas às atividades 
que desenvolvo na companhia. no entanto, 
quando volto para casa ou estou em férias, 
minha dedicação é total à família. Quando 
estou em uma atividade, me dedico por 
completo a ela. Durmo pouco, mas durmo 
bem, e sempre concilio encontros com meus 
familiares.

 
QuAis seus plAnos 
pArA expAnsão DA 
reDe em 2012? e pArA 
os próximos Anos, 
ConsiDerAnDo os jogos 
olímpiCos e A CopA Do 
munDo no brAsil?
no primeiro semestre de 2012 nós 
conquistamos a administração do terceiro 
maior complexo hoteleiro de São Paulo, o 
Blue tree Premium Congonhas airport, e 
anunciamos três novos empreendimentos 
que serão lançados em 2014 nas cidades de 
Valinhos, Votorantim e Barueri, no interior 
de São Paulo. Com relação à Copa do 
Mundo, a Blue tree Hotels já está presente 
em sete das 12 cidades-sede, ou seja, 60% 
delas, e até 2014 nada impede que tenhamos 
unidades em todas. Mas é importante 
ressaltar que nosso planejamento de 
crescimento não se dá somente por conta 
dos grandes eventos, mas sim por nossos 
estudos estratégicos de quais destinos são 
promissores para os hotéis da Blue tree.

is it diffiCult being A business womAn?

i don’t see it as being difficult, but it’s 
a daily challenge, because now i have 
a job that carries a huge responsibility 
for other people. i see that much has 
changed since i entered the job market. 
in the beginning, there were very few 
women in the hotel industry and many 
men were uncomfortable with my 
presence. but as the number of women 
in the job market rises that has also 
balanced out and people are noticing 
intrinsically feminine characteristics 
and how they can be important to the 
day-to-day routine. 

you Are Also engAged with mAny 
different entities. whAt’s your 
routine like? how do you reConCile 
suCh A busy sChedule with your  
fAmily life?

i try to dedicate myself to entities 
and actions i identify myself with. 
And to balance my professional and 
family life i try to stay focused. when 
i’m working, 100% of my attention 
is directed towards the activities i’m 
developing at the company. however, 
when i go home or i’m on vacation, my 
dedication is directed 100% towards my 
family. whenever i’m doing anything, 
i dedicate myself completely to it. i 
don’t sleep much, but i sleep well, and 
i always find time to meet with my 
friends and family.

whAt Are your plAns for expAnding 
the ChAin in 2012? And for the Coming 
yeArs, Considering the olympiC gAmes 
And the world Cup thAt will be 
tAking plACe in brAzil?

during the first half of 2012, we won a 
contract to manage são paulo’s third 
largest hotel complex, the blue tree 
premium Congonhas Airport, and 
announced three new ventures that 
will be launched in 2014, in the cities of 
valinhos, votorantim and barueri, in 
the state of são paulo. regarding the 
world Cup, blue tree hotels is already 
present in seven of the 12 host cities, 
that’s 60%, and by 2014, nothing stands 
in our way of having hotels in all of 
them. but it’s important to emphasize 
that our planning for growth isn’t 
motivated only on account of the large 
events. it’s based more on strategic 
studies regarding which destinations 
are most promising for blue tree hotels.

Foto: nio tatewaki
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Como VoCê Vê o 
DesenVolVimento Do Design 
De interiores no brAsil  
em CompArAção Ao Que  
se Vê lá forA?
o “boom” da indústria imobiliária nos últimos anos foi 
um grande propulsor para que o design de interiores 
ganhasse maior impulso. Pela facilidade atual de acesso 
à informação, o design no Brasil, além de acompanhar 
as tendências e estilo de vida do mais alto padrão 
internacional, tem inovado atendendo o perfil do 
consumidor brasileiro que valoriza as suas características 
regionais. Brasileiro é muito flexível e criativo, tem 
facilidade em assimilar tendências e recriar com muita 
velocidade e com novo olhar. outra área que requer 
olhar mais profundo e que promete crescimento é  
a de projetos de design de interiores com acessibilidade 
para pessoas com necessidades especiais, em que 
teatros, cinemas, condomínios residenciais e comerciais 
precisam se adaptar, o que implica na alteração  
de projeto de interiores. 

espeCifiCAmente sobre 
A inDústriA De móVeis e 
DeCorAção, Como VoCê 
enxergA A proDução 
nACionAl em termos De 
Design e originAliDADe?
temos grandes designers no Brasil, como os irmãos 
Campana, Índio da Costa, Sergio Rodrigues, todos 
reconhecidos e premiados internacionalmente. Com 
toda diversidade de insumos e influências riquíssimas 
de norte a Sul, temos, como disse, criatividade e 
originalidade de sobra.

QuAl A prinCipAl mensAgem 
Que VoCê busCA trAnsmitir 
pArA seu públiCo?
Quero incentivar as pessoas a procurarem sempre fazer 
o melhor, usando o cérebro direito, esquerdo, o coração, 
a alma e seus valores positivos, seja em relação à carreira 
profissional ou à vida pessoal. tento tirar o máximo das 
pessoas e sei que isso pode parecer muita exigência da 
minha parte, mas acredito no potencial de cada um e 
sei que sempre é possível fazer mais, contribuir mais, 
melhorar em todos os momentos. 

how do you evAluAte the development of 
interior design in brAzil, in CompArison  
with whAt you see AbroAd?

the “boom” of the real estate industry over the 
past few years has lent great momentum to 
interior design. due to the current ease of access 
to information, design in brazil, in addition to 
keeping up with the trends and lifestyles on the 
highest international standards, has innovated, 
serving the profile of brazilian consumers, who 
value regional characteristics.  brazilians are 
very flexible and creative; they easily assimilate 
trends and recreate them quickly with their 
own way of seeing. Another area that requires 
a more careful look and that is sure to grow is 
that of planning interior design to be accessible 
for persons with disabilities. theaters, movie 
theaters, condominiums and office buildings all 
need to be adapted and this implies changes in 
interior design as well. 

speCifiCAlly speAking About the furniture 
And deCorAtion industry, how do you see 
brAziliAn produCtion in terms of design  
And originAlity?

we have great designers in brazil, such as the 
Campana brothers, Índio da Costa, sergio 
rodrigues, all of them have won international 
prizes and attention. with our diversity of raw 
materials and such rich influences from north 
to south, we have, if you will, creativity and 
originality to spare.

whAt is the mAin messAge you seek 
to express to your publiC?

i want to encourage people to always do their 
best, using their right and left brain, their heart, 
their soul and their positive values, both in their 
professional careers and personal lives. i try  
to draw out the best in people. i know it may 
seem like i’m very demanding, but i believe in 
the potential of each person and i know it’s 
always possible to do more, contribute more,  
to always improve. 

“umA áreA que promete CresCimento é 
A de proJetos de design de interiores 

Com ACessibilidAde pArA pessoAs 
Com neCessidAdes espeCiAis. teAtros, 
CinemAs, Condomínios residenCiAis e 

ComerCiAis preCisAm se AdAptAr.”

“one AreA thAt is sure to grow 
is thAt of plAnning interior 
design to be ACCessible for 
persons with disAbilities. 
theAters, movie theAters, 
Condominiums And offiCe 
buildings All need to  
be AdApted.”
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Vitrine Hall
Hall SHowcaSe

aura SwaroVSki
A Swarovski e a Clarins Fragrance Group 
desenvolveram uma nova assinatura de 
perfume com reinterpretação fresca e 
contemporânea do patrimônio lendário 
da Swarovski. Uma nova sensação que 
evoca liberdade, beleza e sedução, 
elementos que caracterizam o estilo  
de vida da mulher moderna.

O conceito de Aura by Swarovski 
é atemporal e vai além da moda 
e do glamour. O perfume exigiu, 
aproximadamente, duas mil tentativas 
antes de os especialistas do Clarins 
Fragrance Group chegarem à fórmula 
desejada e a Swarovski participou  
de todo o processo do início ao fim.

Toda a experiência da marca na 
transformação do cristal pode ser 
resumida em uma única palavra: luz. 
Naturalmente, a luz também é a palavra 
de ordem para esta nova criação, 
surgindo um perfume luminoso. Na 
essência do perfume há um prisma de 
energia, uma fusão de âmbar, benjoim  
e almíscar branco. Três vibrações  
olfativas puras e nobres.

O frasco é de um cristal assimétrico e 
exclusivo, lapidado especialmente para 
Aura by Swarovski. A refração da luz 
produz nuances que variam sutilmente 
em função da hora do dia. A forma do 
frasco é elegante, moderna e simples, 
com um revestimento de metal reluzente 
que envolve o vidro interno, além de uma 
abertura que permite a irradiação de um 
feixe de luz, revelando a cor rosa sutil do 
perfume. Basta levantar o revestimento 
de metal para liberar as preciosas notas 
de fruta e flor.

Valores entre R$ 169 e R$ 259

aura SwarovSki

Swarovski and Clarins Fragrance Group 
have developed a new perfume that is a 
fresh, contemporary reinterpretation of 
Swarovski’s legendary heritage. A new 
sensation that evokes freedom, beauty 
and seduction, elements characteristic 
of modern women’s lifestyle.

Swarovski’s Aura concept is timeless and 
goes beyond fashion and glamour. The 
perfume required approximately 2,000 
attempts before the specialists at Clarins 
Fragrance Group achieved the desired 
formula, and Swarovski took part in the 
process from start to finish.

The brand’s experience in transforming 
crystal can be summarized in a single 
word: light. Naturally, light is also the 
word of order for this new creation, 
giving rise to a luminous perfume. The 
perfume’s essence contains a prism of 
energy, a combination of ambergris, 
benzoin and white musk. Three pure  
and noble olfactive vibrations.

The bottle is made of an exclusive 
asymmetric faceted crystal, specially 
created for Aura by Swarovski. Light 
diffraction produces nuances that vary 
subtly depending on the time of day. 
The shape of the bottle is streamlined, 
ultra-modern and simple, a long sheath 
of gleaming metal that envelops the 
glass inside, with an opening that allows 
a ray of light to beam through, revealing 
the subtle rose color of the fragrance. 
Just lift the metal sheath to release the 
precious notes of fruit and flower.

Prices between BRL 169 and BRL 259
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alta coStura
Há oito anos a estilista mineira Patrícia 
Bonaldi vem conquistando o mercado 
nacional e internacional por sua habilidade 
em combinar tecidos de qualidade, detalhes 
luminosos, originalidade e sofisticação em 
vestidos de festa. Patrícia começou sua 
carreira com uma marca feminina de  
vestidos para casamentos e eventos,  
e logo se transformou em uma empresa 
respeitada no segmento de moda nacional. 

Com um trabalho que privilegia a alta 
costura, os vestidos e acessórios Patrícia 
Bonaldi unem sensualidade a elementos 
românticos, se destacando pelo uso de 
ornamentos nas criações, como paetês, 
rendas e pérolas. A modelagem apurada e o 
acabamento primoroso de peças trabalhadas 
em seda pura, organza de seda, tule e tafetá, 
também são características das criações  
da confecção. 

Em sua sede em Uberlândia, Minas Gerais, 
a estilista criou uma escola de bordadeiras, 
que faz a capacitação das mulheres que 
integram a sua equipe, que conta hoje com 
105 pessoas, que desenvolvem a expertise da 
tradição mineira no trabalho manual, rico em 
bordados feitos à mão. Texturas incomuns 
tornam o portfólio ainda mais refinado  
e delicado.

Haute-couture

For eight years now, Patrícia Bonaldi, a 
fashion designer from the state of Minas 
Gerais, has been making her presence 
known on the domestic and international 
markets with her ability to combine quality 
fabrics, luminous details, originality and 
sophistication in party dresses. Patrícia 
began her career with a brand of dresses 
for wedding and events, and it would soon 
grow into a well-respected company in the 
Brazilian fashion industry. 

With her work that leans toward haute-
couture, Patrícia Bonaldi dresses and 
accessories combine sensuality and 
romantic elements, standing out with 
their decorative elements, which include 
sequined fabric, lace and pearls. Her refined 
models and exquisite finish on the pieces, 
made with pure silk, silk organza, tulle 
and taffeta, are other characteristics of her 
clothing creations. 

