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MAIS DO QUE
BONS NEGÓCIOS
Na edição passada da revista HALL, quando nos
preparávamos para a Feira ABIMAD Verão 2011,
foi com grande expectativa que comentamos sobre
a paixão e a seriedade com que nossos associados
e visitantes encaram o evento.
Mas é na vivência dos quatro dias de feira que percebemos
exatamente o que isso signiﬁca. O envolvimento dos
associados e o esmero com que montaram seus estandes
foi algo maravilhoso, de encher os olhos.

Expediente / expedient

Vimos cenários bem construídos e uma grande empolgação
em surpreender os visitantes. Os cuidados foram tantos, que
não era raro mesmo entre os expositores, a confraternização
e o mútuo elogio por seu empenho. Vimos pessoas
encantadas com o lounge na entrada.

e associação com a satisfação do público. Mais do que
uma feira de negócios, a ABIMAD consagra-se como
uma feira de tendências e de relacionamento.
Hoje, o público que vem em busca de nossos produtos
não quer apenas qualidade e design. Quer mais.
O público quer parceria, amizade e conﬁança.
E nos moldes de uma “mini Milão”, como nos disse
o decorador Francisco Cálio, formadores de opinião
frequentam a ABIMAD para verem e também
para serem vistos.
A ABIMAD está na vanguarda. Sempre a um passo
à frente. E para que isso se mantenha, investir em
aprimoramento e evolução são premissas básicas
que devem ser mantidas e cultivadas dia a dia.

A ABIMAD cresceu muito este ano, em todos os quesitos.
Cada vez mais, vimos empresas investindo em design e em
peças assinadas por renomados proﬁssionais da área. Vimos
proﬁssionais bem preparados para atender aos visitantes.
Assistimos a uma bem-vinda invasão de público, estandes
sempre cheios e bons negócios se concretizando.

Nosso trabalho segue adiante, com a previsão
de que mais do que bons negócios vêm por aí.
A Feira ABIMAD de Inverno é nosso próximo
objetivo. Vamos a ele com garra e vontade
para realizar mais um grandioso evento.

Na verdade, percebemos bem mais que isso. Percebemos
a imensa responsabilidade da ABIMAD enquanto evento

FERNANDO FLÔRES

during the previous edition of Hall magazine, while we
were in preparation for the summer 2011 edition of the
ABimAd trade show, we mentioned the passion and
seriousness with which our members and visitors faced
the event.

and association in satisfying its audience. more than
just a business trade show, ABimAd has consolidated
its role as a trade show for setting trends and building
relationships.

But it was in the experience of the four day trade show
that we saw exactly what that meant. it was fantastic
seeing the degree of member involvement and the
perfectionism with which they put together their stands.
We witnessed some very well composed sets and overall
great enthusiasm towards surprising visitors. such
great care was taken that it was not uncommon to see
exhibitors gathering and congratulation each other on
their efforts. We saw people truly delighted with the
lounge at the entrance.
ABimAd grew a lot this year in every aspect. We are
seeing more and more companies investing in design
and pieces signed by renowned design professionals.
We see professionals who are well prepared to attend
to visitors. We watched a welcome invasion of visitors,
stands that were always full and great business deals
being closed.
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more
tHAn good
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Actually, we saw much more than that. We saw the
immense responsibility shown by ABimAd as an event

Grande abraço,
Presidente da ABIMAD

currently, visitors who are coming in search of our
products want more than just quality and design. they
want more. they want partnerships, friendship and trust.
And to use the words of decorator francisco cálio, our
“mini-milan” is a place where opinion makers come to
see and be seen.
ABimAd is on the vanguard. We are always one
step ahead. And for that to continue, investments in
improvements and development are basic premises
that should be maintained and cultivated every day.
our work continues, with the expectation that more than
just great business deals are on their way. the winter
edition of the ABimAd trade show is our next objective.
let us prepare with determination and the desire to put
on another great event.
Warm regards,

fernAndo flÔres
President, ABimAd

Um verdadeiro show
A Real Show
Diretoria da abimad: Paulo Allemand - Diretor financeiro,
Fernando Flôres - Presidente, Paulo Mourão - Vice Presidente

A ABIMAD Verão 2011 abriu o calendário nacional da alta
decoração em grande estilo. Durante todos os quatro
dias da feira o que se viu foi um show de design, beleza,
qualidade e bons negócios. Nesta edição da revista Hall,
especial pós-feira, trazemos a cobertura completa deste
grande evento.
No Best in Show, convidamos Esther Giobbi, Vânia
Ceccotto e Francisco Cálio. Os três profissionais dividiram
a difícil tarefa de elegerem, cada um, os 10 produtos que
mais lhe chamaram a atenção na feira.

Editorial

Afinal, a ABIMAD é também um centro de tendências.
Algumas das peças que irão compor o showroom das lojas
de decoração no País e no exterior você confere ao longo
das páginas da Hall. Saiba também como os expositores
avaliaram a feira.
Durante o evento, o designer André Cruz, recebeu a
revista Hall no estande da Tremarim, onde concedeu uma
entrevista exclusiva para a seção Matéria-Prima. André,
fala sobre profissionalismo, processo de trabalho e sobre o
caminho do amadurecimento que as indústrias brasileiras
vêm trilhando nos últimos anos.

For Best in Show, we invited Esther Giobbi, Vânia
Ceccotto and Francisco Cálio. These three professionals
each accepted the difficult task of choosing the ten
products that most attracted their attention
at the trade show.
After all, ABIMAD is also a show of trends. Some of the
pieces that will be included in showrooms of decoration
stores in Brazil and abroad, you will be able to see on the
pages of Hall Magazine. Also learn about how exhibitors
evaluated the trade show.
During the event, designer André Cruz gave an exclusive
interview for Hall Magazine at Tremarim’s stand. André
spoke of professionalism, his working process and how
Brazilian manufacturers have matured in recent years.

Essa realidade pôde ser percebida pelos corredores da
feira, na beleza dos estandes e no visível investimento em
design e identidade. Prenunciando um futuro promissor
para a indústria nacional.

This can be easily seen along the trade show halls, in the
stand’s beauty and in the visible investments in design
and identity. Everything points toward a promising
future for our nation’s industry.

Aliás esse assunto também é observado por nossa
entrevistada da seção Hall de Entrada, Simone de Oliveira,
da loja Tom sobre Tom, de Belo Horizonte.
Está imperdível.

As a matter of fact, this subject is also mentioned by this
month’s interviewee for the Entry Hall section, Simone
de Oliveira, of Tom sobre Tom store in the city of Belo
Horizonte. It is not to be missed.

Aproveite também para dar uma olhada nas seções
clássicas da revista Hall. Em Recém Chegados, os
associados ABIMAD expõem seus lançamentos. Na seção
Em Ação, notas e novidades dos associados.

Also take a moment to look at other classic sections of
Hall Magazine. In Recent Arrivals, ABIMAD members
exhibit their new products. The “In Action” section
includes notes and news from members.

Preparamos ainda, uma seleção especial de aparadores na
Seção Hall Design e duas matérias especiais. Uma sobre
Toy Arts e outra sobre as influências Vintage e Retrô na
decoração.

For the Hall Design section, we have also prepared a
special selection of sideboards, and two special articles.
One about Toy Art and another about vintage and retro
influences on decoration.

Esperamos que você aprecie esta edição da Hall tanto
quanto nós apreciamos fazê-la. As feiras ABIMAD são um
grande motivo de orgulho para todos que se envolvem em
sua realização e, certamente, a edição de Verão 2011, é um
marco extremamente positivo na história da associação.

We hope you appreciate this edition of Hall as much
as we appreciated putting it together. ABIMAD’s trade
shows are a great source of pride for everyone involved
in organizing them and certainly, the summer 2011
edition was an extremely positive milestone in the
history of the association.

O show não pode parar! Que venha a feira de inverno!
Um abraço e até a próxima edição.

Rochelle Kazapi
Jornalista
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The summer 2011 edition of ABIMAD trade show
opened Brazil’s high-end decoration calendar in grand
style. During all four days of the trade show, what
everyone saw was a show of design, beauty, quality and
great business. In this special post-trade show edition
of Hall Magazine, we include complete coverage of the
great event.

The show cannot end! Bring on the winter trade show!
Warm regards and we’ll see you at the next edition.
Rochelle Kazapi
Journalist

Hall de Entrada / Entrance Hall

Tom sobre Tom:
alta decoração
em Belo Horizonte
O povo mineiro tem
fama de ser discreto e
observador. Enquanto
alguns ficam apenas no
projeto e no discurso, o
mineiro já está com a mão
na massa e com garantia
de sucesso. Isto se deve a
muito trabalho, talento
e perseverança.
Essas qualidades fazem parte da história de três
mineiras, Ana Maria Teixeira de Sá e suas filhas
Simone Teixeira Sá Ribeiro de Oliveira e Fabrícia
Teixeira de Sá Ribeiro. Juntas elas construíram
uma das principais lojas de alta decoração de
Belo Horizonte. A Tom sobre Tom, localizada
no charmoso bairro Lourdes, está no mercado
há 28 anos. Começou pequena e aos poucos
foi ganhando espaço e destaque.
Hoje, a loja conta com quatro pavimentos,
expondo uma enorme variedade de móveis,
adornos e complementos de decoração,
incluindo peças assinadas por designers
de peso como Philippe Starck, Antonio Citterio,
Patricia Urquiola, Ron Arad, Stefano Giovannoni
e Karim Rashid.
Simone foi a anfitriã que recebeu a revista
ABIMAD Hall para uma entrevista especial,
apenas poucos dias após a feira de Verão.
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Tom sobre Tom:
high-end decoration
in Belo Horizonte

The people of Minas Gerais
are known for being
discrete and observant.
While some never get beyond
the planning stage, they like
getting their hands dirty
and guaranteeing success,
which for them is the result
of hard work, talent and
perseverance.
These qualities are part of the story of three
women from Minas Gerais: Ana Maria Teixeira de
Sá and her daughters Simone Teixeira Sá Ribeiro
de Oliveira and Fabrícia Teixeira de Sá Ribeiro.
Together, they built one of Belo Horizonte’s
main high-end decoration stores. Located in the
charming Lourdes neighborhood, Tom sobre Tom
has been on the market for 28 years. It started
small, building its reputation little by little.
Today, the four story store displays an enormous
variety of furniture, decorative objects and
adornments, including pieces signed by renowned
designers like Philippe Starck, Antonio Citterio,
Patricia Urquiola, Ron Arad, Stefano Giovannoni
and Karim Rashid.
Simone gave ABIMAD Hall Magazine a warm
welcome for a special interview, just a few days
after the summer edition of the trade show ended.
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Como a Tom sobre
Tom começou?

How did Tom sobre Tom
get started?

A história da Tom sobre Tom começou há 28 anos.
No início trabalhávamos apenas com tapetes, em
casa mesmo. Com o tempo surgiu a necessidade de
procurar um ponto. As poucos fomos mudando o perfil.
Quando iniciamos a primeira loja, introduzimos peças
de mobiliário como suporte para as esculturas que
vendíamos. Cadeiras vieram em seguida e com elas os
enfeites. Assim fomos crescendo.

The Tom sobre Tom story began 28 years ago. We
started out selling rugs out of our own home. After a
while, it became necessary to find a point of sale. We
slowly began changing our profile. When we opened
the first store, we introduced pieces of furniture as
support for the sculptures we were selling.
Chairs soon followed, and with them the
decorative objects. In this way, the store grew.

Como é sua relação
com os fabricantes?

What is your relationship with
manufacturers like?

Prezamos muito a relação com os fabricantes. Possuímos
uma relação de parceria com nossos fornecedores. Todos
estão conosco há muitos anos. Quando compramos uma
nova coleção, buscamos todas as possibilidades que o
fabricante pode nos dar. Assim mostramos que eles são
importantes para nossa empresa e que queremos ser
importantes para eles. Por isso, trabalhamos com um
número não muito grande de fornecedores, mas que
nos atende plenamente.

Essa valorização do
relacionamento é uma
postura da empresa de
forma geral?
Prezamos muito o relacionamento. Não apenas
preservando fornecedores antigos, mas também clientes
e colaboradores. Temos funcionários com a gente há
25 anos, que nos acompanham desde o começo. No
caso dos clientes, é muito interessante para eles que o
vendedor lembre da decoração que ajudou a montar.
Ele se sente especial.
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We place high value on our manufacturer relationships.
We see our suppliers as business partners. They have
all been with us for many years. When we begin buying
a new collection, we look at all the possibilities a
manufacturer can provide us with. In this way, we show
them they are important to our company and that we
want to be important to them. That’s why we choose to
work with a limited number of suppliers, but that fully
serve our needs.

Is this valorization of
relationships one of your
company’s general postures?
We place great importance on relationships. Not only
by preserving our long term suppliers, but our customers
and employees as well. Some of our employees have
been with us for 25 years, since the beginning. In the
case of customers, it is very important to them for the
salesperson to remember the decoration they helped
put together. This makes them feel special.