At the company headquarters in 
Uberlândia, Minas Gerais, the designer 
created an embroidery school to train the 
women on her staff, which has grown to 
105 employees, as they further develop the 
expertise the state’s artisans are famous for, 
making pieces rich in hand-embroidered 
details. Uncommon textures make her 
portfolio even more refined and delicate.
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um noVo ícone
A Aston Martin anunciou o fim de um ícone inglês, 
sinônimo de luxo e esportividade, o modelo DBS, 
produzido entre 2007 e 2012. Seu substituto é o Aston 
Martin Vanquish, que foi apresentado ao público  
no Salão de Genebra.

O novo modelo foi produzido sobre uma plataforma  
que recebeu diversos aprimoramentos técnicos e 
alcançou rigidez torsional 25% superior a do modelo DBS. 
Além disso, com o uso de fibra de carbono, a estrutura 
frontal ficou 13% mais leve do que a do modelo anterior, 
produzida em alumínio, e o peso total do veículo foi 
reduzido em 55 kg.

Está equipado com motor V12 de 6,0 litros naturalmente 
aspirado do antigo DBS, porém, com um upgrade de  
55 cv, totalizando 573 cv de potência e torque máximo 
de 620 Nm. O V12 dianteiro está posicionado 19 mm 
mais baixo que o DBS e direciona sua força para as rodas 
traseiras através do câmbio automático Touchtronic  
2 de seis marchas.

O interior do Vanquish, extremamente luxuoso, agora 
conta com detalhes modernos como os botões sensíveis 
ao toque no console central. Outro detalhe exclusivo  
é o volante inspirado nos modelos de Fórmula 1,  
com formato do aro mais próximo de um retângulo  
do que de um círculo.

Preço: a partir de US$ 280.000 (sem impostos e frete)

a new icon

Aston Martin has announced the end of an English icon, 
synonymous with luxury and sportiness – its DBS model, 
produced between 2007 and 2012. Its replacement is 
the Aston Martin Vanquish, which was presented to the 
public at the Geneva Motor Show.

The new model was produced on a platform that was 
given a variety of technical improvements, achieving 
a torsional rigidity 25% greater than that of the DBS 
model. Additionally, by using carbon fiber, the front 
frame became 13% lighter than the previous model, 
produced in aluminum, and total vehicle weight was 
reduced by 55 kg.

It is equipped with a 6.0 liter V12 naturally aspirated 
engine from the DBS, although its power has been 
upgrade by 55 cv, for a total 573 cv power and 
maximum torque of 620 Nm. The front mounted V12 is 
located 19mm lower than it was on the DBS and all its 
power is directed to the rear wheels via the Touchtronic 
2 six-gear automatic transmission.

The Vanquish’s extremely luxurious interior now has 
modern details like capacitive touch sensitive buttons 
on the center console. Another exclusive detail is the 
steering wheel inspired by Formula 1 models that is 
shaped more like a rectangle than a circle.

Price: starting at USD 280,000  
(not including taxes and shipping)
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JoiaS com DeSiGn 
O designer Raphael Falci, reconhecido 
como um dos mais originais de sua 
geração, começou sua produção de 
acessórios em 2006. Formado pela 
Escola Panamericana de São Paulo e 
com especialização no Fashion Institute 
Technology, da Universidade de Nova 
York, Raphael surpreende a cada coleção, 
criando peças inovadoras que se tornam 
objeto de desejo imediatamente. 

O designer, que sempre teve paixão por 
pedras, baseia suas criações em uma 
extensa pesquisa, que vai de antiquários, 
viagens e arte a itens do dia a dia. Em 
2008, Raphael lançou sua primeira 
coleção de joias, com a produção de 
peças únicas. Ouro, cristais e pedras 
como a turquesa, o citrino e o coral 
compõem suas peças. 

Caveiras de inspiração punk, franjas e 
peças religiosas são uma constante na 
obra de Raphael Falci, além dos maxi 
brincos, uma de suas marcas registradas. 

well-DeSiGneD JewelrY 

Raphael Falci, known as one of his 
generation’s most original designers, 
began producing accessories in 2006. 
With an education from the Escola 
Panamericana de São Paulo and a 
specialization degree from New York 
University’s Fashion Institute 
of Technology, Raphael surprises 
us with each new collection, creating 
innovative pieces that become objects 
of desire overnight. 

The designer, who has always been 
crazy about precious stones, bases his 
creations on extensive research, which 
includes visits to antique stores, travel, 
art and everyday items. In 2008, Raphael 
launched his fi rst collection of jewelry, 
producing one-of-a-kind pieces. Gold, 
crystal and precious stones like turquoise, 
citrine and coral make up his pieces. 

Punk-inspired skulls, fringes, and 
religious pieces are constant presences 
in Raphael Falci’s work, in addition to 
maxi-earrings, one of his trademarks.

BRACELETE BIZANTINO
(METAL COM BANHO DE OURO 18K, 
LÁPIS LAZULI, RAOLITA TURQUESA 
E CRISTAIS AZUIS) - R$ 1.248,00

BRACELETE GLADIADOR 
COM BANHO DE OURO 
AMARELO - R$ 348,00

ANEL PUNCH CRISTAL
R$ 328,00
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MiaMi: Paraíso do design  
e da arquitetura
MiaMi: a Paradise of design and architecture

The UniTed STaTeS ciTy moST 
viSiTed by brazilianS haS 
alwayS been Seen aS a Shopping 
paradiSe. bUT miami iS mUch 
more Than oUTleT SToreS, 
beacheS and a Tropical climaTe. 
The ciTieS ThaT make Up The 
miami meTropoliTan area 
are eqUally acceSSible and 
irreSiSTible choiceS. eUropean, 
eSpecially SpaniSh, archiTecTUre 
iS very STrong in The region. 
hiSToric bUildingS Share Space 
wiTh modern SkyScraperS. The 
ciTy haS many SUrpriSing SideS 
To iT and a Thriving cUlTUral 
Scene, repleTe wiTh mUSeUmS, 
exhibiTionS and plenTy of 
deSign. hall magazine choSe  
a few of TheSe deSTinaTionS  
for yoU. 

A cidAde AmericAnA mAis 
visitAdA pelos brAsileiros 
sempre foi vistA como um 
pArAíso dAs comprAs. miAmi é 
bem mAis que outlets, prAiAs e 
climA tropicAl. As cidAdes que 
compõe A grAnde miAmi são 
opções iguAlmente Acessíveis 
e irresistíveis. A ArquiteturA 
europeiA, especiAlmente A 
espAnholA, é muito forte nA 
região. prédios históricos 
dividem espAço com modernos 
ArrAnhA-céus. A cidAde possui 
fAcetAs surpreendentes e 
umA vidA culturAl riquíssimA, 
repletA de museus, exposições 
e muito design. A revistA hAll 
selecionou Alguns desses 
destinos pArA você. 
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MiaMi: Paraíso do design  
e da arquitetura
MiaMi: a Paradise of design and architecture
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FREEDOM TOWER

design distriCt
Nossa viagem pela cidade começa no Design District, 
região norte de Miami. O local é o reduto de artistas 
e do pessoal descolado. Possui diversas galerias de 
arte, showroom de móveis, artigos para decoração, 
bares e restaurantes badalados. Um deles é o 
Michael’s Genuine Food & Drink, considerado 
um dos melhores bistrôs de Miami.

design district 

our tour of the city begins with the design district 
on the north Side. This district is the home of artists 
and the fashionable set. it has many art galleries, 
furniture showrooms, decorative goods, bars 
and highly acclaimed restaurants. one of them 
is michael’s genuine food & drink, considered 
to be one of miami’s best bistros. DESIGN DISTRICT

FreedoM toWer
Construído em 1925, o prédio abrigou a sede do jornal 
The Miami News até 1957, quando o local passou a ser 
usado pelo governo federal como base para emissão de 
documentos e auxílio aos refugiados políticos do Regime 
Comunista em Cuba. Assim, transformou-se em marco 
da imigração cubana nos EUA e ganhou a alcunha de 
Freedom Tower. Hoje, o prédio pertence ao Miami Dade 
College, sendo palco de exposições e projetos culturais.

freedoM toWer

built in 1925, this building was headquarters to 
The miami news until 1957, when it began to be used 
by the federal government as a base for issuing 
documents and assistance to political refugees from the 
communist regime in cuba. for this reason, it became 
a historic site for cuban immigration in the United 
States, which is how it earned its nickname. currently, 
the building belongs to miami dade college, as the 
stage for exhibitions and cultural projects.
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MUSEU VIZCAYA

VENETIAN POOL

BILTMORE HOTEL

BILTMORE HOTEL

MUSEU VIZCAYAMUSEU VIZCAYA

Museu ViZCaYa
Vizcaya é uma propriedade renascentista italiana 
localizada nas proximidades de Miami, construída entre 
1914 e 1916 como residência de James Deering, um dos 
industriais mais ricos dos Estados Unidos na época. 
Transformada em museu, consiste hoje na casa principal 
e sua mobília original, além dos jardins que a envolvem. 
O museu contém mais de 70 quartos decorados com 
vários artefatos europeus antigos provenientes 
do século XV até o início do século XIX.

MuseuM ViZcaYa

vizcaya is an italian renaissance style complex located 
on the outskirts of miami, built between 1914 and 1916 
as the residence of James deering, one of the United 
States’ wealthiest industrialists of the time. Transformed 
into a museum, it now consists of the main house and its 
original furniture, as well as the surrounding gardens. 
The museum has over 70 bedrooms decorated with 
a variety of european antiques dating from the 15th 
century to the beginning of the 19th.

BiLtMore HoteL
O Biltmore Hotel é preferência entre líderes, celebridades 
e astros do esporte internacionais desde a sua inauguração, 
na década de 1920. Localizado na elegante área de Coral 
Gables, ostenta excelentes quartos e suítes, restaurantes 
aclamados, campo de golfe, quadras de tênis e a 
mundialmente famosa piscina Biltmore com cabanas-suítes 
particulares. Entre seus hóspedes famosos estão 
o presidente Franklin Roosevelt, o gângster Al Capone, 
o duque e a duquesa de Windsor, entre outros.

BiLtMore hoteL

The biltmore hotel has been a favorite lodging place for 
leaders, celebrities and international sports stars ever since 
it was inaugurated in the 1920s. located in the elegant 
coral gables neighborhood, it boasts excellent bedrooms 
and suites, highly acclaimed restaurants, a golf course, 
tennis courts and the famous biltmore pool with its private 
suites. Some of its most famous guests include president 
franklin roosevelt, the gangster al capone, the duke 
and duchess of windsor, and many others.

Venetian PooL
Localizada na histórica cidade de 
Coral Gables, a Venetian Pool foi 
construída em estilo mediterrâneo 
na década de 1920. 
É considerada a maior piscina de 
água doce dos Estados Unidos, 
com mais de três mil metros 
cúbicos de água fresca, renovada 
diariamente através de um 
poço artesiano.

Venetian PooL

located in the historic 
city of coral gables, the 
venetian pool was built in a 
mediterranean style in the 
1920s. it is considered the 
largest freshwater pool in the 
United States, with over 3,000 
m3 of water, renewed every 
day via an artesian well. 
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CASA CASUARINA

SOUTH BEACH

Casa Casuarina
Construída em 1930, a Casa Casuarina, também 
conhecida como a Casa Versace, apresenta 
acomodações luxuosas e oferece o design 
clássico de Gianni Versace. Além disso, possui 
arquitetura e trabalhos de mosaicos espanhóis 
e italianos. Localizada em South Beach possui 
6.100 metros quadrados. Em 1997, o estilista 
Gianni Versace foi assassinado na escadaria 
da entrada principal da casa.

casa casuarina

built in 1930, casa casuarina, also known as 
casa versace, has luxurious rooms and offers 
the classic design of gianni versace. in addition, 
it has Spanish and italian architecture and 
mosaics. The 6,100 m2 home is located in the 
South beach neighborhood. in 1997, fashion 
designer gianni versace was murdered 
on the front steps.

south Beach

There’s plenty to see in South beach. 
beach, art deco, museums and hotels 
that look like art galleries are all part of 
the list of attractions. on ocean drive is 
the victor hotel, the colony and danny 
de vito’s pleasant restaurant, devito. a 
visit to the holocaust memorial is also 
worth your while. on collins avenue, 
you can take a mini-tour of some of 
the world’s most beautiful hotels. The 
lobby of the w has a painting by the 
world’s most expensive living painter. 
The gansevoort has a small shark in an 
aquarium. The Sagamore is an art hotel 
par excellence. South beach is the best 
place in miami to ride a bicycle.

soutH BeaCH
Há muito para ver em South Beach. 
Praia, art déco, museus e hotéis que 
parecem galerias de arte fazem parte 
da lista de atrações. Na Ocean Drive, 
o Victor Hotel, o Colony e o simpático 
restaurante DeVito, do ator Danny De 
Vito. Vale fazer um passeio pelo Memorial 
ao Holocausto. Na Collins Avenue é 
possível fazer um minitour por alguns 
dos hotéis mais bonitos do mundo. O 
lobby do W tem quadro do pintor (vivo) 
mais caro do mundo. O hotel Gansevoort  
tem um pequeno tubarão num aquário. 
Há também o Sagamore, o art hotel por 
excelência. Além disso, South Beach é o 
melhor lugar de toda Miami para conhecer 
de bicicleta.62
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MOSTEIRO ESPANHOL

BAL HARBOUR SHOPS

COCONUT GROOVE

BaL HarBour sHoPs
Na Avenida Collins, ao norte de Miami Beach 
está o luxuoso Bal Harbour Shopping. Lá estão 
algumas das grifes mundiais mais renomadas da 
alta costura, como Christian Dior, Gucci, Prada, 
Versace, Tiffany & Co e Chanel. O lugar é tão 
exclusivo que nem parece um shopping center. 

BaL harBour shoPs

on collins avenue, on the north end of miami 
beach, is the luxurious bal harbour Shopping 
mall. it has stores for some of the most 
renowned haute-couture fashion labels, such 
as christian dior, gucci, prada, versace and 
Tiffany & co and chanel. it is such an exclusive 
location that it doesn’t even look like a mall. 

Mosteiro esPanHoL
Um legítimo mosteiro espanhol nos Estados Unidos. 
Construído em 1141, em Segóvia, na Espanha, foi descoberto 
por americanos em 1925, que fi caram impressionados com 
a beleza da obra. Decidiram comprá-la, desmontá-la e 
transportá-la para Nova York. Somente em 1952 começou 
a ser remontando, pedra a pedra, no norte de Miami.

sPanish MonasterY

a real Spanish monastery in the United States. built in 1141, 
in Segovia, Spain, it was discovered by several United States 
citizens in 1925, who were impressed by its beauty. They 
decided to buy it, dismantle it and ship it to new york. 
it was only in 1952 that it began to be reassembled, 
stone by stone, on miami’s north Side.

CoConut grooVe
“The Groove” como é chamado pelos moradores de 
Miami, o Coconut Groove é um bairro arborizado, 
famoso por concentrar artistas e uma intensa vida 
noturna. Uma curiosidade do local é o cemitério do 
bairro, o Bahamian Cemetery, que foi cenário do clipe 
Thriller, de Michael Jackson. O shopping a céu aberto 
CocoWalk é outro passeio imperdível.

coconut grooVe

“The groove,” as it is called by miami residents, 
coconut groove is a very green neighborhood, famous 
for its artists and intense nightlife. one of the locale’s 
curiosities is the neighborhood cemetery, the bahamian 
cemetery, which was the set for michal Jackson’s Thriller 
music video. The open air shopping mall cocowalk is 
another not-to-be-missed outing.
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14ª aBiMad
ondE todas 
as tEndÊnCias 
sE CruZaM
14th AbimAd: Where All stYles Cross PAths

mAis umA vez o mundo dA AltA 
decorAção voltA-se pArA são 
pAulo, onde Acontece A 14ª edição 
dAs FeirAs ABimAd. neste segundo 
semestre, A FeirA ABre suAs portAs 
de 25 A 28 de julHo, trAzendo 
como temA: “clássico, minimAlistA 
ou FuturistA. todAs As tendênciAs 
se cruzAm nA 14ª ABimAd”. sAiBA o 
que você irá encontrAr durAnte 
o evento e o que Foi plAnejAdo 
pArA surpreender você.

once AgAin, tHe worLd of HigH-end 
decorAtion is Looking to são pAuLo, 
wHere tHe 14tH edition of tHe AbiMAd 
trAde sHow is set to begin. during 
tHis second HALf of tHe yeAr, tHe 
trAde sHow wiLL open its doors froM 
JuLy 25 to 28, And its tHeMe wiLL be: 
“cLAssic, MiniMAList or futuristic. ALL 
styLes cross pAtHs At tHe 14tH AbiMAd” 
LeArn More About wHAt you’re going 
to find At tHe event And wHAt’s been 
pLAnned to surprise you.

““
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Maior PrEsEnÇa no 
sEGundo sEMEstrE
A cada edição o evento realizado no segundo 
semestre cresce em visibilidade e tamanho. 
Quem visita a 14ª ABIMAD pode perceber 
uma mudança signifi cativa no perfi l da feira.

“A ABIMAD tem investido muito neste evento 
de inverno, e este ano, incrementamos para cerca 
de 100 empresas expositoras, o que possibilitou 
convidarmos cerca de 600 clientes VIPs. O perfi l 
da feira também mudou, sendo 50% de participação 
de empresas fornecedoras de móveis e 50% de 
decoração em geral. Isto permitirá aos nossos 
clientes comporem em um único evento, soluções 
completas para as suas lojas, tendo em vista sermos 
a única feira de alta decoração com este perfi l 
no país,” revela Paulo Mourão, vice-presidente 
da ABIMAD.

A organização do evento comemora o crescimento. 
“Estamos trabalhando para ser um evento muito 
mais produtivo aos nossos clientes. Almejamos que 
os lojistas possam se preparar com as compras do 
segundo semestre inteiramente na feira. Afi nal esse 
é o melhor período do ano de vendas e após um 
primeiro semestre de pouco crescimento o mercado 
espera o resultado de todos os estímulos que o 
governo deu”, avalia o presidente Michel Otte.

inCreAsed PresenCe durinG 
seCond semester

with each new edition, the event organized in 
the second half of the year grows in visibility 
and size. those who visit the 14th AbiMAd 
will see signifi cant changes in the trade 
show’s profi le.

“AbiMAd has invested heavily in the winter 
event and this year we increased the number of 
exhibiting companies to around 100, allowing 
us to invite around 600 vip clients. the trade 
show’s profi le has also changed, with 50% 
participation of furniture companies and 50% 
decorative object companies. that will allow our 
clients to come up with complete solutions for 
their stores in a single event, keeping in mind 
that we are the only high-end decoration trade 
show with this kind of profi le in brazil,” revealed 
paulo Mourão, AbiMAd’s vice-president.

the organizers of the event are celebrating this 
growth. “we’ve been working hard to make the 
event much more productive for our clients. 
our goal is for retailers to be able to prepare 
their purchasing for the second half of the year 
entirely at our trade show. After all, this is the 
best period of the year for sales and after an 
entire semester of sparse growth, the market 
is hoping to see the results of all the economic 
stimulation measures the government has 
taken,” said AbiMAd president.

PlentY of Color And CreAtiVitY

paying close attention to the trends in effect, not only 
in the high-end decoration sector, but also in the arts 
and fashion, the 14th edition of AbiMAd is betting on 
the use of color in putting together its environments and 
in the strong infl uence of color block. the color of the 
season is blue and its different shades. 

“our trade show points out trends, which is why we 
need to take a close look at what’s happening in the 
world, not just in brazil, as well as also paying close 
attention to other sectors like fashion and fi ne arts,” 
stated Michel otte, president of the association.

Muita Cor E CriatividadE
Atenta às tendências vigentes não apenas no 
setor da alta decoração, mas também das artes 
e da moda, a 14ª ABIMAD aposta no uso de 
cores na paginação de ambientes e na forte 
infl uência do Color Block. O tom da vez é 
o azul e seus matizes. 

“Nossa feira aponta tendências, por esta razão 
precisamos voltar o olhar para o que acontece 
no mundo e não só no Brasil, além de também 
fi carmos atentos aos outros setores como a 
moda e as artes plásticas”, afi rma Michel Otte, 
presidente da associação.
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alÉM dos Bons nEGÓCios
Os expositores da 14ª ABIMAD se prepararam para 
surpreender o público com lançamentos e novidades. 
Mas entre um estande e outro, os visitantes podem 
desfrutar de toda a megaestrutura montada para 
dar suporte ao evento. 

“Selecionamos os melhores fornecedores de serviços 
para que expositores e convidados tenham atendimento 
de excelência no que tange a limpeza, segurança e 
glamour que já é uma característica do evento”, destaca 
José Lucio Aragão - Coordenador dos eventos ABIMAD.

Patricia Linhares, Gerente Executiva da associação 
complementa explicando que “as parcerias tradicionais 
com alguns fornecedores, como NIC TUR, Estrutural, 
Tau Joy e Meils do Brasil, fazem com que trabalhemos 
com tranquilidade e segurança no sucesso do evento.”

more thAn Just Good business

the exhibitors at the 14th AbiMAd have made preparations 
to surprise the public with new products and developments. 
but from one stand to another, visitors can enjoy all the 
mega-infrastructure set up to provide support for the event. 

“choosing the best service providers so that the exhibitors 
and guests can be served with excellence in everything related 
to cleanliness, safety and glamour are already well-known 
characteristics of the event,” pointed out José Lucio Aragão, 
AbiMAd’s event coordinator.

patricia Linhares, the association’s executive Manager, added 
to this by explaining that “our longstanding partnerships with 
several suppliers, like nic tur, estrutural, tau Joy and Meils 
do brasil, make it possible for us to work with peace of mind, 
confi dent about the event’s success.”

lounGE viP
Os convidados Vips dispõem de um lounge preparado 
exclusivamente para eles, onde podem aguardar 
por seu transfer com comodidade. 

CoQuEtÉis 
Ao fi m de cada dia acontecem os tradicionais 
happy hours da ABIMAD com brindes ao sucesso 
da feira e dos visitantes.

sHoWs
No dia 25, primeiro dia da feira, o DJ Clemente 
Napolitano se apresenta a partir das 18 horas.

Dias 26 e 27, a banda Get Back traz o melhor 
do rock internacional para o palco da ABIMAD, 
sempre a partir das 18h30.

ParCErias
A ABIMAD fi rmou parcerias com empresas referência no 
mercado de alimentação como Nespresso, por exemplo, 
além de cupcakes Wondercake, sorveteria Yogofresh e 
temaqueria Makis Place, para servir os visitantes da feira.

“Este é um evento que gostamos muito de fazer, pois 
testamos novas experiências que serão avaliadas e se 
aprovadas, são implementadas nas feiras seguintes, 
possibilitando uma melhoria contínua de nossos 
eventos”, arremata Paulo Mourão.

ViP lounGe

vip guests will have a space that has been 
prepared exclusively for them, where they 
can wait for their transfers in comfort. 

CoCKtAil PArties 

At the end of each day, we will have the now 
traditional AbiMAd happy hour, with toasts 
to the success of the trade show and visitors.

shoWs

on the 25th, the fi rst day of the trade show, 
dJ clemente napolitano will perform starting at 6 p.m.

on the 26th and 27th, the band get back will present 
the best international rock music on the AbiMAd stage, 
beginning at 6:30 p.m.

PArtnershiPs

AbiMAd has signed partnerships with companies that 
are references in the institutional food market like 
nespresso, for example, as well as cupcakes, ice cream 
and sushi, to serve trade show visitors.

“this is an event we love to organize, since we are 
always testing out new experiences. we fi rst evaluate 
them that way and if they are approved, they are 
introduced to the following trade shows, allowing 
for constant improvement of our events,” 
concluded paulo Mourão.
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Palavra dos 
ExPositorEs
A Word from the exhibitors

A revistA HAll entrou 
em contAto com os 
expositores dA 14ª 
ABimAd pArA sABer como 
eles se prepArArAm 
pArA o evento, quAis os 
oBjetivos que AlmejAm 
Atingir e, clAro, que 
surpresAs o púBlico irá 
encontrAr. AcompAnHe.