A gestão da Tom sobre Tom
é realizada por você, sua
mãe e sua irmã. Como isso
funciona?
Aqui na loja temos 30 funcionários. Não trabalhamos
com gerente. Costumamos dizer que nós três, eu,
minha mãe e minha irmã somos as gerentes. Nos
revezamos e sempre há pelo menos uma de nós
na linha de frente da loja. Enquanto uma está no
escritório a outra está aqui embaixo. Minha mãe
trabalha na loja todas as tardes e nos auxilia muito.
Isto é importante pois, além de dar um toque mais
próximo e pessoal ao negócio, permite que a gente
conheça e entenda as necessidades do cliente.
Até porque não temos comprador. Nós somos
responsáveis pela aquisição da mercadoria.
Isso aumenta nosso compromisso.

Você sempre trabalhou
com o mercado de luxo?
Na verdade o que acontece é o seguinte, nós
temos uma boa marcação. Então trabalhamos com
fornecedores bem escolhidos. Numa linha que tanto o
cliente de alta como o de média decoração compram.
Atendemos a todo o público. Temos a preocupação
de ter mercadorias com todo tipo de preço, mas sem
pecar na qualidade. Eu nem separo como linha média
e linha alta pois o nosso produto entra em todos
os segmentos.

Como é o consumidor de
BH? Quais suas preferências?
O consumidor mineiro é muito exigente. Tanto na
parte de design quanto em acabamento. O pessoal
até brinca que quem dá certo em Minas dá certo no
País inteiro. Isso faz com que a gente esteja sempre
em busca de aprimoramento e melhorias.

Como funciona o sistema
showroom na loja?

Tom sobre Tom is managed
by your mother, sister and
yourself. How does that work?
Our store has thirty employees. We don’t have a
manager. We usually say that the three of us, my
mother, sister and I are the managers. We take
turns, and there is always at least one of us on the
store’s front line. While one of us is in the office,
another will be down here. My mother works in the
store every afternoon and that helps a lot. This is
important, since besides lending the business a closer,
more personal touch, it helps us learn about and
understand our customer needs better. Especially
since we don’t have buyers. We are responsible for
acquiring our own merchandise. That increases our
commitment.

Have you always sold
luxury products?
What actually takes place is that we are well
positioned. We work with well chosen suppliers.
In a line that is bought by both medium and highend decoration customers. We serve all kinds of
customers. We work hard to offer merchandise at
different prices, but without ever skimping on quality.
I don’t bother separating the medium and high-end
lines, since our products belong to every segment.

Describe a typical consumer in
Belo Horizonte. What are their
preferences?
Consumers in the state of Minas Gerais are very
demanding. In terms of both design and finish. Here,
there is a joke saying that anyone who manages to
succeed in Minas can succeed anywhere in Brazil.
That’s why we’re always in search of perfecting and
improving our work.

How does the store’s
showroom work?

Nossa proposta não é trabalhar com showroom fixo.
Não lançamos uma coleção para ficar seis meses.
Tudo que está no salão pode ser adquirido. Nosso
estoque em média é três vezes maior do que o que
temos em loja, assim nosso showroom está sempre
se transformando. Buscamos variar ao máximo.

We don’t work with a fixed showroom. We launch
a new collection every six months. Everything in
the store can be bought. We generally have three
times more products in stock than in the store,
and this means our showroom is in a constant
state of transformation. We try to mix things
up as much as possible.

Na sua opinião o que
é uma boa decoração?

In your opinion, what
is good decoration?

Eu, particularmente, gosto muito de cor. Quando
você sabe usar a cor ela é muito válida na decoração.
Mas tem que estar de acordo com a personalidade
do cliente. Essa é a chave da boa decoração. Pois é
da casa de outra pessoa que estamos falando. Alguém
com gostos e identidade próprios. Para mim a melhor
decoração é aquela que tem a cara do cliente.

Personally, I love colors. When you know how to use
them, they are extremely valid in decoration. But
they have to be in agreement with the customer’s
personality. That is the key to good decoration.
Since we are always talking about someone else’s
house. Someone with their own tastes and identity.
For me, the best decoration is one that the customer
identifies with.
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O que a Tom sobre Tom
vende hoje como tendência?

Hall de Entrada / Entrance Hall

Para mim o bom desenho é atemporal. Por isso, falar
de tendência é um tanto complicado. Você visita uma
feira e vê madeira clara e madeira escura. Cada época
possui uma matéria-prima que está sendo mais usada.
Tem uma cor ou um tecido que cai na preferência.
Vejo que o ponto principal nem é tendência e sim
identificação. É claro que a linha está bem reta.
Há um retrô, o toque anos 50. Mas o que eu acho
bonito na decoração é a mistura de estilos.

What is Tom sobre Tom
currently selling
as a trend?
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For me, great design is timeless. That makes
talking about trends a little tricky. When you
go to a trade show, you’ll see light wood, you’ll
see dark wood. There is always one kind of raw
material that is in greater use. A color or fabric
that becomes an instant favorite. For me, the
main point isn’t the trend, it’s the identification.
Of course, our current line is full of straight lines.
There’s a retro, fifties touch. But what I find
beautiful in decoration is a mixture of styles.

Como você enxerga
design nacional?

What is your take on
Brazilian design?

Ao mesmo tempo em que o design está
melhorando consideravelmente, há também
muitas indústrias que não dão valor ao design.
Uma coisa que eu acho muito importante para
o setor é ver o design também com uma visão
comercial. Não adianta você desenhar um produto
que não caiba na casa de ninguém. A peça tem
que ser bacana, mas precisa ter utilidade, precisa
estar ergonomicamente correta e ter preço. Não
é porque o produto é assinado que ele tem que
ser caro. Eu penso da seguinte forma: o nome do
profissional agrega sim, valor ao produto, mas o
giro que ele terá na produção diluirá esse custo.
E é esse retorno que tornará o design valorizado
pelas fábricas.

While our design is improving considerably,
there are still many manufacturers who don’t
place value on design. One thing I find very
important for the sector is to see design as
another sales factor. It’s no use designing
a product if it won’t look good in anyone’s
house. Pieces need to look interesting, but
they also need to be useful, ergonomically
correct and priced right. Just because a
product bears a designer name doesn’t mean
it has to be expensive. I think of it this way:
Sure the designer’s name adds value to the
product, but this cost will be diluted through
commercial production. And this is the
return that will make manufacturers
value the design.

Estamos caminhando
para um desenho próprio?
Acredito que sim. Cada vez que viajamos para fora
percebemos isso. Até porque há que se levar em
conta os tipos de matérias-primas que se adequam
ao nosso clima, as dimensões dos móveis que
se ajustam a nossa estatura. Por isso não vejo
sentido na cópia. Eu me sinto muito mal diante
de produtos copiados. Tanto que uma política aqui
da loja é ter somente peças originais. Milão por
exemplo. Há pessoas que vão para lá copiar.
Para mim, Milão deve servir de referência
e não como fonte de cópia.

Qual sua opinião a
respeito da ABIMAD?
Eu acho a ABIMAD muito importante. E é uma
feira que tem melhorado a cada ano. Os estandes
estão melhores, a organização está muito melhor.
Afinal, é uma feira de referência e para se manter
com esse status precisa continuar a oferecer
diferenciais. A edição de verão 2011 da ABIMAD
foi muito diferente da anterior. Foi muito melhor.
Com uma leitura mais moderna também.
Adorei aquela parte da entrada com grafitte.

Are we moving towards
having our own design?
I think we are. Every time I travel abroad
I can see it. Especially because you have to
take into account the types of raw materials
that are appropriate for our climate, the size
of furniture that is suitable to our stature.
That is why I don’t think copies make sense.
I feel terrible when I see products being
copied. So much so that our store policy is to
sell only original pieces. Milan, for example.
Some people go there to copy. For me, Milan
should serve as a reference, not as a source
for copying.

What is your opinion
regarding ABIMAD?
I think ABIMAD is very important. And as
a trade show it has improved every year.
The stands are better, the organization is
much better. After all, it is a trade show
that serves as a point of reference, and to
keep this status, it needs to keep offering
competitive advantages. The summer 2011
edition of ABIMAD was very different than
the previous one. It was much better. With
a more modern take as well. I loved the
entrance with the graffiti art.

15

APARADORES:
CURINGAS DA
DECORAÇÃO
SIDEBOARDS: DECORATIVE
DO-IT-ALLS

Hall Design

DI FRIZON
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DECORVILLE

URBAN LOFT

URBAN LOFT
ESTOFADOS JARDIM

APARADORES SÃO PEÇAS
VERSÁTEIS E INDISPENSÁVEIS
NA DECORAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTES.
SUA FUNCIONALIDADE É
INDISCUTÍVEL. TANTO QUE
HOJE, FIGURAM COMO UMA
PEÇA CURINGA, VALORIZANDO
OS ESPAÇOS. A REVISTA HALL
PREPAROU UMA SELEÇÃO
ESPECIAL COM INÚMEROS
MODELOS DESTE MÓVEL
IRRESISTÍVEL. ESCOLHA O SEU!

SCARAZZATO

SIDEBOARDS ARE VERSATILE
PIECES, INDISPENSABLE TO THE
DECORATION ORGANIZATION
OF ENVIRONMENTS. THEIR
FUNCTIONALITY IS UNDENIABLE.
SO MUCH SO THAT TODAY THEY
ARE USED AS A GO ANYWHERE
PIECE TO VALORIZE SPACES. HALL
MAGAZINE HAS PUT TOGETHER
A SPECIAL SELECTION WITH
COUNTLESS MODELS OF THIS
IRRESISTIBLE PIECE OF FURNITURE.
CHOOSE YOURS!

Originalmente, os aparadores eram apenas
armários baixos. Serviam como um móvel
exclusivo da sala de jantar, sendo da altura
da mesa de refeições. Seu interior era
utilizado para guardar a louça ou alimentos
e o tampo como suporte para pratos e
travessas. O tempo passou e o uso do
aparador foi aprimorado.

GREENHOUSE

Originally, the word sideboard referred only
to low cabinets. These pieces were used
exclusively in the dining room and were the
same height as the table. They were used to
store dinnerware or food and the lid used as
a support for plates and platters. Time has
passed and sideboard use has improved.
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SCARAZZATO

A versatilidade desta peça de mobiliário é
um de seus principais benefícios. Além de
ocupar um espaço relativamente pequeno,
os aparadores são excelentes para dividir
ambientes, dar acabamento ou complemento
a um espaço por exemplo.

Hall Design

Podem agregar valor a corredores, desde
que haja espaço suficiente para não
comprometer a circulação, e são muito
bem-vindos no hall de entrada. Nestes
locais, o uso de espelhos ou quadros
sobre a peça confere charme especial.
A decoração dos aparadores em si compõe
muito bem com objetos em pares, cristais,
vasos e ornamentos. Mesmo que possua
poucos elementos sobre si, o aparador dá
vida e charme ao ambiente.

UNIVERSUM
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HELIZART

STEEL FORMA

This piece of furniture’s versatility is
one of its main benefits. In addition
to occupying a relatively small area,
sideboards are excellent for separating
environments, completing them or
complementing a space, for example.
They can add visual appeal to hallways,
provided there is room enough to not
block circulation and they are also very
welcome in foyers. In these locations, the
use of mirrors or pictures above the piece
lends a special charm.

GREENHOUSE

When decorating sideboards, paired
objects, crystal, vases and other
ornaments are great choices. Even when
just a few objects are placed upon them,
sideboards give extra life and charm
to any environment.

19
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TOY ARTS: ALEGRIA
NA DECORAÇÃO

Hall Design

TOY ARTS: JOY IN DECORATION

OBJETOS DE DECORAÇÃO SÃO
INDISPENSÁVEIS NA HORA DE
COMPOR E PERSONALIZAR UM
ESPAÇO. ANTIGAMENTE, NA ÉPOCA
DAS AVÓS, OS BIBELÔS DE PORCELANA
FIGURAVAM SOBERANOS NAS SALAS
DE ESTAR. O TEMPO PASSOU E, HOJE,
OS TOY ARTS INVADEM A DECORAÇÃO
NUMA RELEITURA MODERNA E
IRREVERENTE DOS ADORNOS DA VOVÓ,
ACRESCENTANDO TOQUES DE ARTE E
DESIGN AOS AMBIENTES.
O conceito de Toy Art nasceu na década de 1990 no Japão,
quando Michael Lau, um pintor e designer de Hong Kong,
foi convidado por amigos músicos a criar a capa do CD
da banda.
O designer teve a ideia de customizar bonecos dos
Comandos em Ação (G.I.Joes), deixando-os parecidos com
os integrantes da banda. Depois de caracterizados, os
bonecos foram fotografados. Pronto. Estava criado um novo
conceito de arte: o mundo da Toy Art.
Da Ásia para o mundo, o conceito de arte para adultos
inspirada em brinquedos ganhou força envolvendo de
um lado artistas, ilustradores e grafiteiros e, de outro,
colecionadores. Nos Estados Unidos, as peças de Toy Art
passaram a ser chamadas de urban vinyl, devido ao material
em que são feitas.
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O movimento virou tendência entre grifes de prestígio.
A Chanel montou uma vitrine inteira com Toy Arts em sua
loja em Paris. A Nike foi direto à fonte e contratou Michael
Lau em pessoa como garoto propaganda. Já a Levi’s chamou
artistas de Toy Art para customizar seus jeans.

DECORATIVE OBJECTS ARE
INDISPENSABLE FOR COMPOSING
AND PERSONALIZING SPACES. IN
THE TIME OF OUR GRANDPARENTS,
PORCELAIN FIGURINES REIGNED
ABSOLUTE IN LIVING ROOMS. THAT
TIME HAS PASSED. TODAY, TOY ART
HAS INVADED THE WORLD OF
INTERIOR DECORATION, IN A MODERN
AND IRREVERENT NEW LOOK AT
GRANDMA’S ADORNMENTS, ADDING
TOUCHES OF ART AND DESIGN TO
ENVIRONMENTS.
The concept of Toy Art arose in the nineties in Japan,
when Hong Kong painter and designer Michael Lau
was invited by musician friends to design their band’s
CD cover.
The designer’s idea was to customize G.I. Joe action
figures, making them look like members of the band.
After characterization, the dolls were photographed.
That was all it took for a new conception of art to be
created: the world of toy art.
From Asia to the world, the concept of art for adults
inspired by toys gained momentum, involving, on the
one hand, artists, illustrators and graffiti artists, and
on other, collectors. In the United States, toy art pieces
came to be known as urban vinyl, due to the material
they are made out of.
The movement became a trend for prestigious designer
labels. Chanel put together an entire showcase with toy
art at its Paris store. Nike went directly to the source,
hiring Michael Lau in person as their poster boy. For its
part, Levi’s asked toy art artists to customize its jeans.
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Mas Toy Art não é brinquedo. Longe disso, é coisa
de gente grande. O principal elemento que os diferencia
dos objetos infantis é a capacidade dos toys de mesclar
design e moda com um forte apelo urbano, temperado
com ironia e bom humor.
“Estamos diante de uma arte diferenciada, que será cada
vez mais introduzida no mundo adulto moderno. Essa
tendência une características singulares e, através dela, os
adultos conseguem se sentir em uma atmosfera lúdica e
divertida sem ser infantil”, analisa Denise Miori, da Miori.
Apesar de arrebanhar colecionadores mundo a fora, cada
vez mais, essa nova forma de arte está sendo utilizada
individualmente nos ambientes para dar um toque
irreverente à decoração. Como acontece com objetos
de arte e relíquias de família, o Toy Art expressa a
identidade de seu dono.
Por isso, antes de escolher o tipo de Toy Art é preciso saber
se ele realmente combina com seu estilo e personalidade.

But toy art is not a plaything. Far from it, it is for
grownups. The main aspect that distinguishes toy art
from children’s objects is its ability to combine design
and fashion with a strong urban appeal, spicing it up
with irony and a good sense of humor.
“We are seeing a very unique form of art, which is
increasingly finding its way into the modern adult
world. This trend combines unique characteristics
and, through it, adults are able to feel they are in
a playful and fun environment without it being
childish,” analyzed Denise Miori, of Miori.
Despite gathering collectors all over the world, this
new form of art is increasingly being used individually
in environments to give an irreverent touch to
decoration. As happens with objects of art and family
treasures, toy art expresses its owner’s identity.
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For this reason, before choosing any kind of toy art,
you first need to ask yourself it really matches your
style and personality.

A doutora em Engenharia de Produção e Sistemas,
com foco em Gestão Integrada do Design,
Lígia Fascioni, explica que o fascínio provocado
por esses pequenos objetos está justamente
no fato de eles expressarem a arte contemporânea.
Segundo ela, “o objeto mostra para o mundo quem
a pessoa é, a qual grupo ela pertence, o que ela pensa
da vida, seus usos e costumes. Em resumo, a função
do Toy Art é demonstrar que seu dono comunga dos
valores de uma tribo urbana moderna, seja ela hype,
fashion ou cult”, define Lígia.
Se nos tempos da vovó os bibelôs tinham apenas a
função de enfeitar, hoje os Toy Arts evoluíram esse
conceito. Tornam o ambiente divertido, ao mesmo
tempo em que passam uma mensagem e expressam
a personalidade de seus proprietários.

Lígia Fascioni, who has a doctorate in production
and systems engineering with a concentration in
integrated design management, explains that the
fascination provoked by these small objects lies
in the fact that they express contemporary art.
According to her, “objects show the world who
a person is, to which group they pertain, how
they think about life, their customs and habits.
In short, toy art’s function is to demonstrate that
their owner shares the values of a modern urban
tribe, be it hype, fashion or cult,” said Lígia.
If, for our grandparents, those little figurines were
merely decorative, nowadays toy art has taken the
concept further. They make environments fun, at
the same time as they broadcast a message and
express their owner’s personality.
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RETRO, VINTAGE AND EVEN ELEMENTS OF POP ART ARE INCREASINGLY FINDING
THEIR WAY INTO THE WORLD OF FURNITURE AND HIGH-END DECORATION. THESE
TRENDS ARE COMBINED WITH MODERN ELEMENTS, CREATING AUTHENTIC SETTINGS.
BUT DESPITE CARRYING, IN THEIR ESSENCE, THE ATMOSPHERE OF THE PAST, THESE
THREE STYLES ARE DIFFERENT FROM EACH OTHER. LEARN A LITTLE MORE ABOUT
THEM HERE.

VINTAGE, RETRÔ E POP ART:
PASSADO PRESENTE
VINTAGE, RETRO AND POP ART: PRESENT PAST

CADA VEZ MAIS PEÇAS RETRÔ, VINTAGE E
ATÉ MESMO ELEMENTOS DA POP ART SÃO
INSERIDOS NO UNIVERSO DO MOBILIÁRIO
E DA ALTA DECORAÇÃO. ESSAS TENDÊNCIAS
MESCLAM-SE A ELEMENTOS MODERNOS
CRIANDO CENÁRIOS AUTÊNTICOS. APESAR
DE TRAZEREM EM SUA ESSÊNCIA A
ATMOSFERA DO PASSADO, ESSES TRÊS
ESTILOS DISTINGUEM-SE ENTRE SI.
CONHEÇA MELHOR CADA UM DELES.
Vintage é um estilo que resgata elementos das
décadas de 1920 a 1960 ou até mesmo de períodos
anteriores. Alessandro Alvarenga, designer do
grupo Deluse, explica que o conceito Vintage se
estende no tempo.
“A palavra Vintage”, diz Alessandro, “vem de vinho,
é uma palavra francesa que determina o ano no
qual determinado vinho foi envasado. Portanto,
o conceito de Vintage pode ser um estilo Louis XV
ou Biedermeier, assim como também pode ser um
estilo anos 50”.
O estilo Vintage se revela nos objetos clássicos,
originais de época e de alta qualidade. Por
exemplo, um carro Cadillac de 1956 ou uma peça
de mobiliário da década de 1940 são Vintage.
O Retrô, por sua vez, é uma releitura do passado,
uma reedição. Utiliza elementos de ontem
para recriar peças contemporâneas. Dois bons
exemplos de Retrô, na visão do designer suíço Beat
Schneider, são os automóveis “New Beetle” da
Volksvagen e o ‘Mini’, da BMW.

Vintage is a style that brings back elements
from the 1920s to the 1960s, or even earlier
periods. Alessandro Alvarenga, a designer
who works for the Deluse group, explains
that the vintage concept stretches out
across time.
“The word vintage,” said Alessandro, “comes
from the wine industry, it’s a French word
that describes the year in which a wine was
bottled. Therefore, vintage can apply just as
much to a Louis XV or Biedermeier style as
it can to a 1950s style.

Vintage style reveals itself in classic objects.
Original, high quality pieces from a specific
time. For example, a 1956 Cadillac or a
piece of furniture from the 1940s are
both vintage.
For its part, retro means taking a new look
at the past, a reedition. It uses yesterday’s
elements to recreate contemporary
pieces. In the eyes of Swiss designer Beat
Schneider, two great examples of retro
are Volkswagen’s “New Beetle”
and BMW’s “Mini.”
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Na visão de Alessandro esse retorno a
elementos antigos, seja em releituras ou no
resgate de peças originais é uma busca do
mercado por produtos que dialoguem com
a afetividade do usuário.

As Alessandro sees it, this return to old
elements, be it a new look at the past or by
bringing back original pieces, means the
market is searching for products that awaken
fondness in their users.

“No caso, aquilo que é reconhecível ou
familiar. Aquilo que desperta lembranças
do que foi mais agradável e marcante ou
a idealização de um tempo ao qual não
pertenceram. Por isso aquilo que lembra
o romantismo dos anos 50, a inocência da
década de 60 ou o deboche dos anos 70,
são elos afetivos de uma época de alegria
e poucas preocupações”, analisa o designer.

“In this case, something that is recognizable
or familiar. Things that awaken memories of
something more pleasant or important, or
idealization of a time they didn’t belong to.
For this reason, anything reminiscent of the
romanticism of the 1950s, the innocence of the
1960s or the irreverent 1970s creates fond ties
to a time of joy and few worries,” analyzed the
designer.

Já a Pop Art surgiu na década de
60 e localiza no tempo enquanto
movimento artístico. Andy Wharol
e Roy Lichtenstein são os principais
representantes deste estilo.

For its part, pop art arose in the 1960s and is
located in time as an artistic movement. Andy
Warhol and Roy Lichtenstein are the style’s
main representatives.

Hall Design

“Eles criaram uma arte pautada nos
quadrinhos, no mercado de consumo,
nos artistas do cinema, nas celebridades
instantâneas. Retrataram a arte como
objeto de consumo imediato, era o puro
deboche”, explica Alessandro.
E essa irreverência é um dos destaques
deste tipo de decoração. Maristela Dias, da
Divano Móveis acredita que as influências
Vintage, Retrô e Pop Art vieram para
transformar o que até então era comum,
em algo estilizado e de qualidade.

LES COUSSINS
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“They created a style of art based on comic
books, the consumer market, movie stars and
flash-in-the-pan celebrities. They portrayed
art as a disposable consumer object, purely
irreverent,” explained Alessandro.
And this irreverence is one of the outstanding
features of this type of decoration. Maristela
Dias, of Divano Móveis, believes that vintage,
retro and pop art influences are here to
transform the commonplace into something
stylized and of high quality.

DIVANO
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“Representam a oportunidade de customizar
ideias, aproveitando para misturar design de
décadas passadas aos dias atuais. Enquanto a
Vintage traz uma visão saudosista a Pop Art
agrega descontração. A proposta é brincar com
a decoração, deixando os ambientes mais leves
e aconchegantes, mas com toque de charme e
bom gosto,” comenta ela.
Outra vantagem, segundo Alessandro, é que
“ambientes minimalistas e monocromáticos
cedem espaço à alegria, a formas nada usuais,
à liberdade de expressão, ao que realmente traz
alegria e descontração num mundo tão cheio de
informação, muitas vezes desnecessária,” diz.
Ele complementa comentando que “o mundo
deseja uma vida mais alegre, deseja rir daquilo
que intitulam como perene ou imutável. Talvez
a Pop Art seja um movimento que voltou ao
foco, pois contesta o verdadeiro papel da arte e
das coisas, dizendo que tudo tem seu momento
de fama por 15 minutos, ou seja, tudo é efêmero
e nada é tão sério assim”.

“They represent the opportunity to
customize ideas, making use of them
to combine designs from past decades
with the present day. While vintage
gives a nostalgic look, pop art adds
a more relaxed touch. The proposal
is to play with decoration, leaving
environments lighter and cozier, but
with a touch of charm and good
taste,” she commented.
According to Alessandro, another
advantage is that “minimalist and
monochromatic environments are
giving space to joy, to uncommon
forms, to freedom of expression,
to something that truly adds joy
and a relaxed feel, in a world like
ours, which at times is so full of
unnecessary information,” he said.
He added, “People want to lead
happier lives, they want to poke
fun at what is called timeless or
immutable. Perhaps pop art as
a movement is back because it
challenges the true role of art and
things, saying that everything has
its 15 minutes of fame, in other words,
everything is ephemerous and not
so serious as people would have it.”
What’s your favorite: the learned
rebelliousness of pop art, the
playfulness of retro or the
seriousness of vintage?

Entre a rebeldia erudita da Por Art,
o ludismo do Retrô e a sobriedade Vintage,
qual o seu preferido?
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André Cruz
Cartesiano Poeta

Matéria-prima / Raw Material

André Cruz • Cartesian Poet
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Enxergar a beleza do
mundo é um dom destinado
aos poetas. Seu poder
criativo se manifesta nas
mais variadas expressões
de arte. No caso do
designer André Cruz, a
poesia se revela na forma
de objetos e peças de
mobiliário. Mas nem só
de inspiração vive o poeta.
André possui um lado
cartesiano e metódico, que
norteia seu trabalho com
bom senso e muito talento.

Seeing the world’s beauty is a gift
destined to poets. Their creative
power manifests itself in a wide
variety of expressions of art. In
the case of designer André Cruz,
poetry is revealed in the shape of
objects and pieces of furniture.
But poets don’t live on inspiration
alone. André has his Cartesian,
methodical side, which
guides his work with
common sense
and talent.
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Com sorriso largo e gestos de menino, André emana simpatia.
Ele concedeu entrevista exclusiva à revista Hall ainda durante a
feira ABIMAD, no estande da Tremarim. Durante uma agradável
conversa, ele mostrou a seriedade e profissionalismo com que
encara seu trabalho, sem é claro, esquecer o lado prazeroso com
que o desenvolve dia a dia.

with his broad smile and boyish gestures, André exudes
kindness. he gave an exclusive interview for hall magazine
during the AbimAd trade show at the tremarim stand. during
a pleasant conversation, he showed the seriousness and
professionalism with which he faces his work, without of course,
forgetting to enjoy the pleasant side of his daily routine.