HALL MAgAzine contActed tHe 
exHibitors froM tHe 14tH AbiMAd 
trAde sHow to find out How tHey’ve 
prepAred for tHe event, About tHe 
goALs tHey Hope to Meet And of 
course, tHe surprises visitors Are 
going to coMe Across. reAd on.

“As expectativas são sempre as melhores possíveis. 
Estamos orgulhosos de fazer parte deste projeto 
grandioso e consolidado que é a ABIMAD. A 6F 
Decorações só pode ansiar por bons negócios e uma 
exposição que só irá otimizar a imagem da empresa. 
Trabalhamos arduamente durante os meses que 
precedem a feira buscando a seleção perfeita de peças 
que surpreendam e agradem aos visitantes do evento, 
tudo para que a ABIMAD siga com seu alto conceito em 
expositores e para que o valor agregado à 6F Decorações 
advindo dessa parceria seja sempre renovado e enaltecido.” 

“our expectations couldn’t be any better. we’re proud to 
be part of such a great, consolidated project as AbiMAd. 
6f decorações expects nothing but good business 
deals and our display will surely further improve the 
company’s image. we have been hard at work during 
the months preceding the trade show, looking for the 
perfect selection of pieces to surprise and please our 
visitors, everything so that AbiMAd will continue to be 
seen as a place for great exhibitors and so the value 
added to 6f decorações by this partnership will always 
be renewed and heightened.” 

“As expectativas da equipe Artefama em participar das 
feiras da ABIMAD sempre são boas. Ainda mais na feira 
que sucede o evento de Milão. Queremos surpreender 
nossos clientes com novidades trazidas da Itália, as 
tendências, mas sempre respeitando a característica dos 
nossos produtos, que seguem uma linha de rústico-fina.” 

“the expectations of the Artefama staff to 
participate in the AbiMAd trade show are always 
great. especially the one coming right after the 
Milan event. we want to surprise our clients with 
new products brought over from italy, the trends, 
while always respecting the characteristics of our 
products, which follow a fine-rustic line.” 

mArcelo FelmAnAs  
6F Decorações, Cotia/SP.

Angelo luiz duvoisin 
Artefama, São Bento do Sul/SC.
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“Durante a 14ª Feira ABIMAD esperamos aumentar 
nossa carteira de clientes, estreitar nosso relacionamento 
e firmar novas parcerias com representantes. Estamos 
prontos para receber nossos clientes com lançamentos 
de produtos, excelência no atendimento e entrega 
rápida. Nosso diferencial é fabricar tapetes exclusivos, 
100% nacionais e com responsabilidade social, pois 
trabalhamos com comunidades carentes. Este ano, 
lançaremos uma mistura de fios Medusa®  
e Cetim, fazendo uma composição diferenciada  
de cores e modelos.”

“during the 14th AbiMAd trade show, we expect to 
increase our client portfolio, improve our relationships 
and create new partnerships with representatives. we’re 
ready to welcome our clients with brand new products, 
excellent service and quick deliveries. our competitive 
advantage lies in manufacturing exclusive, 100% 
brazilian rugs with social responsibility, since we engage 
in work with needy communities. this year, we will be 
launching a new mixture of Medusa® and satin fibers, 
creating a unique composition of colors and models.” 

“Durante muitos anos nossa empresa se dedicou à 
comercialização de produtos padronizados para pronta 
entrega. Hoje, estamos resgatando nossa tradição de 
atender sob encomenda. Identificamos essa demanda 
do mercado ao perceber que o setor de pronta entrega 
está dominado pelos produtos importados. O objetivo é 
favorecer o atendimento aos profissionais e compradores 
que buscam parceria de médio e longo prazo. Isso gera, 
inclusive, uma mudança radical no layout do nosso 
estande. Por isso, nossas expectativas são muito boas.”

“for many years, our company dedicated itself to selling 
standard products for delivery. now we are bringing 
back our tradition of providing customized products.  
we identified this demand in the market by noticing 
that the ready-to-ship sector is being dominated 
by imported products. our goal is to favor serving 
professionals and buyers who are looking to develop  
a medium to long-term partnership. that has also led  
to radical changes in our stand layout. for this reason, 
we have great expectations for the trade show.” 

“A edição de inverno da feira ABIMAD sempre nos 
traz boas lembranças, já que em todas elas fizemos 
excelentes negócios. É sem dúvida uma feira que deve 
estar sempre no calendário.” 

“we always bring home fond memories from the 
winter edition of the AbiMAd trade show, since we 
always do great business there. without a doubt, it’s 
a trade show that will always be on our schedule.” 

roBerto jAmes HerrmAnn 
Omicron Mônaco Tapetes 
Itapevi/SP.

jeAnnety FAriAs nep  
e FlAvio nep 
Style Brazil, Limeira/SP.

mArcelo pAcHeco 
Formanova Móveis 
Palhoça/SC.
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“Esperamos um ótimo retorno da 14ª ABIMAD, assim como 
aconteceu com o evento de fevereiro. A ABIMAD é a nossa 
principal plataforma para lançamento de produtos e o nosso 
estande trará as mais recentes novidades da Donaflor, tanto  
em design quanto em materiais. Tem bastante coisa nova 
chegando esse ano.” 

“we are hoping for great returns from the 14th AbiMAd, just 
like what happened with the february event. AbiMAd is our 
main platform for launching new products, and our stand will 
include the latest products by donaflor, both in terms of design 
and materials. Quite a few new items are arriving this year.” 

“A Renar está muito animada com sua primeira 
participação na ABIMAD. Fazer parte desta prestigiosa 
associação é um prêmio aos muitos anos de trabalho, 
construindo nossa imagem de seriedade, inovação, 
qualidade. A Renar acredita no design como uma 
disciplina exercitada diariamente. Uma atividade perene. 
Esta filosofia sedimentou uma sólida linha de produtos 
com características próprias e marcantes, reconhecidas 
no Brasil e no exterior. Estaremos lançando na ABIMAD, 
coleções inéditas, de vários designers consagrados. 
Em um espaço leve, alegre, moderno, buscaremos 
emocionar nossos clientes com produtos únicos. 
Respeito aos recursos naturais de nosso planeta é um 
valor fundamental a Renar. Plantando e replantando 
florestas em um ciclo contínuo e balanceado, produzindo 
com materiais como papelão reciclado nas embalagens 
e adesivos à base de água. Nos orgulhamos de oferecer 
produtos charmosos e funcionais que não agridem o 
meio ambiente. Produzir e preservar é o sentimento  
que permeia a cultura da Renar.” 

“renar is very excited about our first appearance at 
AbiMAd. being part of this prestigious association is 
an award for all these years of hard work, building up 
our image as a serious, innovative and high quality 
company. renar believes in design as a discipline that 
needs to be practiced every day. An ongoing activity. 
this philosophy gave rise to our solid line of products 
with their own striking features, recognized both in 
brazil and abroad. we will be at AbiMAd launching 
brand new collections by several renowned designers. 
in a light, happy, modern space, we will be seeking 
to arouse our clients’ interest with unique products. 
respect for our planet’s natural resources is one of 
renar’s fundamental values. planting and replanting 
forests in an ongoing, harmonious way, producing with 
materials like recycled cardboard in our packaging and 
water-based adhesives.we are proud to sell charming 
and functional products that aren’t harmful to the 
environment. produce and protect is the one feeling 
permeating all of renar’s culture.” 

josevil pAlmeirA 
Renar Móveis, Fraiburgo/SC.

mArcelo yAmAsitA 
DonaFlor Mobília, Cambé/PR.
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isaloni dE Milão: 
EsPElHo da alta 
dECoraÇão
sAlone milAno: mirror of hiGh-end deCorAtion

o mundo do design, dA ArquiteturA 
e dA AltA decorAção voltArAm os olHos 
pArA milão no mês de ABril. entre os 
diAs 17 e 22, o esperAdo isAloni, com 1750 
expositores, ABriu suAs portAs pArA mAis 
de 330 mil visitAntes do mundo inteiro, 
contrAriAndo A má FAse que AssolA 
A economiA itAliAnA. A ABimAd 
mArcou presençA no evento 
AtrAvés de seus AssociAdos.

ALL eyes in tHe worLd of design, 
ArcHitecture And HigH-end decorAtion 
were set on MiLAn in ApriL. froM tHe 17tH 
to tHe 22nd, tHe MucH AwAited sALone, 
witH 1,750 exHibitors, opened its doors 
to over 330,000 visitors froM Around tHe 
worLd, countering tHe difficuLt period 
AssAiLing tHe itALiAn econoMy. AbiMAd 
wAs present At tHe event tHrougH 
its MeMbers.
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1 . PAULO ALLEMAND COM MICHEL MARTINS, MARCOS MARTINS, RENAN MARTINS E ADALTO JUNIOR, DA ARTE NOVA     2 . LEANDRO GARRIDO DA TAPIS COM JAIME CARVALHO DA CARTAGO
3 . JULIANA ARRIEL E JOÃO RESENDE DA SIR DESIGN, COM SIMONE TEIXEIRA SÁ RIBEIRO DE OLIVEIRA E FABRÍCIA TEIXEIRA DE SÁ RIBEIRO DA TOM SOBRE TOM, DE BELO HORIZONTE.
4 . PATRICIA LINHARES, DA ABIMAD COM BIANCA GIACOMELLI E STEFANO SORRENTI, DO GRUPO NATUZZI     5 . FATIMA LUIZ E VANESSA DERENJI, DA TOK GLASS

1

3 4 5
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Este ano a feira de Milão se estendeu para além dos  
24 salões e foi para as ruas da cidade. Uma exposição  
a céu aberto, a “MonteNapoleone Design Experience 
by Citroën AUTO-MOBILI”, exibiu ambientes montados 
em contêineres, rebocados por carros da montadora 
francesa. O Design Dance também provocou os sentidos 
do público, em um show que contou a trajetória  
do homem e do design.

Apesar dos eventos paralelos, foi nos pavilhões que  
o iSaloni aconteceu. Dividido em Salone Internazionale  
del Mobile, EuroCucina International, Bathroom 
Exhibition e o International Furnishing Accessories 
Exhibition, o evento ditou tendências, apresentou nomes 
consagrados e revelações do design. “A Feira de Milão é 
sempre um grande espetáculo e ano após ano confirma 
sua influência em todo o mundo”, destaca Alexandre 
Rocha, designer da Renar. 

“Sem falar da estrutura física que Milão tem para realizar 
feiras, um centro de exposições maravilhoso, transporte 
de qualidade até a porta e superestandes”, comenta 
Patricia Linhares, gerente executiva da ABIMAD.

Sobre o atual momento econômico da Itália e sua 
repercussão no iSaloni, Paulo Allemand, diretor 
financeiro da ABIMAD pondera que “a crise certamente 
afetou o setor. O mercado é instável e sensível às 
oscilações econômicas, o que resultou em uma redução 
de investimentos por parte dos expositores da feira”,  
diz Paulo.

Mas nem por isso, o evento perdeu brilho e glamour. 
“Um fato que me chamou a atenção foi a facilidade  
com que os fabricantes chineses entraram na feira  
e nos estandes para fotografar e analisar os produtos 
tanto em termos de design como os detalhes 
construtivos. Eles têm fama de copiar os produtos  
e o farão, reduzindo a competitividade dos italianos”.

this year, the Milan trade show branched out from 
its 24 halls, moving onto the streets of the city. An 
open-air exhibition, the “Montenapoleone design 
experience by citroën Auto-MobiLi,” displayed 
environments assembled in cargo containers towed 
by cars made by the french automaker. design 
dance also drew emotions from the public in a show 
that told the story of humankind and design.

despite these parallel events, it was in the 
pavilions that salone took place. split into the 
salone internazionale del Mobile, eurocucina 
international, bathroom exhibition and the 
international furnishing Accessories exhibition, the 
event set trends, presenting renowned names and 
new revelations in design. “the Milan trade show 
is always a great spectacle and year after year it 
confirms its influence on the entire world,” said 
Alexandre rocha, a designer for renar. 