A força criadora de André esteve presente em sua vida desde
cedo. Publicitário por formação com especialização em Cinema
e pós-graduação em Gestão Empresarial, ele atuou na área
de comunicação por cerca de 10 anos. “A guinada profissional
aconteceu quase por acaso. Trabalhava muito com cenografia,
fazia direção de arte e sempre sentia falta de algum produto
para compor esses cenários. Acabava fazendo eu mesmo, na
própria produtora, porque elas eram grandes e havia a parte
de marcenaria”, lembra.

André’s creative force has been a constant presence in his life
since a young age. educated in advertising, with a specialization
in film and and graduate degree in business administration,
he has been active in the field of communication for
approximately ten years. “i got started in this profession almost
by chance. i was working a lot with set design, i was an art
director and always felt some product was lacking when putting
together the sets. i ended up creating them myself, right there
at the producer, because they were big companies with their
own wood shops,” he remembered.

Desde suas primeiras inserções na área do design passaram-se
14 anos. André recorda que quando começou “o mercado do
design no Brasil era muito novo. Não era uma profissão tão
reconhecida como é hoje, embora ainda esteja muito aquém do
que deveria ser. Iniciei produzindo uma linha de objetos. Quase
uma produção caseira, por assim dizer. Contava com o apoio de
uma empresa terceirizada. Com o tempo eu percebi que este não
era meu objetivo”.
Depois da experiência com produção, o lado empreendedor
resultou na abertura de uma loja. “A proposta era bem
conceitual. Um escritório de design em cima e uma loja embaixo
só com produtos da minha linha. Foi assim durante seis anos, até
o momento em que eu resolvi focar e me voltar a um trabalho
com a indústria”, explica.
Com a experiência adquirida em todas as etapas da cadeia
produtiva, da concepção à comercialização, o designer montou
o escritório André Cruz Design e Ideias. “Hoje o meu escritório
não trabalha só produto. Ele é só uma etapa da criação. Eu
trabalho com reposicionamento de marca, consultoria criativa,
direcionamento estratégico, implantação da cultura da inovação
na indústria. E os meus clientes começam a ter um resultado
muito bacana com esse trabalho”, revela.

fourteen years have gone by since his first investments in
the field of design. André remembers that when he began,
“the market for design in brazil was very new. the profession
wasn’t as well recognized as it is today, although it still is a
long way from getting the recognition it deserves. i started
off by producing a line of objects. it was almost a homemade
production, you might say. i relied on support from an
outsourced company. over time, i could see that was not my
objective.”
After experimenting with production, my entrepreneurial side
came out and i ended up opening a store. “the proposal was
very conceptual. A design firm upstairs and a store downstairs
that only sold products from my line. i did that for six years,
until i decided to focus, direct my work towards industry,” he
explained.
with the experience he had obtained in all stages of the
production chain, from conception to sales, the designer
opened his own firm: André Cruz design e ideias. “nowadays,
my firm works with more than just products. that’s just one
step of the creative process. i work with brand repositioning,
creative consulting, strategic guidance, and the introduction of
innovation culture to industry. And my clients are beginning to
see very encouraging results from the work,” he said.

“HOJE EM DIA A GENTE VENDE
MARCA. EU NÃO COMPRO UMA
CANETA, EU COMPRO UMA MONT
BLANC. EU QUERO CHANEL, EU
QUERO ARMANI. ISSO É A MARCA.
VOCÊ COMPRA SERVIÇO. É ALGO
ALÉM DO PRODUTO.”

“nowAdAys, PeoPle sell brAnds.
i won’t buy A Pen, i’ll buy A
mont blAnC. i wAnt ChAnel,
i wAnt ArmAni. thAt’s whAt
brAnds Are About. you buy
the serviCe. it’s something
beyond the ProduCt itself.”
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A visão de André é ampla. Focado nos resultados ele
enxerga a importância de todos os elementos que
compõem a fabricação de um produto. “Hoje em dia
a gente vende marca. Eu não compro uma caneta, eu
compro uma Mont Blanc. Eu não quero uma calça eu vou
na Diesel. Eu quero Chanel, eu quero Armani. Isso é a
marca. Você compra serviço. É algo além do produto. Você
compra a expertise na produção, a qualidade, o prazo de
entrega, a emissão de nota fiscal correta, você compra a
embalagem fantástica, que se der algum problema, você
tem todo respaldo de coleção” enfatiza André.

André’s vision is broad. Results oriented, he sees
the importance of all the elements that make up the
manufacturing process of a product. “Nowadays, people
sell brands. I won’t buy a pen, I’ll buy a Mont Blanc. I
don’t want a pair of pants, I go to the Diesel store. I want
Chanel, I want Armani. That’s what brands are about.
You buy the service. It’s something beyond the product
itself. You buy production expertise, quality, delivery time,
providing a correct invoice, you buy fantastic packaging,
which if it gives you any problems, you will receive full
support from the collection,” André emphasized.

Ele complementa: “Quando você apenas lança um
produto você fica à mercê de uma série de etapas. O que
eu faço é procurar eliminar todos os ruídos entre uma
etapa e outra. O objetivo é fazer com que o produto
realmente entre com mais efetividade no mercado. Esse
é o conceito do que fazemos no escritório. É um trabalho
em que a gente mexe com a marca inteira”, diz.

He added: “When you put a new product on the market,
you put yourself at the mercy of a series of stages. What I
do is try to eliminate the tiny catches between one stage
and another. The goal is to make it so the product enters
the market more effectively. That is the idea behind what
we do at the firm. The work we do is to do shake up the
entire brand,” he said.

André se define como um cartesiano-poeta. “Eu sou
cartesiano, faço várias análises, mas tenho um lado
poeta que olha tudo e diz, agora vamos nos divertir um
pouco mais também”, brinca. E dessa forma seu trabalho
junto às indústrias acaba voltando-se para o fomento e
direcionamento. “É como a lapidação do talento que elas
já têm”, afirma.

André defines himself as a Cartesian-Poet. “I’m
Cartesian, I always do several analyses, but I also have
my poetic side that looks at everything and says ‘Let’s
play a little more as well,’” he kidded. For this reason,
his work with manufacturers ends up being focused on
encouragement and guidance. “It’s a way of honing the
talent they already have,” he stated.

A palavra-chave é integração. “As empresas precisam
estar integradas. Isso é inovação. Isso é design. É muito
importante a participação da equipe inteira. O que
eu faço é promover essa integração para um caminho
comum. Do chão de fábrica aos lojistas, todos precisam
estar inseridos. O mercado consumidor está crescendo
de uma forma impressionante. As indústrias ainda estão
um pouco perdidas frente a essa nova perspectiva. Por
isso a integração é fundamental. E eu te digo, essa visão
é o futuro. É o que os italianos sabem fazer muito bem”,
alerta André.

The key word is integration. “Companies need to be
integrated. That’s innovation. That’s design. It is very
important for the whole team to participate. What I do
is to promote this integration towards a common goal.
From the factory floor to the retailers, everybody needs
to be involved. The consumer market is growing at an
impressive rate. Manufacturers are still a little lost in the
face of this new perspective. This is why integration is
fundamental. And let me tell you, this is the vision for
the future. That is what the Italians know how to do so
well,” advised André.

“QUANDO VOCÊ APENAS
LANÇA UM PRODUTO
VOCÊ FICA À MERCÊ DE
UMA SÉRIE DE ETAPAS.
EU PROCURO ELIMINAR
TODOS OS RUÍDOS
ENTRE UMA E OUTRA.
O OBJETIVO É FAZER
COM QUE O PRODUTO
REALMENTE ENTRE
COM EFETIVIDADE
NO MERCADO.”

“when you Put A new
ProduCt on the mArket,
you Put yourself At the
merCy of A series of
stAges. whAt i do is try
to eliminAte the tiny
CAtChes between one
stAge And Another. the
goAl is to mAke it so
the ProduCt enters the
mArket more effeCtively.”
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Matéria-prima / Raw Material

Ele explica que essa postura, além de ser a chave para
o sucesso, faz parte da implantação do processo de
inovação nas empresas. São fatores que agregam valor
ao produto final, ultrapassam a barreira da competição
por preço. André descreve que “produto por produto
vemos ao montes no mercado. E aí como competir?
Preço é uma concorrência desleal. Porque há indústrias
que entram hoje no mercado e saem amanhã. O que
a gente quer é que o lojista perceba que estamos de
olho nele, que os lançamentos não são dispersos, que
estamos observando o mercado de forma coerente
e que além do produto prestamos a ele um serviço
diferenciado.”
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Ora pendendo mais para seu lado poeta, ora para o lado
cartesiano, André não para de criar. Paralelamente a seu
trabalho de inovação junto às empresas, concilia várias
atividades: dá aula no Instituto Europeu de Design, na
cadeira de pós-graduação de mobiliário; é co-fundador
do grupo Design OK e realiza um trabalho com o
terceiro setor, com a fundação Stikel. Atualmente, está
se preparando para expor seu trabalho em uma feira
que acontece no mês de Maio, em Nova York.
Como duas forças completares na personalidade do
designer, razão e emoção caminham lado a lado,
surpreendendo, criando e se reinventando sempre que
for preciso. Assim, André Cruz segue criando como
quem compõe versos, inventando sua própria métrica,
seguindo a cadência da integração.

“AS EMPRESAS PRECISAM
ESTAR INTEGRADAS. ISSO É
INOVAÇÃO. ISSO É DESIGN.
É MUITO IMPORTANTE A
PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE
INTEIRA. E EU TE DIGO,
ESSA VISÃO É O FUTURO.
É O QUE OS ITALIANOS
SABEM FAZER MUITO BEM.”

“ComPAnies need
to be integrAted.
thAt’s innovAtion.
thAt’s design. it is
very imPortAnt for
the whole teAm to
PArtiCiPAte. And let
me tell you, this is
the vision for the
future. thAt is whAt
the itAliAns know
how to do so well”

he explained that this posture, besides being a key to
success, is part of introducing the process of innovation
to companies. these are factors that add value to
the end product, surpassing the barrier of competing
based solely on price. As André puts it: “Products, there
are plenty of products on the market. how do you
compete? undercutting prices is disloyal competition.
because there are many manufacturers who are here
today and gone tomorrow. what we want is for
retailers to see that we have our eyes open, that our
new products are not scattered, that we are observing
the market in a coherent way and that in addition
to selling products, we offer exceptional service.”
At times tending towards his poetic side, at others
towards his Cartesian side, André never stops creating.
in parallel with his work encouraging businesses
to innovate, he makes room for other activities: he
teaches a graduate level class on furniture at the
european design institute; is co-founder of the design
ok group and works with the third sector, with the
stikel foundation. Currently, he is preparing for an
exhibit at a trade show that happens in may,
in new york.
As two complementary forces in a designer’s
personality, reason and emotion walk hand in hand,
surprising, creating and always reinventing when
necessary. thus, André Cruz keeps on creating like
someone who composes verses, inventing his own
meter, to the rhythm of integration.
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Sofá Tatame da
Estofados Jardim

Tatami Sofa by
Estofados Jardim

A Estofados Jardim buscou inspiração no oriente
para conceber o Sofá Tatame. O toque oriental está
presente em vários detalhes. A costura, os botões de
fibra de coco na lateral e as almofadas decorativas
fazem referência à estética do futon. A peça possui
um detalhe em fibra no rodapé, com uma trama
expressiva e ao mesmo tempo delicada, para que
o móvel não fique restrito somente ao ambiente
de varanda fechada e possa compor facilmente
ambientes urbanos.

Estofados Jardim looked to the East for inspiration
when designing the Tatami Sofa. An oriental touch is
present in various details. The sewing, coconut fiber
buttons on the sides and decorative pillows refer back
to the futon esthetic. The piece has fiber details on its
base in a weave that is both expressive and delicate,
making the piece more versatile and not restricting it
to closed off terrace environments, helping it match
urban environments easily as well.

www.estofadosjardim.com.br
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www.greenhousemoveis.com.br

meSa de JanTar miramar
da green houSe

miramar diNiNg TablE
by grEEN houSE

A coleção de poltronas Miramar, da Green House, ganhou reforço
da mesa de jantar. Com medidas de 160 cm de largura x 92 cm
altura, possuem estrutura em alumínio revestida com fibra sintética
de 6 mm. Nas cores bronze e ecowood a mesa conta ainda com um
tampo de vidro. Pode ser combinada com até 6 poltronas da mesma
linha. Prática, leve e funcional, cabe em qualquer varanda ou outras
áreas ao ar livre.

green house’s miramar chair collection has been reinforced
by a dining table. measuring 160 cm wide by 92 cm high,
its aluminum base is covered in 6 mm synthetic fiber. The
table is available in two colors, bronze and ecowood, and
has a glass top. it can be matched with up to six chairs from
the same collection. practical, light and functional, it suits
terraces and other outdoor areas.

armário decorviLLe
O Armário Lisboa foi um grande sucesso
de vendas da Decorville, durante a Feira
ABIMAD Verão 2011. A peça possui pintura,
cores e elementos que remetem aos nobres
traços da arte portuguesa.

CabiNET by dECorvillE
The lisboa Cabinet was a huge sales
success for decorville during the summer
2011 edition of abimad. The piece
is painted in colors and has elements
that are reminiscent of sophisticated
portuguese art.

www.decorville.com.br

39

Lustre CF Fiorio
Iluminação
Em plafon de alumínio polido com
cristal transparente, este modelo de
lustre da CF Fiorio destaca-se pela
beleza e imponência. Possui diâmetro
de 70 cm e altura regulável.

Ceiling Light by CF
Fiorio Iluminação

Recém Chegados / New Arrivals

With its polished aluminum
ceiling plate with transparent
glass, this ceiling light by CF
Fiorio stands out with its
beauty and impressiveness.
It is 70 cm in diameter and
its height is adjustable.

www.cffiorio.com.br

www.helizart.com.br

40

Peça decorAtiva Helizart

Helizart Decorative Object

A Helizart apresenta a peça decorativa Coral.
Na cor dourada, a peça expressa elegância e
imponência. Possui dimensões de 70 x 31 cm.

Helizart presents its new Coral decorative object.
This gold colored piece expresses elegance and
impressiveness. It measures 70 x 31 cm.

Componível

Conforto existe para
ser compartilhado

O componível Grass é mais um grande lançamento da Butzke,
assinado pelo designer Alain Blatché. A linha é composta por
sofisticadas chaises e poltronas modulares que se encaixam
perfeitamente. As combinações são ilimitadas.

Rua Fritz Lorenz, 4879 - Timbó / SC Fone: +55 47 3312-4000 www.butzke.com.br

Jarro arTeS
e ofÍcioS
Em cores atuais e modernas,
a Artes e Ofícios apresenta o
jarro em cerâmica. As peças são
modeladas e pintadas à mão e
recebem acabamento em verniz
alto brilho, o que confere beleza
única às peças.

Jar by arTES
E ofÍCioS
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in up-to-date and modern
colors, artes e ofícios presents
its ceramic jars. The pieces are
hand shaped and painted and
are given a high gloss varnish
finish, which grants them
unique beauty.

www.arteseoﬁcios.net

cerÂmicaS navY
WharehouSe
Travessas com temas marinhos, importadas
da Tailândia pela Wharehouse, são opção
diferenciada para servir comidas leves durante
o verão. Encontradas em formatos inusitados,
na tradicional combinação de azul e branco
que remete ao estilo navy, as travessas
conferem um toque fashion e ao mesmo
tempo divertido à mesa.

CEramiCS by Navy
wharEhouSE
These marine-themed platters, imported
from Thailand by wharehouse, are a
unique choice for serving light foods
during the summer. in unusual shapes
with the traditional navy style color
combo of blue and white, the platters
give a simultaneously fashionable and
playful touch to any table.
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www.wharehouse.com.br

home TheaTer SQuare
da univerSum

SQuarE homE ThEaTEr
by uNivErSum

A Universum identificou uma tendência no mercado
de home theaters: a customização. Dentro desse
contexto, a empresa criou a Linha Square, composta
por módulos de diversos tamanhos e painéis em
metros quadrados, com diferentes acessórios,
possibilitando ao consumidor a personalização
do móvel. Versátil e contemporânea possui
acabamentos nobres e exclusivos.

universum has identified a trend in the home
theater market: customization. This is why the
company has created its Square line, composed
of modules in a variety of sizes and panels (by the
square meter), with different accessories, making it
possible personalization by the consumer possible.
versatile and contemporary, it comes in sophisticated,
exclusive finishes.

www.universum.com.br

vaSoS SarQuiS Samara
O atelier Sarquis Samara explora a nobreza
dos grandes formatos com vasos feitos em
alumínio fundido. As peças recebem banho
de níquel e prata, conferindo um apelo
significativo aos tamanhos avantajados.
As dimensões variam entre 15x15x60cm,
20x20x78 cm, 33x33x135cm e 40x40x182cm.

vaSES by SarQuiS Samara
The Sarquis Samara studio is exploring
large format sophistication with these cast
aluminum vases. The pieces are nickel and
silver plated, which lends significant visual
appeal to their massive sizes. Their sizes
vary between 15x15x60 cm, 20x20x78 cm,
33x33x135 cm and 40x40x182 cm.
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www.sarquissamara.com.br
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www.butzke.com.br

cadeira PreguiçoSa BuTzke

lazy Chair by buTzkE

Dobráveis e fáceis de transportar, as cadeiras
Preguiçosas da Butzke são versáteis e podem
estar no local mais adequado ao relaxamento
e ao conforto. As cores, tecidos e acabamentos
permitem combinações criativas e irresistíveis.

foldable and easy to carry, butzke’s lazy chairs
are versatile and can be used anywhere relaxation
and comfort are desired. The colors, fabrics and
finishings available make creative, irresistible
combinations possible.

meSa ParLa
da STeeL forma
Com assinatura do designer Fabrício Roncca,
a mesa Parla da Steel Forma é feita em MDF
e laca brilhante. Possui diversas cores, design
refinado e arrojado. A forma inusitada, expressa
a leveza da haste em aço inox que surge da
base e recorta o tampo de forma sutil.

parlour TablE
by STEEl forma
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bearing the signature of designer fabrício
roncca, this mdf parlour table by Steel
forma comes in a glossy lacquer finish.
a variety of colors can be chosen to set
off the sophisticated, bold design. its
unusual form expresses the lightness,
with a stainless steel stem that emerges
from the base and subtly cuts into the top.

www.steelforma.com.br

www.minuanodecor.com.br

Sofá More Minuano

More Sofa by Minuano

Estofado baixo e com proporções horizontais
modernas, o sofá More da Minuano é elegante
e confortável. A sobra de couro transmite um
estofado com história apesar da falta de uso.
O conforto envolve o usuário devido a espumas
propositadamente moles nas almofadas.
A costura aparente é um diferencial, utilizando
cores que contrastam com o couro escolhido.

A low slung sofa with modern horizontal
proportions, the More sofa by Minuano is elegant
and comfortable. The leather sofa gives the idea of a
well loved piece of furniture even when new. Comfort
surrounds users due to the intentionally cushy foam
used in the cushions. Its exposed sewing is one
of its unique features, in colors that contrast with
the chosen leather.

Estofado Ferrari

Sofa Set by Ferrari

A Estofados Ferrari lança no mercado o
contemporâneo estofado Vitale. O estofado
possui assentos componíveis e módulo de canto.
O destaque da peça é a chaise articulável.
O modelo está disponível em toda cartela
de tecidos Ferrari, inclusive os lançamentos.

Estofados Ferrari is launching the Vitale
contemporary sofa set. It has matching
seating units and a corner module. The piece’s
outstanding feature is its reclining chaise
longue unit. The model is available in Ferrari’s
entire fabric lineup, including the new releases.
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www.estofadosferrari.com.br
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www.moveisapolo.com.br

Armário Légaci da Apolo

Légaci Wardrobe by Apolo

O armário Légaci foi desenvolvido pela Apolo
visando o melhor custo-beneficio em sua categoria.
As portas possuem design clean com a eliminação
dos perfis de alumínio e puxadores embutidos.
Equipado com barras metálicas reguláveis que
evitam o empenamento e um moderno sistema de
amortecimento. Acabamentos disponíveis nas cores
amêndoa, canela e branca.

The Légaci wardrobe was designed by Apolo to
achieve the best cost-benefit ration in its category.
Its doors have a clean design, since aluminum
sections have been eliminated and embedded
handles are used. Equipped with adjustable
metal bars to prevent warping and a modern
shock absorbing system. Available in almond,
cinnamon and white finishes.

Rack Versatili
Di Frizon
A Di Frizon apresenta o rack Versatili.
O modelo extensível adapta aos mais
variados espaços. Possui as seguintes
dimensões: Fechado com 202x45x48 cm
de altura. Aberto possui 275x45x48 cm
de altura.

Versatili Rack
by Di Frizon
Di Frizon is presenting the Versatili rack.
This expandable model is adaptable to
a huge variety of spaces. It comes in the
following sizes: Closed, at 202x45x48 cm
high. Open, at 275x45x48 cm high.
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www.difrizon.com.br

www.estobel.com

Sofá-Cama Double
da Estobel Estofados

Double Sleeper Sofa
by Estobel Estofados

O estofado Double foi desenvolvido pela Estobel Estofados
com sistema inovador e patenteado. É um sofá cama
prático e versátil. O grande diferencial é o fato de o usuário
não dormir no assento e sim na base com tecido de colchão.

This double sleeper sofa was developed by Estobel Estofados
with an innovative patented system. It is a practical and
versatile sleeper sofa. Its greatest feature is the fact that
you do not sleep on the seat, you sleep on the base, with
mattress fabric.

www.bellarte.com.br

Sofá Lancelot Bell’Arte

Lancelot Sofa by Bell’Arte

O sofá Lancelot, da Bell’Arte tem em sua concepção
formal o objetivo de compor ambientes modernos,
porém com fortes referências ao passado, com
sobriedade e elegância, mas sem excessos. O modelo
possui estrutura de eucalipto de reflorestamento.
O conforto é garantido pela aplicação de espumas de
primeira qualidade, percintas elásticas importadas
entrelaçadas com molas do tipo bonnel.

The Lancelot sofa by Bell’Arte formal conception
aims toward its use in modern environments that also
make strong references to the past, with soberness
and elegance, but without excess. The model’s frame
is made with reforested eucalyptus wood. Its comfort
is ensured by premium quality foam and imported
elastic straps interwoven with bonnel type springs.
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pasquale natuzzi
il maestro
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PAsQuAle nAtuzzi il mAestro
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o grupo natuzzi é
consiDeraDo o maior
fabricante De mÓVeis
Da itália. especializaDo
em estofaDos feitos em
couro, o grupo atua em
123 paÍses e está entre
as marcas preferiDas
De celebriDaDes e astros
Do cinema.

the nAtuzzi GrouP is
consiDereD the lArGest
furniture mAnufActurer in
itAly. sPeciAlizeD in leAther
sofAs, the GrouP is Present
in 123 countries AnD is
AmonG the brAnDs most
souGht After by celebrities
AnD film stArs.

A primeira loja do grupo Natuzzi no Brasil está
prestes a completar um ano, mas o interesse
pelo Brasil existe há mais tempo. O grupo
mantém duas fábricas na Bahia desde 2003.

the first store from the natuzzi group in
brazil is about to celebrate its first anniversary.
Director and ceo, Pasquale natuzzi, has,
however, had an interest in brazil for much
longer. since 2003, the group has been running
two factories in bahia.

Quem está à frente do grupo é o diretor e CEO
da empresa, Pasquale Natuzzi. Il Maestro,
como é chamado, grande empreendedor e
exímio designer, é responsável pelo desenho das
coleções e acompanha de perto sua equipe de
criação, composta por cerca de 120 profissionais,
localizada na Itália. Atualmente o Grupo Natuzzi
possui quatro linhas principais: Natuzzi, Editions,
Italsofa e Privaty Label.

Attentive to the potential of brazil, the
installation of factories in the country and
plans to expand the number of stores in the
country show just how visionary the italian is.

A instalação de fábricas no País e os planos
de expandir o número de lojas em território
nacional mostram a visão do italiano, antenado
no potencial brasileiro.

Pasquale is a great entrepreneur and an
excellent designer. ii maestro, as he’s called, is
responsible for designing collections and closely
monitoring his creation team, located in italy
and composed of some 120 professionals. the
natuzzi Group currently has four main lines:
natuzzi, editions, italsofa and Privaty label.

Ao longo de décadas dedicadas ao setor
moveleiro, Pasquale construiu uma carreira
de sucesso e reconhecimento mundial. Hoje é
símbolo de bom gosto e sofisticação no setor de
móveis de luxo.

over the decades dedicated to the furniture
sector, Pasquale has built a very successful
career, along with global recognition. today, he
is a symbol of good taste and sophistication in
the luxury furniture sector.

Isso não aconteceu por acaso. Filho de um
marceneiro, desde cedo demonstrou interesse
pela fabricação de móveis e vocação para
o design. Aos 19 anos, iniciou sua própria
produção e não parou mais.

And this didn’t happen through mere chance.
son of a carpenter, from a young age he
showed a keen interest in furniture manufacture
and a calling for design. At the age of 19, he
began his own production line and hasn’t
looked back since.