“not to mention the infrastructure Milan has to put 
on trade shows, a fantastic convention center, high 
quality transportation all the way to the front door, 
and super-stands,” commented patricia Linhares, 
AbiMAd’s executive manager.

regarding the current economic difficulties in italy 
and their impact on the salone, paulo Allemand, 
AbiMAd’s financial director pondered that “the 
crisis has certainly affected the sector. the market 
is unstable and sensitive to economic oscillations, 
which resulted in reduced investments on the part  
of trade show exhibitors,” said.

but this did not make the event lose its shine and 
glamour. “one thing that i noticed was the ease 
with which chinese manufacturers entered the trade 
show and the stands to photograph and analyze 
the products, both in terms of design and build 
details. they’re famous for copying products and will 
certainly do that, reducing italian competitivity.” 
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olHAres dos AssociAdos ABimAd  
soBre A FeirA de milão

“Avaliamos a feira de Milão como espelho para o setor moveleiro do 
mundo inteiro. Observamos que do clássico ao moderno, tudo que é 
lançado no iSaloni, vira tendência. O que nos chamou a atenção em 
relação a organização, foi a padronização da altura dos estandes, o 
que faz com que os corredores da feira fiquem mais bonitos. Sobre 
os produtos apresentados, gostamos muito do design, eles são muito 
criativos e abusam dessa criatividade. Observamos uma tendência 
para cores neutras. O colorido ainda está em alta, mas o neutro 
está em ascensão. Quanto às formas, gostamos do jeito criativo 
do italiano, que utiliza misturas diversas, tornando os seus móveis 
ainda mais conceituados. Comparando a produção brasileira com a 
italiana, estamos no caminho certo. Não vimos nada além daquilo 
que também conseguimos criar e produzir.”  
 
João Resende e Juliane Arriel,  
gerentes comerciais da Sir Design.

AbiMAd MeMbers perspectives on MiLAn

“we see the trade show in Milan as a mirror for the furniture 
sector worldwide. we observed that from classic to modern, 
everything that is launched at il salone becomes a trend. 
what attracted our attention regarding its organization was 
that setting a standard for stand height made the corridors 
of the trade show more attractive. regarding the products 
presented, we really liked their design, they are very creative 
and make great use of this creativity. the trend we saw was 
towards neutral colors. bright colors are still going strong, 
but neutrals are on the rise. As for the forms, we love the 
creative ways italians use a variety of combinations. this 
is what makes their furniture even more well respected. 
comparing brazilian production with what is being done in 
italy, we are on the right track. we didn’t see anything there 
that we aren’t able to create and produce here as well.” 

João resende and Juliane Arriel,  
sales managers at sir design
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“A cada visita à feira de Milão fica mais nítida 
a impressão que os produtos lá apresentados, 
principalmente no tocante a tapetes, que são o nosso 
foco, não impressionam a indústria nacional, pois todos 
os tapetes apresentados são produzidos aqui com melhor 
qualidade e design. Este ano grande parte dos tapetes 
ambientados nos estandes eram em baixa espessura 
(10 e 14mm), lisos e na cor prata com um leve brilho. 
Porém notamos que os tapetes felpudos (shaggys) ainda 
manterão seu espaço por mais algum tempo. A feira de 
Milão impressiona pelo seu tamanho e principalmente 
pelo número incrivelmente alto de visitantes. Tivemos 
informações de que a delegação brasileira este ano 
foi a maior superando, inclusive, a chinesa. Quanto a 
organização, limpeza e credenciamento, a nossa feira  
da ABIMAD é muito melhor administrada.” 

Leandro Garrido, gerente da Tapis Tapetes e Carpetes.

“with each new visit to the Milan trade show, it becomes 
clearer to me that the products being presented there, 
especially in terms of rugs, which are our focus, are no 
longer impressive to brazilian manufacturers, since all 
the rugs being produced here are of a higher quality 
and are better designed. this year, a large part of the 
rugs on display at the stand were fairly thin, between 
10 and 14 mm, smooth and were silver in color, with a 
slight shine. Although we did notice that shag rugs will 
be staying strong for a bit longer. the Milan trade show 
impresses with its size and by the incredible number of 
visitors. we heard that this year the brazilian delegation 
was the largest, even surpassing that of china. As for the 
organization, cleanliness and registration process, our 
AbiMAd trade show is much better managed.” 

Leandro garrido, tapis tapetes e carpetes manager
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“Milão me pareceu quase uma feira brasileira fora do 
Brasil, dada a quantidade de visitantes de nosso país. 
A todo momento ouvíamos e víamos profi ssionais de 
decoração, lojistas, fabricantes e até representantes 
brasileiros. A feira é muito grande e por isso é preciso 
mapear o que você quer ver ou você não consegue 
ver tudo. Indo diretamente aos pavilhões de interesse, 
achei um pouco aquém do que esperava, talvez por 
conta da atual situação econômica de alguns países 
europeus, inclusive a Itália. Porém, é possível tirar 
muita coisa boa. Em aspectos gerais, já que não fui 
lá apenas para ver móveis, a avaliação é mais ampla. 
Tudo deve ser observado: estandes, cores, lâminas, 
iluminação, tecidos e, claro, os móveis. Isto além dos 
contatos que são muito importantes. A construção dos 
estandes é um diferencial dessa feira pois são grandes e 
amplos, dando valor ao espaço de circulação. Em geral 
são bem decorados e vários deles sem, ou com poucas 
colunas, fi cando suspensos. Vi mais cores neutras, 
seja na madeira, lacas e tecidos. Lacas coloridas 
já em menor quantidade, aparecendo em poucas 
peças auxiliares ou em algum detalhe do produto. 
Os ambientes estavam bem comerciais. 
Talvez seja por conta da situação econômica, mas o que 
vi lá fora não é superior ao que temos no Brasil. Claro, 
existem exceções quanto a qualidade nas pinturas, 
principalmente as lacas, que são diferenciadas e quanto 
a diversidade de componentes, bem como a mágica 
que fazem para manter alinhadas as prateleiras de 
madeira ultrafi nas. Eu diria que ainda estão um pouco 
à frente em alguns quesitos, mas não tanto quanto 
antigamente.” 

Marcelo Pacheco, gerente comercial 
da Formanova Móveis.

“Milan almost seemed like a brazilian trade show 
away from brazil, given the number of visitors 
from our country. we were constantly hearing and 
seeing brazilian professional decorators, retailers, 
manufacturers and representatives. it’s a very big 
trade show. for that reason, you need to map out what 
you want to see. you can’t see everything. by going 
directly to the pavilions that were of interest to us, the 
trade show was a bit underwhelming, perhaps due to 
the current economic situation of several european 
countries, including italy. However, you can still learn 
a lot. overall, since i didn’t go just to see furniture, my 
evaluation is broader. you need to observe everything: 
stands, colors, lamination, lighting, fabric, and of 
course, the furniture. Let’s not forget the contacts, which 
are very important. the construction of the stands is 
one of the biggest features of this trade show, since 
they are big and spacious, which makes the corridors 
more attractive. in general, they’re well decorated and 
i saw several that had very few columns, hung from 
the ceiling. i saw more neutral colors, in terms of the 
wood, lacquer and fabric. bright colored lacquers are 
appearing less, appearing in a few auxiliary pieces 
or on product details. the environments were very 
commercial. Maybe it was because of the economic 
situation, but what i saw over there is no better than 
what we have in brazil. of course, there are some 
exceptions in terms of the quality in the paint-jobs, 
especially the lacquers, which are special, and in terms 
of the diversity of components, as well as the magic 
they work to keep ultra-thin wood shelves in alignment. 
i would say they’re still ahead of us on some points, 
but not as many as before.” 

Marcelo pacheco, sales Manager 
at formanova Móveis.

“milão me pAreceu quAse 
umA FeirA BrAsileirA ForA 
do BrAsil, dAdA A quAntidAde 
de visitAntes de nosso pAís.”

“MiLAn ALMost seeMed Like A 
brAziLiAn trAde sHow AwAy 
froM brAziL, given tHe nuMber 
of visitors froM our country.”
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“As principais tendências que percebemos 
foram o design retrô - que resgata o traço dos 
móveis modernos das décadas de 1950 e 60; as 
poltronas com espaldar alto que acomodam 
o corpo todo; o matelassê em grandes 
áreas das peças estofadas; a valorização dos 
materiais naturais, principalmente a madeira, 
e a multifuncionalidade dos móveis para 
salas - muitas vezes sem distinção de uso em 
área interna ou externa. A paleta de cores é 
bastante extensa, porém predominam cores 
pouco saturadas como o azul petróleo, o verde 
musgo e o vermelho escuro. O mais interessante 
que pudemos notar, porém, é a valorização 
do design assinado. Nos estandes das marcas 
mais badaladas, todo produto leva a assinatura 
do designer, fortalecendo tanto a marca do 
fabricante quanto o nome do profi ssional, 
num processo de criação de valor que coloca 
a indústria italiana na vanguarda mundial.” 

Alexandre Rocha, Asa Design, designer da Renar.

“the main trends we saw were retro design, 
bringing back the look of modern furniture from 
the 1950s and 60s; those high back chairs that fi t 
the whole body; the quilted upholstery on sofas; the 
heavy use of natural materials, especially wood, and 
multi-purpose furniture - oftentimes no distinction 
is made between pieces for indoor or outdoor use. 
the color palette was extensive, but less saturated 
colors like petroleum blue, moss green and dark 
red predominated. the most interesting thing we 
noticed, however, was how much value is being 
given to authorial design. At the stands of the 
hottest brands, every product boasted the designer’s 
signature, strengthening both the manufacturer’s 
name and that of the designer, in a process of 
creating value that is part of what keeps italian 
industry in the vanguard.” 

Alexandre rocha, Asa design, designer for renar 

“Em relação a organização do evento, 
percebi muitas coisas que jamais deixaríamos 
acontecer na ABIMAD. Alguns detalhes 
importantes como falta de acabamento entre 
os estandes, carpete mal colocado, etc. 
A falta de acessibilidade nos estandes 
também me chamou a atenção. Aqui temos 
uma grande preocupação em cumprir todas 
as determinações legais, lá não. Claro que 
a feira é infi nitamente maior do que a nossa, 
mas certas ações visam a segurança dos 
visitantes. Os expositores apresentaram 
menos lacas coloridas este ano. Mais nos 
detalhes ou em peças complementares e 
com visível infl uência do azul e suas nuances. 
O acrílico estava presente em vários estandes, 
principalmente em cadeiras. O mobiliário 
estava mais leve, usando metal, vidro, 
madeira menos espessa e laminados como 
matéria-prima. Penso que a velha máxima 
“menos é mais” será a tendência na décor.” 

Patricia Linhares, gerente executiva 
da ABIMAD, que encontrou a arquiteta 
Brunette Fraccaroli no estande 
da Missoni Home.

“regarding the event’s organization, i saw quite a few things that we 
would never let happen at AbiMAd. several important details such as 
a lack of fi nish on the stands, poorly laid carpet etc. i also noticed a 
lack of accessibility at the stands. Here we work very hard to comply 
with all the legal requirements, unlike what i saw there. of course, 
their trade show is infi nitely larger than ours, but certain things we do 
with visitor safety in mind. exhibitors presented fewer brightly colored 
lacquers this year. More on certain details or on accessory pieces, with 
a visible infl uence of the color blue and its nuances. we saw acrylic at 
several stands, especially in chairs. the furnishings were lighter, using 
metal, glass, thinner wood and laminates as a raw material. i think 
the old saying “less is more” will be this year’s trend in decoration.” 

patricia Linhares, AbiMAd executive manager, 
and brunette fraccaroli.
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Casa Cor  
são Paulo
CAsA Cor são PAulo

Realizada de 29 de maio a 22 de julho, e com 
público estimado em mais de 180 mil pessoas, a 

Casa Cor SP aconteceu em uma nova área nas 
dependências do Jockey Club, um dos endereços 

mais sofisticados da cidade, apresentando 
simultaneamente três mostras: Casa Cor, Casa 

Hotel e Casa Talento Fashion.

A cAsA cor é o mAior evento 
de ArquiteturA, decorAção 
e pAisAgismo dAs AméricAs e 

o segundo mAior do mundo. 
em 2012, cHegA A suA 26ª edição 
prestAndo HomenAgem à top 

gisele BündcHen. A musA do 
evento serviu de inspirAção 

e reFerênciA pArA As criAções 
dos proFissionAis. 
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Held May 29 to July 22, and with a public 
estimated at more than 180,000 people, 
casa cor sp took place in a new area of the 
Jockey club complex, one of the city’s most 
sophisticated addresses, simultaneously 
presenting three shows: casa cor, 
casa Hotel and casa fashion talent.

cAsA cor is tHe AMericAs 
LArgest event in tHe fieLd of 
ArcHitecture, decorAtion And 
LAndscAping, And tHe worLd’s 
second LArgest. in 2012, it HAs 
Arrived At its 26tH edition 
pAying tribute to top ModeL 
giseLe bÜndcHen. tHe event’s 
Muse served As A source of 
inspirAtion And reference for 
tHe professionALLy creAted 
environMents. 

prAçA cAsA cor 
“HomenAgem à 
gisele BündcHen” 

Gisele Bündchen, a grande homenageada da 
mostra e ícone do mundo fashion, também é 
referência para o projeto dos irmãos Beatriz e 
Eduardo Fernandez Mera. A riqueza dos detalhes 
é um dos grandes diferenciais. Além da proposta 
de praça de convivência, o ambiente é concebido 
para sediar desfi les a céu aberto. O destaque 
fi ca também para a escultura em madeira de 
fl oresta de remanejamento que representa a 
top internacional, esculpida especialmente pela 
artista plástica Bia Doria

cAsA cor “tribute 
to giseLe bÜndcHen” 
sQuAre” 

gisele bündchen, the show’s woman of honor 
and a world fashion icon, was also the reference 
point for the project by siblings beatriz and 
eduardo fernandez Mera. the wealth of details 
is what set their project apart. in addition to 
the proposal to be a social gathering point, the 
environment was designed to be a setting for 
outdoor fashion shows. Another highlight was 
the sculpture in ecologically friendly wood from 
managed forests portraying the internationally 
famous top model, sculpted especially for the 
event by artist bia doria.
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living color Blocking  
sABrinA sAto

Brunete Fraccaroli, profissional sempre antenada nas 
tendências do mundo da moda, surpreende com sua 
explosão de cores – Color Blocking. O conceito do espaço 
é inovador e todo trabalhado em blocos coloridos que 
estão em alta nas passarelas mundiais da moda. As cores 
marcantes dispostas em formas e texturas setorizam  
a entrada, o bar e o home theater. A decoração é feita 
com peças exclusivas para a mostra. Destaque para 
mesa central de 14 m de comprimento, de superfície lisa 
de quartzo artificial nos tons de laranja e vermelho. 

Living coLor bLocking  
sAbrinA sAto

brunete fraccaroli, a professional who is always in tune 
with worldwide fashion trends, surprised us with her 
explosion of colors - color blocking. the concept behind 
the space is innovative and is full of those colorful blocks 
that are the big news on fashion runways around the 
world. striking colors laid out in interesting shapes 
and textures separate the entrance, bar and home 
theater from each other. the environment is decorated 
with pieces made exclusively for the show. one of the 
highlights was the 14 meter long center table with its 
smooth artificial quartz surface in shades of orange 
and red. 

Casa Cor CAsA Cor
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estúdio do jovem 

Projetado para um jovem na faixa dos 30 anos, 
morador de uma grande metrópole, que aprecia 
arte e design, mas preserva sua herança familiar. 
A atmosfera é contemporânea, realçada por meio 
do design no mobiliário, assinados pelos principais 
designers da atualidade. O destaque fica por conta 
das cores, em tons de cinza e azul, a marcenaria 
sob medida do escritório, em forma de casulos e o 
mínimo de portas e paredes. O arquiteto Leonardo 
Junqueira integrou os espaços mantendo a distinção 
entre eles, para facilitar o cotidiano do morador. 

young person’s studio 

designed for a young person around 30 years of age 
residing in a large city – someone who appreciates 
art and design, but who is still in touch with their 
family heritage. the atmosphere is contemporary, 
emphasized by the furniture, created by today’s top 
designers. the project stands out with its colors, shades 
of gray and blue, the office’s custom carpentry in the 
form of niches, and very few doors and walls. Architect 
Leonardo Junqueira integrated the spaces while still 
distinguishing them from each other, in order to 
facilitate the resident’s daily tasks. 
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espAço kenzo

A atmosfera intimista baseada na personalidade do 
estilista Kenzo Takada é a inspiração da designer Jóia 
Bergamo para realizar Espaço Kenzo. Sóbrio e despojado, 
remetendo ao verdadeiro estilo oriental da atualidade 
aliado às inovações do universo ocidental, o espaço 
possui 160m² e está dividido em um grande living 
com bar e um quarto. A fachada e o hall de entrada 
já recebem o convidado com grande impacto, o piso, 
de madeira Ipê escuro, contrasta de forma sutil com 
o tapete preto com bordô, estilo Cobogó, desenhado 
com base nas criações do Kenzo. Em frente ao espaço, 
foram projetados dois biombos, com desenho exclusivo, 
remetendo a cultura do Japão.

kenzo spAce

the personality of fashion designer kenzo takada 
was the inspiration for Jóia bergamo as she created 
the kenzo space with its cozy atmosphere. sober and 
laid back, reminiscent of today’s true oriental style, 
combined with the innovation of the western world, this 
160 m2 space is divided into a large living room with 
a bar and a bedroom. the façade and foyer welcome 
guests with great impact. the floor in dark ipê wood, 
contrasts subtly with the black and bordeaux cobogó 
style rug, its design based on kenzo’s creations. in front 
of the space, two folding screens exclusively designed for 
the space make reference to Japanese culture.
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suíte pAulo Borges

Um ambiente sóbrio e sofisticado, completamente 
tecnológico e funcional, é a proposta de Glaucya 
Taraskevicius para homenagear o grande idealizador 
do São Paulo Fashion Week, Paulo Borges. O mobiliário 
criado por designers brasileiros contempla a poltrona  
de descanso, a cama estofada e revestida com seda 
grafite, as cadeiras e a mesa com pés de vidro – que  
dá a sensação que o tampo está flutuando. A atração  
fica para a lâmina de vidro que separa o dormitório  
do banheiro e faz projeções das imagens vistas  
dos dois lados.

pAuLo borges suite

A sober and sophisticated environment, fully 
technological and functional, is glaucya taraskevicius’ 
proposal to pay tribute to the great creator of são paulo 
fashion week, paulo borges. the furniture, created 
by brazilian designers, includes a restful armchair, an 
upholstered bed covered in graphite-colored silk, and 
chairs and a table with glass feet that make it look like 
the top is floating. the biggest attraction is the sheet of 
glass separating the bedroom from the bathroom, which 
is able to catch projected images that can be seen from 
both sides.

Casa HotEl CAsA hotel

suíte micHel teló

Para homenagear o sertanejo reconhecido 
mundialmente, Simone Goltcher apresenta um 
loft que traduz com elegância o estilo de vida de 
um homem solteiro, bem sucedido, moderno, 
contemporâneo e high tech. O home teather fica 
em um nível mais baixo, apesar de não deixar 
de ser integrado com o restante dos cômodos. 
O painel da cabeceira, revestido com papel de 
parede, iluminado com LED e a cama embutida 
no piso, com rasgo iluminado, trás um clima de 
descontração para o ambiente. No banheiro, 
pastilhas com a letra “M” personalizam o projeto 
com uma dedicatória inspirada no apelido 
pessoal do cantor. 

MicHeL teLó suite

in order to pay tribute to the internationally 
famous sertanejo (brazilian country music) star, 

simone goltcher presents a loft that expresses the 
lifestyle and elegance of a successful, modern, 

contemporary and technologically savvy bachelor. 
the home theater is set at a lower level, but 
remains an integral part of the suite’s other 

environments. the bed’s headboard, covered with 
wallpaper and illuminated with Leds, and the 
bed, built into the floor in an illuminated slot, 

lend a relaxed atmosphere to the environment. 
the bathroom is tiled with a repeating letter “M” 
pattern, personalize the project with a dedication 

inspired by the singer’s personal nickname. 
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Casa Cor  
santa Catarina
CAsA Cor sAntA CAtArinA

modA, estilo e tecnologiA  
ForAm os temAs dA cAsA cor 
sAntA cAtArinA em 2012. reAlizAdo 
de 15 de mAio A 24 de junHo, nA 
cApitAl cAtArinense, o evento  
já se destAcA como o quArto 
mAior do pAís, em termos de 
púBlico pAgAnte, Atrás ApenAs de 
rio de jAneiro, são pAulo e Belém. 

O mirante da Lagoa da Conceição, um dos principais 
cartões postais de Florianópolis, foi o cenário escolhido 
para 63 profissionais montarem os 42 ambientes 
do evento. Muitos espaços ganharam uma vista 
deslumbrante para a Lagoa da Conceição e para as 
praias da região leste da Ilha de Santa Catarina. 

Confira alguns espaços da Casa Cor SC 2012.

the viewpoint at Lagoa da conceição, one of 
florianópolis’ main picture postcard views, was the 
setting chosen for 63 professionals to put together 
the event’s 42 environments. Many of the spaces had 
a spectacular view of Lagoa da conceição and the 
beaches on the east side of santa catarina island. 

Here are a few of the 2012 casa cor sc spaces.

fAsHion, styLe And tecHnoLogy 
were tHe tHeMes for tHe 2012 
edition of cAsA cor sAntA cAtArinA. 
HeLd MAy 15 to June 24 in tHe stAte 
cApitAL, tHe event is now tHe 
country’s fourtH LArgest of its 
kind in terMs of pAying visitors, 
beHind tHe rio de JAneiro, são 
pAuLo And beLéM versions. 
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cAFé pAnorâmico

A designer de interiores Juliana Cugnier usou e 
abusou dos mais diferentes estilos para dar vida 
ao Café Panorâmico da Casa Cor Santa Catarina 
em 2012. Com 140 metros quadrados e um 
visual deslumbrante para a Lagoa da Conceição, 
um dos destaques do projeto é a divisão dos 
ambientes, uma vez que o Café Panorâmico é 
composto por três diferentes espaços: na área 
interna, chamada mezanino íntimo do café, o 
que mais chama a atenção é a ousadia impressa 
no trabalho fotográfico. Já na área externa há 
o Living do Café, onde os visitantes encontram 
um sofá, uma lareira, a belíssima vista para 
Lagoa da Conceição, e um espaço com cobertura 
automatizada que permite aos visitantes 
apreciarem as lindas noites estreladas  
da capital catarinense.

pAnorAMic view cAfé

interior designer Juliana cugnier made use of 
a huge variety of styles to bring the 2012 casa 
cor’s panoramic café to life. with 140 m2 and 
a spectacular view of Lagoa da conceição, 
one of the project’s outstanding features is 
how it separates the environments, since the 
panoramic café consists of three different 
spaces:  inside, called the interior mezzanine 
of the café, what draws the most attention is 
the boldness printed in the photographic work. 
outside is the café’s Living room, where the 
visitors can sit back and relax on a sofa in front 
of the fireplace with a beautiful view of Lagoa 
da conceição, and a space with an automated 
roof that allows visitors to appreciate the capital 
city’s beautiful starry nights.

cozinHA gourmet

Uma parceria entre a arquiteta Cristiane Passing e  
a Balaroti Materiais de Construção deu vida à Cozinha 
Gourmet. O ambiente de 114 metros quadrados, com deck,  
é um verdadeiro refúgio de lazer, convivência e relaxamento, 
sendo composto por cozinha, um espaço para jantar, home 
theater, adega, jacuzzi e uma fonte, tudo integrado, com 
área externa também com vista para a Lagoa da Conceição. 
O projeto explora cores neutras e linhas retas, enquanto 
contrasta com a ousadia da cor “fogo”, para 2012, em todas 
as vigas e estruturas metálicas. Outro destaque do ambiente 
é uma mesa de jantar em Corian Concrete, com um desenho 
personalizado com faixas e “poás” iluminados em corian 
branco translúcido. 