Incansável, Pasquale trabalha cerca de 12 horas
por dia, todos os dias. Mesmo com a agenda
repleta de compromissos, o diretor da Natuzzi
concedeu entrevista à revista ABIMAD Hall, para
a editoria Perfil. Acompanhe.

indefatigable, Pasquale works around 12 hours a
day, every day. even with an agenda filled with
commitments, the natuzzi director found time
for an interview with AbimAD hall magazine,
for the Perfil publishing house. read what he
had to say.
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Você começou bastante
joVem. o que motiVou seu
interesse em mÓVeis? contenos um pouco Do Despertar
Desta Vocação.
Aos 19 anos, em 1959, abri minha própria empresa e
assim nasceu a Natuzzi. Eram tempos instigantes, mas
também difíceis, porque as coisas que precisava saber
eu tinha que aprender por conta própria. Contudo, as
ideias e a motivação, o desejo de mostrar meu potencial
e crescer sempre estiveram presentes. Desde o início
da minha carreira, eu buscava um estilo particular
que diferenciasse meus produtos e os tornasse
imediatamente reconhecíveis. Pura emoção: era isso
o que eu sentia naquela época. Quando criava uma
poltrona, fazia a estrutura, cortava o estofado e então
costurava. Pesquisa estética e conforto são dois aspectos
do meu trabalho que sempre me fascinaram.

o que Veio primeiro, o gosto
por Design ou por negÓcios?
Sou Presidente e CEO do grupo Natuzzi e
acompanho pessoalmente as atividades estratégicas
relacionadas com o fortalecimento de nossas marcas
e o desenvolvimento de produtos, trabalhando ao lado
do Grupo de Gerentes para definir as estratégias futuras.
Mas o que realmente me atrai e mais me fascina
é o papel de designer.

como surgiu seu interesse
em abrir uma fábrica
italsofa no brasil?
Nossa fábrica em Salvador, Bahia, foi o primeiro passo de
nossa presença em um dos principais países produtores
de couro e madeira no mundo, e nos colocou perto do
leste dos Estados Unidos, um dos maiores mercados para
nossos produtos.

inicialmente, a fábrica
proDuzia somente para
eXportação. ainDa é assim?

you stArteD Very younG.
whAt sPArkeD your
interest in furniture?
tell us A little About
the AwAkeninG of his VocAtion?
when i was nineteen, in 1959, i opened my own
business and natuzzi was born. they were exciting
but also difficult times, because the things i needed
to know i had to learn for myself. but the ideas and
the motivation, the desire to prove myself, were always
there. since the beginning of my job, i was looking for
a particular style that would set my products apart
and make them instantly recognizable. sheer emotion:
that was what i felt when, back then, i thought to
an armchair, made the frame, cut the covering and
then sewed it. Aesthetic research and comfort are two
aspects of my work that that always fascinated me.

which cAme first, the
tAste for DesiGn or
for business?
i am chairman and ceo of the natuzzi Group, and i
personally follow the strategic activities related to the
strengthening of our brands and product development,
working together with the managers Group to define
future strategies. but what really attracts me and makes
me much more passionate is the designer role.

how DiD you Get
interesteD in oPeninG
A PlAnt in brAzil itAlsofA?
our production plant in salvador de bahia was the
first step of our presence in one of the major leather
and wood producing countries in the world and placed
us near the eastern united states, one of the most
important market for our products.

initiAlly, the fActory ProDuceD
only for brAziliAn eXPorts.
thAt is still true?
10% of our brazilian production is for
the internal market, the rest is exported.

10% de nossa produção brasileira é para
consumo interno, o resto é exportado.
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Depois de tantos anos de
carreira, qual o seu ritmo de
trabalho? Como é sua rotina?

After so many years of
his career, as is his work
rate? How is your routine?

Nunca trabalho menos de 12 horas por dia e o que dá forças é
poder voltar para casa e saber que tem alguém lá esperando por
mim. Mesmo assim, a empresa é tudo para mim. É uma paixão
avassaladora. Um valor moral que compartilho com aqueles que
trabalham comigo.

I never work less than twelve hours a day and the
thing that gives me that strength is coming home,
knowing that there is someone there waiting for
me. Yet, the company is everything to me. It’s an
overwhelming passion. A moral value that I share
with those who work with me.

Você segue tendências? Quais
são as principais referências
na indústria hoje?

Do you follow trends?
What are the major references
in the industry today?

Na indústria moveleira, nossa empresa está entre as principais
investidoras em pesquisa e desenvolvimento. Eu gerencio
pessoalmente essa atividade estratégica através do Centro de
Estilo em Santeramo in Colle, na Itália, onde 120 profissionais
se dedicam ao design, a estudar as tendências mundiais e a
selecionar materiais.

In the furniture industry our company is one of
the largest investor in research and development. I
personally manage this strategic activity through the
Style Centre located in Santeramo in Colle, Italy, where
120 professionals are dedicated to the design, the study
of worldwide trends, and the selection of materials.

Atualmente, quem
é sua referência em
decoração e arquitetura?

Who, nowadays, is your
reference for decoration
and architecture?

Sempre busquei beleza. Pode-se dizer que sou um apaixonado
por estética. Tudo, desde a combinação de cores até a elegância
em formas e a harmonia de formas geométricas me atrai.
Adoro morar em uma casa confortável. É lá que se reúnem
amigos e família. Qual minha obsessão? Criar salas de estar
em que clientes possam aproveitar o prazer de viver e de
serem felizes. É um longo legado de valores, nascido
no coração de Apúlia e que agora se espalha pelas
maiores cidades do mundo.

I have always searched for beauty. You might say
I’m passionate about aesthetics; everything from
matching colours to the elegance in form and the
harmony of geometric shapes appeals to me. I love
living in a comfortable home because it’s a place which
brings together both friends and family. What’s my
obsession? Creating comfortable living rooms where
our customers can be happy and enjoy the pleasure
of living. It is a long legacy of values, born in the
heart of Apulia and now spreading to the world’s
greatest cities.

Fala-se muito em
sustentabilidade em
arquitetura e decoração.
Para você, o que é ser
sustentável?

There is much
talk of sustainability in
architecture and
decoration. For you what
is to be sustainable?

O Grupo Natuzzi sempre se comprometeu em respeitar
o meio ambiente, e o sistema de qualidade recebeu o
Certificado ISO 14001 de Controle Ambiental. Nossos
principais compromissos referem-se à escolha de
matérias-primas usadas na fabricação de móveis das
marcas do Grupo. Além disso, instalamos cinco células
fotoelétricas nos telhados de diferentes fábricas Natuzzi
e nos escritórios comerciais em Apúlia e Basilicata.
Instalamos 21 mil painéis fotoelétricos com uma
estimativa anual de energia de aproximadamente
4,5 MW. A instalação resulta em uma redução anual de
emissão de CO2 de aproximadamente 3.400 toneladas,
equivalente à emissão anual de cerca de 1200 carros.

Natuzzi Group has always been committed to
respecting the environment and the system of
quality has been confirmed with the ISO 14001
Certification for Environmental Control. The main
commitments concern the choice of raw materials
used to manufacture furniture for the brands of the
Group. Moreover, we have installed five photovoltaic
on rooftops of different Natuzzi plants and trading
offices in Puglia and Basilicata. We have installed
21.000 photovoltaic panels with an annual estimated
power of about 4,5 Megawatt. The installation
accounts for an annual reduction in CO2 emissions
of approximately 3.400 tonnes, equal to the annual
emission of about 1.200 cars.

Quais são os planos do
grupo Natuzzi para o Brasil?
O Brasil é um mercado bastante estratégico para
nós. Continuaremos a investir no gerenciamento e
desenvolvimento de nossas marcas, sempre buscando
os valores de qualidade e o estilo italiano. Graças às
nossas sedes em São Paulo – que contam com sete
pessoas atualmente, dentre funcionários e o Grupo
de Gerentes – ampliaremos nossas atividades no Brasil
abrindo 15 pontos de venda até o fim de 2011 em
cidades importantes como São Paulo, Belo Horizonte,
Porto Alegre, Brasília, Goiânia, Manaus e Belém.

What the plans of the Natuzzi
Group to Brazil?
Brazil is a very strategic market to us. We will
continue to invest in our brands management and
development,always pursuing the values of quality
and Italian style. Thanks to our headquarters in Sao
Paulo - where 7 peopleare currently employed, among
Managers Group and employees - we will expand our
Brazil business by opening 15 point of sales by the
end of the 2011 in major cities like Sao Paulo,
Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Goiânia,
Manaus e Belém.
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On the WAVeS Of 3D
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na onda 3d
O Grupo Armani lançou um modelo de óculos 3D
fashion da Armani Exchange para quem quer assistir
filmes tridimensionais com estilo. Produzido sob licença
pela Safilo Group, o acessório traz o logotipo AX 3D
impresso no topo da lente esquerda, além das palavras
Armani Exchange 3D na haste. Indicados apenas para
uso no cinema, os óculos, que custam US$ 58, podem ser
adquiridos nos Estados Unidos em qualquer uma das lojas
da AX Armani Exchange ou via Internet no site da grife.

for those who want to watch threedimensional movies in style, the Armani group
has launched a pair of fashionable Armani
exchange 3D glasses. Produced under license
by Safilo group, the accessory bears the AX
3D logotype on top of the left lens, in addition
to the words Armani exchange 3D on the
temples. recommended only for use in movie
theaters, the eyeglasses cost uSD 58 and can be
purchased in the united States at AX Armani
exchange stores or on the brand’s website.

alÉM das PIstas
A Lotus, tradicional fabricante inglesa de carros esportivos
fundada em 1952, aproveitou o London Fashion Week para
lançar uma linha de roupas e artigos de luxo. Batizada de Lotus
Originals, a grife terá desde jaquetas de couros e blazers azuis até
malas de viagem e kits de gamão. A própria história e a força do
nome Lotus serviu de inspiração para a coleção. Os itens fazem
uso de padronagem de pneus, logotipos vintage da Lotus, textura
de bandeira de corrida, silhuetas de automóveis e números
relacionados às datas de corridas vitoriosas conquistadas com
seus carros nas décadas de 60 e 70. A coleção Lotus Originals
pode ser conferida no site lotusoriginals.com.

BeYOnD the rACe trACK
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lotus, a well respected British sports car manufacturer founded
in 1952, took advantage of london fashion Week to launch a
line of luxury clothing and goods. Baptized lotus Originals,
the brand will feature everything from leather jackets and
blue blazers to suitcases and backgammon kits. the history
and strength of the lotus name served as inspiration for the
collection. the items make use of tire patterns, vintage lotus
logotypes, race flag textures, car silhouettes and numbers
referring to important races won by its cars in the sixties and
seventies. the lotus Originals collection can be seen on the
website: lotusoriginals.com.

Malhação de camarote
Uma das mais tradicionais academias de São Paulo abriu
as portas de sua 15ª unidade, no setor laranja do Estádio
do Morumbi, sede do São Paulo Futebol Clube.
A Cia Athletica Unidade Estádio SPFC é a primeira academia
da América Latina a funcionar dentro de um estádio de
futebol, tendo como plano de fundo a vista privilegiada do
campo e da pista de atletismo. Em seus exclusivos 2.000
m², a unidade oferece o conceito de personalização do
espaço para atividade física, que pode ser desfrutado por no
máximo 1.000 alunos. Com acesso pelos portões 4 e 17 do
estádio, nos dias de jogos e shows, a academia se transforma
em um camarote VIP, como já aconteceu nos últimos shows
de Paul McCartney, Black Eyed Peas e Bon Jovi.

VIP Weightlifting
One of São Paulo’s most well-respected gyms has just
opened the doors of its 15th branch, in the orange
sector of Morumbi Stadium, home field of the São
Paulo Futebol Clube. The SPFC Stadium franchise of
Cia Athletica is Latin America’s first gym to operate
inside a football stadium, and offers a great view of
the field and athletic track. The unit’s exclusive 2,000
m2 features a personalized space for working out,
which can be used by up to 1,000 students. The gym is
accessed via gates 4 and 17 of the stadium and on game
and show days it is transformed into a VIP area, which
has already taken place during recent shows by Paul
McCartney, Black Eyed Peas and Bon Jovi.

Pequenas esculturas
A Chessmaze Internacional, do Reino Unido lança uma série
limitada de peças de Xadrez, voltadas aos amantes do jogo. A
coleção Andalusian Limited Edition é talhada à mão e cada peça é
uma obra de arte exclusiva. A tiragem se limita a 250 peças, sendo
numeradas e dotadas de certificado de autenticidade.
O valor do jogo é de R$ 3.200.

Small Sculptures
United Kingdom based Chessmaze International has
launched a limited edition set of chess pieces, aimed
at lovers of the game. The Andalusian Limited Edition
collection is hand carved and each piece is an exclusive
piece of art. The edition is limited to 250 sets, all
numbered and coming with a certificate of authenticity.
The set costs BRL 3,200.
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eM BreVe no BrasIl
Relógios e joias da grife Calvin Klein by Vana chegam em terras
tupiniquins até o mês de abril. A nova coleção de acessórios
masculinos e femininos busca inspiração no minimalismo,
nas formas da natureza e no New York Spirit.