gourMet kitcHen

A collaborative project between architect cristiane passing 
and balaroti Materiais de construção gave rise to the 
gourmet kitchen. the 114 m2 environment with a deck is 
a veritable leisure, social gathering and relaxation refuge 
made up of a kitchen, dining area, home theater, wine 
storage, Jacuzzi and a fountain, all integrated, with an 
outdoor area as well that has a view of Lagoa da conceição. 
the project explores neutral colors and straight lines, 
contrasting them with the boldness of 2012’s “fire” color 
in all the beams and metal structures. Another highlight 
in the environment is a dining room table made of corian 
concrete, with a personalized design with bands and 
illuminated polka-dots in translucent white corian.
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espAço Belvedere

O Espaço Belvedere, assinado pelo 
arquiteto Sidnei Machado, foi construído 
com o propósito de ser um local de 
contemplação na Casa Cor Santa 
Catarina. Com vista privilegiada para  
a Lagoa da Conceição, o espaço faz 
jus ao termo italiano belvedere, que 
significa mirante. Desenvolvido sob 
medida para quem gosta de reunir 
familiares e amigos ao redor da lareira, 
o ambiente recebe esquadrias que 
emolduram a paisagem externa e uma 
ampla porta que dá boas-vindas aos 
convidados. A privacidade está garantida  
fechando-se as persianas de madeira.   

inspirAção do Artesão

O Espaço Inspiração do Artesão presta uma homenagem ao artista 
plástico Antonio Borges, que há mais de 20 anos faz retratos no Centro 
de Florianópolis. O ambiente projetado por Helen Rezende, arquiteta do 
escritório di20 Design & Arquitetura, possui 41 metros quadrados e foi 
planejado para ser um local onde o artesão pode se inspirar, descansar 
e receber amigos e clientes. Os profissionais da di20 desenvolveram o 
design de três peças-chave do ambiente: o sofá, a chaise e a banheira. 
Outro destaque foi a cartela de cores aplicada no projeto - um mix de 
branco com tons amadeirados e escuros.  

beLvedere spAce

the belvedere space by architect 
sidnei Machado was built to be a place 
of contemplation at casa cor santa 
catarina. with a special view of Lagoa 
da conceição, this space does justice 
to the italian term belvedere, which 
means viewpoint. custom designed for 
those who like to bring their family and 
friends together around the fireplace, 
this environment has windows that 
frame the landscape and a wide door to 
welcome guests. privacy is guaranteed 
by closing the wooden shutters.    

inspirAtion by Artesão

the inspiration space by Artesão 
pays tribute to artist Antonio 
borges, who has been making 
portraits for over 20 years in 
downtown florianópolis. the 
41 m2 environment by Helen 
rezende, architect at di20 design 
& Arquitetura, was designed to 
be a place for a craftsperson to 
take inspiration from, rest and 
welcome friends and customers. 
the professionals of di20 developed 
a design with three key-pieces for 
the environment: the sofa, chaise-
longue and bathtub. Another 
highlight was the color palette 
they applied to the project - a 
combination of white with wood 
and dark shades.  
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Home tHeAter

Um espaço para entretenimento no conforto 
do lar. Assim pode ser definido o Home Theater 
da Casa Cor Santa Catarina, projetado pela 
arquiteta Cintia de Queiroz. O ambiente, de 
65 metros quadrados, apresenta as últimas 
novidades da área de vídeo, som e imagem, 
aliando tecnologia e modernidade ao bem-
estar e à sustentabilidade. As cores Uva e Verde 
Mata Virgem, lançamentos da Suvinil, ganham 
destaque no espaço juntamente com gravuras  
de obras arquitetônicas e criações de alta 
costura. Esses itens, aliás, vêm ao encontro 
do tema da mostra neste ano: “Moda. Estilo. 
Tecnologia”.

HoMe tHeAter

A place for entertaining in the comfort of your own home.  
that’s a good definition of the casa cor santa catarina Home 
theater, designed by architect cintia de Queiroz. this 65 m2 
environment presents the latest developments in the field 
of video, sound and imagery, combining high technology 
and modernity with well-being and sustainability. the latest 
colors by suvinil paint, grape and green virgin forest, are the 
highlights for the space, along with prints of architectural works 
and haute-couture creations. these items, we might add, are in 
perfect alignment with the theme for this year’s show: “fashion. 
style. technology”.

living

O Living, ambiente do módulo Um Refúgio em Balneário Camboriú, 
da Casa Cor Santa Catarina, tem seu projeto assinado pela dupla de 

arquitetos Alexandre Voigt e Rafael Santos. Os 45 metros de quadrados 
de área foram planejados para dar vida a três espaços distintos, sendo 

eles a Saleta do Piano, o Home Theater e a Sala de Jantar. As linhas 
modernas e suaves do mobiliário sob medida, aliadas às peças de 

design clássico e Art Déco, conferem um estilo singular ao projeto. A 
arte contemporânea está presente em diversos pontos do ambiente: as 

divertidas telas de Eduardo Baruch dão um toque de humor, as esculturas 
de Reiner Wolf e Emanuel Vasco Nunes em tons dourados e as obras de 

Tamara Nowaschy agregam modernidade e elegância.  

Living rooM

the Living room, an environment 
that is part of the “A refuge at the 
camboriú oceanfront” at casa cor 
santa catarina, had its project designed 
by architectural duo Alexandre voigt 
and rafael santos. the 45 m2 were 
planned to liven up three distinct spaces 
- the piano salon, the Home theater 
and the dining room. the modern, 
soft lines of its custom furniture, in 
combination with classic and Art deco 
pieces are what give the project its 
unique style. contemporary art can be 
found throughout the environment: 
fun paintings by eduardo baruch lend 
a touch of humor, while sculptures by 
reiner wolf and emanuel vasco nunes 
in shades of gold and works by tamara 
nowaschy add modernity and elegance. 
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6f lança coleção 
assinada por 
sig bergaMin

A 6F Decorações, sempre buscando 
surpreender com produtos exclusivos, 
lança a coleção Ikat by Sig Bergamin, 

com estamparias têxteis reproduzidas 
em porcelana.  

A palavra Ikat é originária da Indonésia 
e signifi ca “nó”. É uma técnica antiga 

de tecelagem, em que as fi bras são 
tingidas e só formam desenhos quando 

entrelaçadas. No ano passado, as 
padronagens no estilo Ikat ganharam 

força no mundo da moda e, claro, 
conquistaram a decoração. 

Além da coleção Ikat, a 6F inova com 
produtos advindos do aero-alumínio 

inspirados na fuselagem de aviões da 
Segunda Guerra Mundial. E não é só 

isso, a equipe da empresa foi à China em 
busca de peças que complementarão 

seu portfólio e os ambientes mais 
disputados da alta decoração.

6f launChes ColleCtion 
by siG berGaMin

6F Decorações, always looking to 
surprise its customers with exclusive 
products, presents the new Ikat 
collection by Sig Bergamin, with textile 
style prints reproduced on porcelain.  

Ikat is an Indonesian word meaning 
“knot”. It is an ancient weaving 
technique where fi bers are dyed and 
create patterns when woven together. 
Last year, Ikat patterns took the world 
by storm and of course found their way 
into decoration as well. 

Besides the Ikat collection, 6F is 
innovating with products made of 
aircraft grade aluminum inspired by 
WWII plane fuselages. And not only 
that, but the company’s staff went to 
China in search of pieces that would 
be welcome additions to their portfolio 
and the most disputed environments 
of high-end decoration.

Patricia linhares de souza, 
Gerente executiVa da aBimad com 

daniel al makul, da casa fortaleza
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celebração
No dia 08 de maio, a revista Casa Claudia  
comemorou 35 anos de existência com uma  
grande festa no Museu da Casa Brasileira.  
A Italsofa, do grupo Natuzzi, associado ABIMAD,  
atuou como patrocinadora oficial do evento. 

Além da Italsofa, outros associados estiveram presentes. 
A gerente executiva da ABIMAD, Patricia Linhares, 
também prestigiou o evento da revista que faz parte  
das mídias impressas que a associação usa para  
divulgar seus eventos.

Celebration

On May 8, Casa Claudia magazine celebrated its 35th 
anniversary with a fabulous party at the Museu da Casa 
Brasileira. Italsofa, owned by ABIMAD member Natuzzi 
Corporation, was the event’s official sponsor. 

Besides Italsofa, other members were present. ABIMAD 
Executive Manager Patricia Linhares also honored the event 
for the magazine, which is one of the print-media sources 
the association uses to promote its events.

Minuano coMeMora  
40 anos coM visita do  

vice-governador do rs
No dia 13 de junho, a Indústria Peles Minuano recebeu 

a visita do vice-governador do Estado do Rio Grande 
do Sul, Beto Grill, que foi recepcionado pelo presidente 

da empresa, Paulo Enzweiller. A empresa se destaca 
na região como uma das maiores curtidoras de couro, 
com linhas que são exportadas para diversos estados 

brasileiros, com destaque também no mercado europeu, 
produzindo sofás de couro, tapetes e  

estofados automotivos, entre outros segmentos.

O vice-governador se mostrou empolgado ao visitar 
as instalações e pôde conhecer, passo a passo, 

todos os processos que o couro passa até chegar ao 
consumidor. “Sempre é bom ver uma empresa familiar, 

genuinamente gaúcha e com raízes tão intrínsecas 
com a sua comunidade completar 40 anos com uma 

produção de destaque”, disse.  

Minuano Celebrates 40th  anniversary 
with visit by rs viCe-Governor

On June 13, Indústria Peles Minuano received a visit 
from the Vice-Governor of the State of Rio Grande do 
Sul, Beto Grill, who was welcomed by the company’s 
President, Paulo Enzweiller. The company is a standout 
in the region as one of the largest tanneries, with 
product lines that are exported to many Brazilian 
states, with emphasis on the European market as 
well, producing leather sofas, rugs and automotive 
upholstery, among other segments.

The Vice-Governor appeared extremely interested as 
he visited the facilities to learn, step-by-step, all the 
processes leather undergoes before arriving at the  
end consumer. “It’s always great seeing a 100%  
Gaucho family-run company with roots that are  
so intrinsic to its community celebrate its 40th  
anniversary with such outstanding production,”  
he said.  

À esquerda Beto Grill, Vice-GoVernador do rs e À 
direita Paulo enzweiller Presidente da emPresa.

silVane turlão, reinaldo Padalino e Victoria sfeir da comPanhia das fiBras

Patricia linhares de souza,  
Gerente executiVa da aBimad com  

daniel al makul, da casa fortaleza

Patrícia e  
marcel riVkind,  
da Breton

Patricia  e anGela riBeiro, da cia das folhas 

foto: leo somBra

foto: leo somBra

foto: leo somBra
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artefaMa na novela 
“cheias de charMe”
Alguns móveis da coleção 2012 da 
Artefama fazem parte dos cenários da 
novela Cheias de Charme, da rede Globo. 
A cadeira Speed e o Carrinho de Chá são 
dois produtos que já figuraram na trama 
das 19 horas.

A cadeira é produzida a partir de madeira 
100% ecológica, em diversas opções de 
cores. Já o outro produto que integra o 
cenário da novela, o Carrinho de Chá, é 
uma elegante peça em ferro e madeira, 
funcional e decorativa ao mesmo tempo.

renar participa da 
feira de high point
A Renar participou, em abril, da 
edição de primavera da feira de  
High Point, nos Estados Unidos. 

Esta é a maior feira de móveis 
do mundo e a Renar é presença 
constante, pois mantém um 
showroom permanente na cidade. 
Assim, busca sintonia fina com  
as novas tendências do mercado  
norte americano.

O evento impressiona pela 
grandiosidade. Mais de um milhão de 
metros quadrados abrigam os cerca 
de 2 mil expositores, de mais  
de 103 países.

Na foto Marcelo Frey e Josevil 
Palmeira, em High Point,  
Carolina do Norte, USA.

artefaMa seen in “Cheias de 
CharMe” soap opera

Several pieces of furniture from Artefama’s 
2012 collection have been included in the sets 
for Globo Network’s “Cheias de Charme” soap 
opera. The Speed chair and Tea Cart are two 
products that have appeared on the program, 
which airs weekdays at 7 pm.

The chair is made of 100% ecologically friendly 
wood, in a wide variety of colors. For its part, 
the Tea Cart is an elegant iron and wood piece 
that is both decorative and functional.

renar partiCipates in 
hiGh point trade show

This past April, Renar took  
part in the spring edition of  
the High Point trade show in  
the United States. 

Renar is a constant presence at 
the world’s largest furniture trade 
show, since it has a showroom in 
the city. Thus, it seeks to keep in 
close touch with the latest trends 
on the North American market.

The event impresses with its  
sheer size. Over one million 
square meters, for approximately 
2,000 exhibitors from over  
103 countries.

The photo shows Marcelo Frey 
and Josevil Palmeira, in High 
Point, North Carolina.
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lider investe 5 Milhões eM 
unificação do processo fabril
A Lider Interiores anuncia o investimento de R$5 milhões 
na unificação de seu parque fabril, que possui 100 mil m² 
 e fica localizado na cidade de Carmo do Cajuru, a 110 km 
de Belo Horizonte. 

Se antes a empresa possuía seis fábricas, cada uma 
especializada na produção e montagem de uma linha 
específica de produtos (quartos, salas de jantar, colchões, 
estofados, racks, estantes, mesas e almofadas, modulados, 
colchas e futons), a partir de agora toda a produção será 
concentrada em um único polo industrial. 

“Operávamos por ambiente de casa e agora passaremos 
a trabalhar por processo fabril. Com isso, teremos um 
ganho de velocidade, flexibilidade, qualidade e custo, tanto 
para a empresa, quanto para o cliente final”, explica Tiago 
Nogueira, gerente de marketing da Lider Interiores.

Para unificar a produção, a Lider investiu na compra 
de maquinário com tecnologia de ponta para corte, 
montagem, acabamento, planejamento, sistema de 
exaustão da fábrica, sistema de fornecimento de energia, 
além da ampliação da estrutura física. 

Além de manter os antigos colaboradores, muitos deles 
de Mateus Leme (a 58 km de Carmo do Cajuru), onde se 
localizava algumas das antigas fábricas, a empresa ainda 
contratou mais de 50 pessoas. “Atualmente, contamos com 
mais de 1400 funcionários diretos. Somos uma das cinco 
empresas do setor que mais empregam no país e, com a 
unificação de nossa produção, a expectativa é contratar 
ainda mais mão de obra”, ressalta o gerente.

lider invests 5 Million in unifyinG  
their ManufaCturinG proCess

Lider Interiores has announced that it will invest  
BRL 5 million towards unification of their 100,000 m2 
factory complex located in the city of Carmo do Cajuru, 
110 km from Belo Horizonte. 

Before, the company had six different factories, each 
specialized in producing a different line of products 
(bedrooms, dining rooms, mattresses, sofas, racks, 
shelves, tables and pillows, modular furniture, blankets 
and futons), now they will be concentrating all of their 
production in a single industrial hub. 

“We used to operate by separating each environment of 
the home. Now we will organize our work based on the 
manufacturing process. That will allow us to increase 
our speed, flexibility, quality and reduce costs, both for 
the company and our end customer,” explained Tiago 
Nogueira, marketing manager at Lider Interiores.

In order to unify their production, Lider has invested 
in cutting edge machinery for its cutting, assembly, 
finishing, planning, exhaust and manufacturing 
processes, as well as a new energy supply system and 
overall enlargement of the manufacturing facilities. 

In addition to keeping its old employees, many of them 
from Mateus Leme (58 km from Carmo do Cajuru), where 
a few of the old factories were located, the company 
has also hired 50 more workers. “Currently, we have 
over 1,400 direct employees. We are one of Brazil’s five 
biggest employers in our sector and now, by unifying 
our production we expect to create even more jobs,” 
emphasized the manager.
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herval recebe prêMio 
eM evento do cndl
A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas - CNDL 
promoveu o prêmio Mérito Lojista, no mês de abril, 
em Brasília. A Herval Móveis e Colchões foi premiada 
como a marca mais lembrada entre os lojistas brasileiros, 
na categoria “Estofados”. O gerente Alberto Machado 
participou da cerimônia, representando a empresa. 

A CNDL congrega 27 Federações Estaduais (FCDLs), 1.390 
Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) e 1.700 Serviços de 
Proteção ao Crédito (SPCs) em todo o país, representando 
mais de 850 mil pontos de vendas de micros,  
pequenas e médias empresas varejistas.

herval reCeives award at Cndl event

The National Confederation of Store Managers (CNDL) 
promoted the Brazilian Retail Merit Awards this past 
April in Brasília. Herval Móveis e Colchões was given 
the Brazilian Retail Top-of-Mind Brand award in the 
“Upholstered Furniture” category. Manager Alberto 
Machado took part in the ceremony as the company’s 
representative. 

CNDL brings together 27 State Federations (FCDL), 
1,390 Store Manager Chambers (CDL) and 1,700 
Credit Protection Services (SPC) from across Brazil, 
representing over 850,000 points of sale for micro,  
small and medium retail operations.

donaflor apresenta  
nova Marca
A Donaflor Mobília está de marca nova. Com pouco mais de sete 
anos de vida, a empresa entrou em uma fase de amadurecimento, 
que se reflete em sua identidade visual. A nova marca traz a 
proposta de desenvolvimento e prosperidade, numa combinação  
de elementos, tipologia e elipses. 

A alteração da identidade visual é parte de um processo bem grande 
de mudanças que vem acontecendo na Donaflor, desde o ano 
passado. A quantidade de lançamentos de produtos em 2012 está 
muito maior do que a dos anos anteriores, assim como a cartela  
de tecidos, telas e fibras, que foi completamente renovada.

Hoje, o parque fabril da Donaflor possui mais de 5 mil metros 
quadrados e molda cerca de 2,5 mil peças por mês,  
que são vendidas em todos os estados brasileiros e também em 
países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Costa Rica, Rep. 
Dominicana, Angola, França e muitos outros.

donaflor presents new brand

Donaflor Mobília has a new brand. At just over seven years of age, 
the company is coming of age, and this can be seen in its new visual 
identity. The new brand expresses its proposal of development and 
prosperity through a combination of elements, typology and ellipses. 

This change of visual identity is part of a greater process of 
transformation that Donaflor has been engaged in since last year. 
The number of new product launches in 2012 is much larger than 
before, and the company has completely renovated its array of 
fabrics, canvas and fibers.

Currently, Donaflor’s factory complex covers an area of 5,000 m2  
and creates approximately 2,500 pieces every month, which are sold 
in every Brazilian state and in countries like Argentina, Uruguay, 
Chile, Peru, Costa Rica, Dominican Republic, Angola, France and 
many others.

DA ESqUERDA PARA A DIREITA: ROqUE PELLIzzARO JUNIOR, PRESIDENTE DA CNDL; ALBERTO MACHADO, 
GERENTE COMERCIAL DA HERvAL E PAULO GASPAROTO, PRESIDENTE DA CDL CUIABá E DIRETOR DA CNDL. 
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Em sua segunda edição, apresentada em  
3 de abril do corrente ano, o Plano Brasil Maior  
passa a incluir o setor moveleiro no rol de suas 
medidas de fortalecimento da economia. A de maior 
impacto é a isenção total de IPI e a eliminação da 
contribuição previdenciária patronal de 20% sobre 
a folha de pagamentos. Segundo o governo, apenas 
com a segunda medida haverá renúncia fiscal anual  
de R$ 209 milhões.

Ainda não é possível aferir o resultado de tais 
medidas por ocasião da elaboração deste artigo. 
Todavia, da análise de tendências demonstradas por 
outros índices ou pesquisas da economia, traçaremos 
algumas perspectivas possíveis.

A economia não deve crescer os esperados 4,5% 
mas sim abaixo de 2% como já admite o mercado 
financeiro neste início de julho, e que pode ser 
conferido na pesquisa Focus do Banco Central 
divulgada dia 06 de julho (vide gráficos). Com isso, 
numa tentativa de reverter o quadro, o governo 
vem apostando no consumo como ferramenta para 
alavancar o crescimento. Isso foi interessante, pois 
de 2004 a 2011 a economia cresceu 40% e permitiu 
às famílias a aquisição dos mais variados bens 
de que necessitavam, entre eles, móveis novos. 
Mas, atualmente, este modelo parece estar se 
esgotando. Recente pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas indica que de 14 setores da indústria, 6 estão 
superestocados, incluindo o setor moveleiro.

In its second edition, presented on April 3 of this year, 
the Plano Brasil Maior (Greater Brazil Plan) has now 
included the furniture sector on the list of its measures 
to strengthen the economy. The measure with the 
greatest impact is full exemption from IPI (Tax on 
Industrialized Products) and the elimination of the 20% 
employer social security payroll contribution. According 
to the government, the second measure alone will 
amount to a yearly tax break of BRL 209 million.

It is not yet possible to verify the results of said 
measure as this article is being written. Nonetheless, 
by analyzing trends demonstrated by other economic 
indexes and studies, we will be able to trace out several 
possible perspectives.

The economy should not grow the previously expected 
4.5%, but less than 2%, the financial market began 
to acknowledge at the beginin of July, and this can 
be seen in the Focus Study by the Brazilian Central 
Bank published on July 06 (see graphs). With that, in 
an attempt to change this situation, the government 
has been betting on consumption as a tool to leverage 
growth. This was important, because from 2004 to 
2011, the economy grew 40% and allowed families to 
acquire a wide variety of goods they needed, including 
new furniture. But currently, this model appears to 
be wearing out. A recent study by the Getúlio Vargas 
Foundation indicates that out of 14 industrial sectors, 6 
are overstocked, and this includes the furniture industry.

O PlAnO  
BRASIl MAIOR
The GreaTer Brazil Plan

POR MIGuEl SAnChEz JunIOR - COnSulTOR dA ABIMAd 

By Miguel Sanchez Junior - ABIMAD Consultant
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À primeira vista, estimular o consumo 
pode ajudar, mas qual é a situação do 
endividamento das famílias? Atualmente, 
cerca de 50% da renda anual familiar está 
comprometida com o pagamento de dívidas. 
As montadoras de automóveis, fortalecidas 
recentemente com medidas de incentivo,  
já observavam em março inadimplência  
de 6% e vendas declinantes. 

neste cenário complicado para se fazer 
prognósticos, onde o dinheiro disponível 
dos consumidores é disputado por 
carros, smartphones, tablets e viagens 
internacionais, o setor moveleiro  
é o que mais sofre na corrida  
ao bolso do consumidor.

Apesar das perspectivas nada otimistas 
acima, uma luz aparece no final do túnel. 
O IdV  (Instituto para desenvolvimento do 
Varejo) estima elevada taxa de crescimento, 
acima de 11%, para os meses de abril 
a junho, relativos ao consumo de bens 
duráveis, entre eles os móveis.  
Vamos conferir.

At first sight, stimulating consumption 
may help, but what is the debt situation of 
Brazilian families? Currently, approximately 
50% of families’ annual income is going to 
debt payments. Automakers, strengthened 
recently with incentive measures, reported  
6% delinquency in March, and declining sales. 

In this scenario, complicated for making 
predictions, where the money available to 
consumers is disputed by cars, smart phones, 
tablets and international travel, the furniture 
sector is the one that suffers most in the race 
to consumers’ pocketbooks.

Despite the anything but optimistic 
perspectives we presented above, there is 
a light at the end of the tunnel. The IDV 
(Retail Development Institute) is predicting 
an elevated growth rate of more than 11% 
between April and June for durable consumer 
goods including furniture. Let’s wait and see.

FOnTE: BAnCO CEnTRAl
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Produção industrial
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Lista de associados
 List of AssociAtes

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.artesaniaactual.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 

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 19-3794-7102 
www.buchara.com.br 

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

By Art Design  
+55 11-4723-8585  
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 

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.ceramicamazzotti.com.br 

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 

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 

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 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 

 

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

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 

a

B

c

d

e

g

f

H

i

96

Li
st

a 
de

 A
ss

oc
ia

do
s 

/ L
is

t 
of

 A
ss

oc
ia

te
s



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 

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 

Messy Plus Distribuidora  
e Importadora Ltda.  
+55 11-3028-3300  

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 Design
+55 11 3661-2200
www.modali.com.br

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 Rudnick S/A  
+55 47-3631-1000  
www.rudnick.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 

 
 
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 

Renar Móveis S/A
+55 49 3246-9500
www.renar.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 11-2458-0121  
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 

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 11-2225-9090  
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.