COMIng SOOn tO BrAZIl
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relógios e joias da grife Calvin Klein by Vana
chegam em terras tupiniquins até o mês de
abril. A nova coleção de acessórios masculinos
e femininos busca inspiração no minimalismo,
nas formas da natureza e no new York Spirit.
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londres, nY eM 4 horas
Em desenvolvimento pela empresa de aviação
americana Aerion Corporation, a aeronave será
o primeiro jato executivo supersônico do mundo.
Um símbolo de exclusividade, o luxuoso avião poderá
atingir uma velocidade superior a do som e garantir
conforto e praticidade para aqueles que desejam se
deslocar com rapidez em longas distâncias. Com seus
motores dentro das normas de ruído e emissão de
poluentes, o supersônico executivo será capaz de atingir
uma velocidade máxima de 1.979 quilômetros por hora,
ultrapassando a velocidade do som. A potente aeronave
poderá viajar a uma altura de até 15,5 quilômetros, e
voar de Londres a Nova York em apenas quatro horas.
Em fase de desenvolvimento pela empresa, o primeiro
jato executivo supersônico do mundo irá custar cerca de
US$ 80 milhões. Mesmo enquanto a Aerion Corporation
define o fabricante da estrutura da aeronave, cerca
de 50 encomendas do supersônico executivo já foram
requisitadas por milionários e apreciadores de aviões de
luxo, totalizando US$ 4 bilhões em pedidos. O primeiro
exemplar da potente e inovadora aeronave deverá ser
entregue em 2014.

lOnDOn – nY In 4 hOurS
the world’s first supersonic business jet is currently
being developed by uS aircraft manufacturer Aerion
Corporation. A symbol of exclusivity, the luxurious
plane will be able to break the sound barrier and will
ensure comfort and practicality for those who want to
move great distances in a very short time. Its engines
will meet current noise and emissions regulations
and the supersonic business jet will be able to reach
a maximum speed of 1,978 kilometers per hour, faster
than the speed of sound. the powerful aircraft will be
able to fly at a height of 15.5 kilometers and fly from
london to new York in just four hours. Currently being
developed by the company, the world’s first supersonic
business jet will cost approximately uSD 80 million.
even though Aerion Corporation has yet to decide
who will manufacture the plane’s structure, roughly
50 orders for the supersonic business jet have come in
from millionaires and luxury airplane fans, for a total
of uSD 4 billion in orders. the first of the powerful,
innovative aircrafts should be delivered in 2014.

tradIção BelGa

BelgIAn trADItIOn

O primeiro veículo Imperia foi lançado em meados
de 1906, na Bélgica, e o apogeu da marca foi em 1948.
Em 2009, a marca voltou à cena repaginada com o
lançamento do modelo Imperia GT. O modelo remete
aos clássicos do passado mas com uma concepção
moderna. Em 2011, além de um visual mais jovem,
sem deixar de lado o glamour de seus ascendentes,
o automóvel ganhou um motor híbrido, podendo
também ser utilizado apenas o modo elétrico.

the first Imperia car was made in mid-1906 in Belgium
and the brand reached its culmination in 1948. In 2009,
the brand was revamped and returned to the scene with
the Imperia gt model. the new model is reminiscent
of past classics, but with a modern design. In 2011, in
addition to a more youthful look that doesn’t
set aside the glamour of its predecessors,
the car comes with a hybrid engine, and can
also be used in an electric only mode.

GuInness Bolsa
O Guinness Book acaba de introduzir um item luxuoso
a sua lista de recordes. Considerada a bolsa mais cara
do mundo, esta criação da Mouawad tem o formato
de um coração e é toda coberta de diamantes, sendo
105 diamantes amarelos, 56 diamantes rosas e 4.356
diamantes transparentes, além de muito ouro 18 quilates.
O modelo recebeu o nome de “1001 Nights Diamond
Purse” e custa U$ 3.8 milhões de dólares. Para criar
a peça, dez artesãos trabalharam ininterruptamente
durante um período de quatro meses. A inspiração,
repleta de fantasia e romance, veio da obra
“As Mil e Uma Noites”.

guInneSS PurSe
the guinness Book has introduced a luxury item to its
list of records. Considered the world’s most expensive
purse, this Mouawad creation is heart shaped and
completely covered in diamonds, 105 yellow diamonds,
56 rose diamonds and 4,356 transparent diamonds,
in addition to plenty of 18 karat gold. the model was
baptized the “1,001 nights Diamond Purse” and costs
uSD 3.8 million. ten artisans worked four months
non-stop to create it. the inspiration, full of fantasy and
romance comes from “the thousand and One nights.”.
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ABIMAD Verão 2011
Cidade do design e
da alta2011
decoração
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ABIMAD – Summer
Edition
City of Design and High-End Decoration

A ABIMAD Verão novamente
surpreende. A edição 2011
transformou o Centro
de Exposições Imigrantes
na cidade do design. Uma
metrópole completa, com
direito à arte do grafitti.

The summer edition of the ABIMAD trade show was a surprise once
again. The 2011 edition transformed Imigrantes Expo Center into a city
of design. A complete metropolis that even included graffiti art.
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Entre os dias 16 e 19 de fevereiro, as mais de 22
mil pessoas, que estiveram presentes no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Paulo, puderam
testemunhar um evento de encher os olhos. Já na
entrada, o lounge temático recepcionava os visitantes
com ares de modernidade. Um cenário inovador com
luzes, DJ, música eletrônica e performances de
grafiteiros ao vivo surpreendeu e cativou os convidados.
A ousadia confirma mais uma vez, a vocação da ABIMAD
como o maior e melhor evento de móveis e acessórios
de alta decoração da América Latina. Nos mais de 30 mil
metros quadrados de área, os 157 expositores receberam
em seus estandes milhares de pessoas entre lojistas
nacionais e internacionais, profissionais da arquitetura,
design e decoração, bem como imprensa especializada.

February 16 to 19, the more than 22,000 people who
were present at Imigrantes Expo Center in São Paulo
witnessed an event that was fantastic to see. Right at
the entrance, the thematic lounge welcomed visitors
with a modern environment. An innovative setting with
lights, DJ, electronic music and live performances of
graffiti artists surprised and captured guests’ attention.
This daring move once again confirmed ABIMAD’s
vocation as Latin America’s biggest and best highend furniture and decoration trade show. In the more
than 30,000 m2, 157 exhibitors welcomed thousands
of people to their stands, including: national and
international retailers, professionals from the fields
of architecture, design and decoration, as well as the
specialty press.
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Os resultados e comentários foram extremamente positivos.
A feira de modo geral foi muito elogiada. Fernando Flôres,
presidente da ABIMAD é entusiasta quando avalia os resultados.
“A ABIMAD Verão reforça a vocação inovadora do evento. Nossas
expectativas que já eram boas foram superadas. Essa é uma
percepção global, tanto de visitantes como de expositores,
que ficaram visivelmente satisfeitos. A ABIMAD conseguiu
reunir encantamento e bons negócios em um mesmo evento.
O lounge foi uma surpresa inusitada que agradou a todos.
Além dos negócios fechados na feira, as prospecções
realizadas nos permitem realizar novos pedidos a longo
prazo”, avalia o presidente.
“A feira foi excelente. Os lojistas compareceram em peso e
gostaram muito do que viram. Nossos associados estão cada
dia mais empenhados em construir estandes que impressionem
e apresentar coleções que atendam as expectativas dos seus
clientes. O mais gratificante é ouvir os comentários posteriores,
tanto dos nossos associados, quanto dos seus clientes que
elogiaram a organização do evento e puderam encontrar num
só lugar todas as soluções para as suas lojas.”, conta Patrícia
Linhares, gerente executiva da ABIMAD.
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The results and comments were extremely positive. Overall,
the trade show received a great deal of praise. Fernando
Flôres, president of ABIMAD, is very enthusiastic when
evaluating the results of the trade show. “The summer
edition of ABIMAD reinforces the innovative vocation of
the event. Our expectations, which were already high, have
been exceeded. This is a global perception, for both visitors
and exhibitors, who were notably satisfied. ABIMAD
managed to combine charm and good business at the same
event. The lounge was an unexpected surprise that pleased
all. In addition to the deals closed at the trade show, the
prospecting carried out allows us to make new orders in the
long term”, said the president.

“This was an excellent trade show. Retailers appeared
en masse and really liked what they saw. Our members
are putting increasing effort into building impressive
stands and presenting collections that fulfill their clients’
expectations. What is most gratifying is hearing post-trade
show comments, both from our members and from clients
who praised the event’s organization and were able to find
all the products they needed for their stores in one place,”
said Patrícia Linhares, ABIMAD’s executive manager.

Mas como acontece com todo evento de sucesso a ABIMAD
chama a atenção também da concorrência. “O problema é o
desrespeito das feiras paralelas que pegam carona no sucesso da
ABIMAD. É vergonhosa a maneira como se comportam algumas
pessoas que chegam às portas de entrada da feira para tentar
arrebanhar os visitantes que vêm nos prestigiar”, critica Paulo
Allemand, diretor financeiro da ABIMAD.

As is true with any successful event, ABIMAD also draws the
attention of competition. “The problem is the disrespect of trade
shows running in parallel, which are hitching a ride on the success
of ABIMAD. It’s shameful the way some people behave, arriving at
the fair’s entrance to try seduce away the visitors who have come
to support us”, criticizes Paulo Allemand, chief financial officer of
ABIMAD.

Em outros casos a falta de ética parte de alguns representantes,
que atuam junto a associados ABIMAD e também a expositores
concorrentes. “Muitos assumem uma postura antiética na
tentativa de comercializarem toda sua carteira de clientes.
São os primeiros a levar os visitantes para outras feiras. Esse
comportamento é gravíssimo e precisa ser acompanhado de
perto pelos associados, a fim de evitá-los e eliminá-los de vez”,
ressalta Allemand.

In other cases, the lack of ethics is demonstrated by certain
representatives, who operate alongside ABIMAD associates and
also with competing exhibitors. “Many assume an unethical
attitude in an attempt to commercialize their entire customer
portfolio. They are the first to take visitors to other trade shows.
This is very serious behavior and must be closely monitored by
associates, so as to avoid these elements and expel them from the
association for good”, Allemand reiterated.

Enquanto os outros ficam à sombra da ABIMAD, o evento ganha
cada vez mais prestígio e reconhecimento.

While the other events remain in the shadow of ABIMAD, our
event is earning increasing prestige and recognition.

O vice-presidente da ABIMAD, Paulo Mourão, aponta que a
feira tem apresentado ano a ano um aumento significativo de
visitação qualificada. “Os lojistas do segmento de alta decoração
têm propiciado a concretização de excelentes negócios entre
os associados e as principais empresas do segmento. Tenho a
convicção que mais uma vez a ABIMAD desempenhou muito
bem o seu papel de liderança no setor de alta decoração,
apresentando-se como a principal opção para os lojistas
conhecerem e adquirirem as soluções, os lançamentos e
conhecerem as tendências nacionais e globais deste mercado.
Aproveito para agradecer a todos que fizeram desta edição um
enorme sucesso e convido-os desde já, a programarem a sua
participação em nossa edição de inverno”, diz Mourão.

ABIMAD vice-president Paulo Mourão points out that each year
the trade show has presented a significant increase in qualified
visitation. “Store owners from the high-end decoration segment
have boosted the establishment of excellent business between
the associates and the leading companies from the segment. I am
fully convinced that once again ABIMAD has performed its role
as a high-end decoration sector leader very well, presenting itself
as the leading option for store owners to learn about and acquire
solutions, launches and to discover the national and global trends
in this market. I’ d like to take this opportunity to thank everyone
who helped make this edition such an enormous success and
invite them to participate in our winter edition”, said Mourão.
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Rodada Internacional

International Business Rounds

A ABIMAD recebeu importadores dos mais diversos países
para desenvolverem negócios e parcerias comerciais com os 32
fabricantes de móveis brasileiros que participaram do evento.

Importers from a wide variety of countries visited
ABIMAD to develop business deals and commercial
partnerships with the 32 Brazilian furniture manufacturers
who participated in the event.

Os importadores vieram de países como: Angola, Chile, EUA,
México, Panamá, Peru, Kuwait, África do Sul, Bolívia, Colômbia,
Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Porto Rico, Rep Dominicana,
Venezuela, Argentina, Guatemala, Reino Unido, Suíça, Jordânia,
Geórgia e Emirados Árabes.
A Rodada aconteceu no primeiro dia da feira, 16, às 9 horas
da manhã. Na noite anterior, o Departamento Internacional
da ABIMAD promoveu um jantar especial para os visitantes
estrangeiros. Cerca de 90 pessoas prestigiaram o encontro
realizado no Hotel Pullman Ibirapuera.
Os visitantes comemoram o relacionamento com os associados
ABIMAD. Jorge Andres, do Chile, visita a feira pela quinta vez.
Ele comenta que a ABIMAD é uma grande parceira. “Aqui
encontramos empresas sérias e excelente relacionamento. Outro
ponto muito positivo é a proximidade. O produto brasileiro
possui excelente qualidade e chega a nossa loja com maior
rapidez do que os provenientes da Europa, por exemplo. No
Chile, as indústrias de móveis praticamente acabaram, pois a
concorrência com a China é muito desleal”, comenta.
A revista Hall também conversou com o casal de mexicanos
Eleodoro Cano e Blanca Davila. Eles possuem duas lojas, uma
no México e outra nos Estados Unidos. “Esta é nossa segunda
visita à ABIMAD. Conhecemos durante a Feira de Las Vegas.
Adoramos os preços, a qualidade e a relação que temos com os
fornecedores”, descrevem os dois.
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Outro importador que é um grande amigo da ABIMAD é o
peruano Jorge Cardenal. Em sua sexta participação, ele conta
que visita as duas edições da ABIMAD. “O mercado no Peru está
em alta. As pessoas estão comprando mais e gostam muito do
produto brasileiro”, revela.

The importers came from countries like: Angola, Chile, USA,
Mexico, Panama, Peru, Kuwait, South Africa, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Dominican
Republic, Venezuela, Argentina, Guatemala, United Kingdom,
Switzerland, Jordan, Georgia and the United Arab Emirates.
The Business Rounds took place on the first day of the
trade show (15) at 9 a.m. The night before, the International
Department of ABIMAD promoted a special dinner for foreign
visitors. Close to 90 people attended the event, held at Pullman
Ibirapuera Hotel.
Visitors commemorated their relationship with ABIMAD
members. Jorge Andres, from Chile, was visiting the trade
show for the fifth time. He commented that ABIMAD is a
great partner. “Here, we find serious businesses and excellent
relations. Another extremely positive point is the proximity.
Brazilian products are high quality and arrive faster at our
stores than the ones originating from Europe, for example. In
Chile, the furniture industry has practically been extinguished,
since Chinese competition is very disloyal,” he commented.
Hall Magazine also spoke with Eleodoro Cano and Blanca
Davila, from Mexico. They have two stores, one in Mexico
and another in the United States. “This is our second visit to
ABIMAD. We heard about it during the Las Vegas trade show.
We loved the prices, quality and the relationship we have with
the suppliers,” described the two.
Another importer who is a great friend of ABIMAD is Jorge
Cardenal, from Peru. This was his sixth time participating, and
he says he visits both editions of ABIMAD. “In Peru, the market
is going strong. People are buying more and really like Brazilian
products,” he said.

Convidados VIPs

VIP Guests

Além dos visitantes internacionais, cerca de 700 lojistas
de móveis e decoração de todo o Brasil, convidados
da ABIMAD, estiveram na feira. Suas despesas com
estada, passagens aéreas, alimentação e transporte
são totalmente custeadas pela associação. Auxiliada
pela Index, assessoria de imprensa da entidade, foram
convidados 11 jornalistas de várias regiões do Brasil
para cobrir o evento.

In addition to the international visitors, nearly
700 furniture and decoration retailers from all over
Brazil attended the trade show on invitation from
ABIMAD. Their expenses with lodging, plane tickets,
food and transportation were all paid for by the
association. Assisted by Index, ABIMAD’s press
agency, eleven journalists from all across Brazil were
invited to cover the event.

Infraestrutura

Infrastructure

Os visitantes contaram com segurança e comodidade
durante os 4 dias de evento. A área de credenciamento
com café e Wi-Fi, assim como as praças de descanso ao
longo do pavilhão foram muito utilizadas. As rodadas
de espumante e quick massagem, tradicionais na feira
receberam um número excelente de público, bem como
os dois restaurantes do pavilhão.

The visitors were able to rely on safety and
convenience during the four day event. The area of
accreditation with a café and Wi-Fi, as well as areas
for rest and relaxation throughout the pavilion were
put to great use. The already traditional rounds
of champagne and quick massages were taken
advantage of by many visitors, as were the pavilion’s
two restaurants.

ABIMAD Inverno 2011

ABIMAD Winter 2011

O segundo semestre promete negócios bem aquecidos.
Vem aí a Feira ABIMAD Inverno de 2011, já com data
marcada para acontecer: de 27 a 30 de Julho, no Centro
de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

The second semester promises great business deals.
And the winter 2011 edition of the ABIMAD trade
show is just around the corner. It has already been
scheduled for July 27-30 at Imigrantes Expo Center.
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A ABIMAD é referência em feiras de alta
decoração no Brasil. O Best in Show, por sua
vez, já consagrou-se como uma matéria muito
esperada nas edições pós-feiras da revista Hall.
Como não poderia deixar de ser, este ano
convidamos três nomes importantes do setor de
arquitetura e decoração para visitar os estandes
e escolhes os produtos que mais lhe agradaram.
As peças são selecionadas livremente pelos
convidados. Fotografamos a escolhida e
publicamos na Hall.
A difícil tarefa de selecionar apenas 10 itens
entre a imensa variedade de opções foi
um desafio para os profissionais. Mas com
personalidade, foco em design, tendência
e inovação, cada um deles cumpriu muito
bem a missão. O resultado você acompanha
abaixo, mas antes conheça um pouco melhor
os convidados.

Apaixonada por tecidos, artesanatos e livros, a
decoradora Esther Giobbi é também fascinada por peças
étnicas e acessórios de decoração. Na profissão desde
1986, ela criou um estilo todo seu. Uma marca registrada
que já lhe rendeu diversos prêmios e participação em
importantes mostras de decoração do País. Esther agora,
imprime seu bom gosto no Best in Show, da revista Hall.

Passionate about fabric, crafts and books, decorator
Esther Giobbi is also fascinated with ethnic pieces and
decorative accessories. In the profession since 1986, she
has created a style of her own. A trademark that has
already earned her awards and led to her participation
in important decoration show all across Brazil. Now
Esther will share her good taste with Hall Magazine’s
Best in Show section.

ABIMAD is a reference point for high-end
decoration trade shows in Brazil. For its part,
Best in Show has become a much awaited
section of the post-trade show editions
of Hall Magazine.
And since it couldn’t be otherwise, this year we
have invited three important figures from the
fields of architecture and decoration to visit the
stands and choose the products that pleased
them most. The pieces are freely chosen by
these professionals. We photograph the chosen
pieces and publish them in Hall Magazine.
The difficult task of selecting only tens items
out of such a huge variety of choices was a
challenge. But with their own personality and
focus on design, trends and innovation, they all
completed their mission very well. You can see
the results below, but first, learn a little more
about this edition’s chosen professionals.
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Esther
Giobbi

O designer de interiores é um dos nomes mais badalados
pela mídia especializada e um amigo da ABIMAD. Sua
presença nas feiras é esperada com entusiasmo, tanto
pelos expositores quanto pelas pessoas que encontra
durante sua presença no evento. Nesta edição, Cálio foi
todo elogios para a feira e para os visíveis investimentos
em design e qualidade realizados pelos associados.

This interior designer is currently one of the most
talked about professionals in his field by the specialized
media. His presence at trade shows is enthusiastically
awaited, both by exhibitors and the people he meets
with during his presence at the event. During this
edition, Cálio had nothing but positive things to say
about the trade show and ABIMAD members’ visible
investments in design and quality.

Francisco
Cálio

Formada em Arquitetura pela Universidade
Makenzie e com MBA em Gestão Estratégica
e Econômica de Negócios, pela Fundação
Getúlio Vargas, Vânia está à frente da
superintendência do D&D Shopping, um dos
mais importantes centros de alta decoração e
tendências do País. Durante a difícil tarefa de
eleger 10 produtos na feira, Vânia contou com
a participação de sua equipe.

With a degree in architecture from Mackenzie
University and an MBA in Strategic
Management and Business Economics from
the Getúlio Vargas Foundation, Vânia heads
up the superintendence of D&D Shopping
Mall, one of Brazil’s most important centers
for high-end decoration and trends. During
the difficult task of choosing ten products
at the trade show, Vânia relied on the
participation of her staff.

Vânia
Ceccotto
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Esther
Giobbi

02

01

66

04
03

05

1 Luminária Reginez
2 Puff GS Móveis
3 Almofada Les Coussins
4 Conjunto Ari Beraldin
5 Espelho Antica
6 Cadeira Tissot
7 Peça Sarquis Samara
8 Mesa Ethinix
9 Vaso Companhia das Folhas
10 Aparador Studio Casa

1 Light by Reginez
2 Poof by GS Móveis
3 Pillow by Les Coussins
4 Set by Ari Beraldin
5 Mirror by Antica
6 Chair by Tissot
7 Piece by Sarquis Samara
8 Table by Ethnix
9 Vase by Companhia das Folhas
10 Sideboard by Studio Casa

07
06
08

09

10
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Francisco
Cálio
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03

01

02

04

05

1 Sofá Gold Line
2 Cadeira Doimo Brasil
3 Vaso Cristais Di Murano
4 Sofá Natuzzi
5 Cadeira Brisa Móveis
6 Mesa Essenza
7 Chaise Longue Mannes
8 Poltrona Germânia
9 Banco Silva Santos
10 Poltrona SD Design

1 Sofa by Gold Line
2 Chair by Doimo Brasil
3 Vase by Cristais di Murano
4 Sofa by Natuzzi
5 Chair by Brisa Móveis
6 Table by Essenza
7 Lounge Chair by Mannes
8 Armchair by Germânia
9 Stool/Bench by Silva Santos
10 Armchair by SD Design

06
07

09

08

10
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Vânia
Ceccotto

1 Lustres Sandra Fuganti
2 Quadro Art Image
3 Cadeira Artes e Ofícios
4 Poltrona Italsofa
5 Deluse
6 Sofá Italsofa
7 Vaso Til
8 Almofada Ari Beraldin
9 Abajur Sandra Fuganti
10 Almofada Til

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

1 Light Fixtures by Sandra Fuganti
2 Picture/Frame/Picture Frame by Art Image
3 Chair by Artes e Ofícios
4 Armchair by Italsofa
5 Sofa by Deluse
6 Sofa by Italsofa
7 Vase by Til
8 Pillow by Ari Beraldin
9 Lamp by Sandra Fuganti
10 Pillow by Til

01
02
03

70

04

05

07
06

09
08

10

71

Pelos corredores
da feira
Seen along the trade show’s halls
Flashes de pessoas que fazem a ABIMAD
acontecer e marcaram presença em mais
um evento de grande sucesso.

Here is a short list of a few of the people who
made ABIMAD happen and marked their
presence at yet another event of great success.
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10

09
01. Silber Silveira da Parma Móveis e Helen Ganzarolli • 02. Vânia Ceccotto do D&D Shopping e Pasquale Natuzzi do Natuzzi Group • 03. Joel Silva da Top Decor e equipe • 04. André Terassi e Michele Barbosa da 2A Cerâmica
05. Jorge Andres (Importador Chile) e Erik Fiuza (ABIMAD) • 06. Equipe Silva Santos • 07. Importador Luiz Enrique Cavero (Peru), Erik Fiuza (ABIMAD) e o importador Jorge Prato (Peru) • 08. Patrícia Linhares (ABIMAD) e Francisco Cálio
09. Importadores Blanca Davila e Eleodoro Cano (México), Luiz Cavero e Jorge Prato (Peru) e Erik Fiuza (ABIMAD) • 10. Yoel e Alberto Melamoude da Via Star • 11. Marcelo Ligieri, da Doimo • 12. José Tonin Júnior, Andréia Vedovatto,
Cláudio Lemos Júnior da Green House • 13. Farlei Mannes e Roberto Mannes Junior da Mannes • 14. Roberto Mannes Junior, Rubens Franziner, Kátia Vieira, Jackson Daberkow • 15. Equipe Germânia Móveis e Artisan
16. Alessandro Alvarenga e Fidelis Giusti da Deluse • 17. Equipe Brisa Móveis • 18. Equipe GGeDESIGN • 19. Antônio Carvalho, da Lucatti, Marcos Liau e Jales Primo da China Shopping
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12

11
14

15
17

16
18

19
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21

20
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22

23

25

24
27

26

28
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20. Thiago Enzveiler e Matheus Enzveiler da Minuano • 21. Equipe Dall Móveis • 22.Paulo Allemand, Diretor Financeiro da ABIMAD • 23. Equipe By Art Design • 24. Marcelo Felmanas da 6F Decorações
25. O arquiteto Zu Macedo e Marcelo Yamasita da Dona Flor Mobília • 26. Carolina Haverorh • 27. Karen Rocha, D&D Internacional • 28. Decorador Francisco Cálio o casal de amigos Clara e Norberto Skrzeczanowski
29. Diretoria ABIMAD: Paulo Allemand (Diretor Financeiro), Fernando Flôres (Presidente) e Paulo Mourão (Vice-presidente) • 30. Silber Silveira, da Parma Móveis, Helen Ganzarolli e Louro Justo Parma Júnior
31. Marcella e Fernando Flôres (presidente da ABIMAD) • 32. Equipe Century • 33. Marcos Coelho e Fernando Neves (ABIMAD) • 34. Equipe ABIMAD com José Lúcio Aragão, coordenador da feira
35. Susana Chies e Domingo Caporale, da Deluse • 36. Equipe Plow Comunicação
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35

36
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40

45

42

41
43

44
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37. Paulo Mourão (vice-presidente ABIMAD) e Rita Mourão (Studio Casa) • 38. Equipe Metáfora Design • 39. Francisco Martins, da Arte Nova e Patrícia Linhares, ABIMAD • 40. Maria Eliza Bravim Coman, da Helizart Objetos
41. Sylvia Guerra, da Artes & Ofícios • 42. Importadoras da Bolívia • 43. Nick Alive um dos artistas responsáveis pelo painel em Grafitte da ABIMAD • 44. Confraternização no intervalo da Rodada Internacional
45. José Carlos Filho, da Ventura e Pereira • 46. Silber Silveira, da Parma Móveis • 47. Juarez Oliveira, da Stylofino • 48. Luciane Hernandes, da Batisa e Hernandes • 49. Fernando Flôres, Presidente da ABIMAD e Ari Beraldin
50. Fernando Flôres, Presidente da ABIMAD em entrevista à Globo News • 51. O designer André Cruz e decorador Francisco Cálio • 52. Gigantes da D’Angelis • 53. Ari Beraldin • 54. Erik Fiuza e Rafael Pavanelli
do Departamento Internacional da ABIMAD
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ABIMAD, um verdadeiro
show de tendências
ABIMAD, a true show of trends

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Todos os olhares se voltam para os lançamentos da ABIMAD.
Por ser a feira que abre o calendário de eventos da alta
decoração no Brasil, a ABIMAD antecipa as tendências que
estarão nas lojas em 2011. Selecionamos algumas delas.
Confira esse verdadeiro show.
Helizart

Estofados Tironi

All eyes are turned on the new
products launched at ABIMAD.
As the trade show that opens the
calendar of high-end decoration
events in Brazil, ABIMAD foresees
the trends that will be in stores in
2011. We chose just a few of them.
See this true show for yourself.
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Deluse

Urban Loft

SD Design
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Formanova

Liberal Marine

80

Mannes

MaLkA
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Um dia radiante de sol ou a expressão de
felicidade nos olhos de uma criança: o brilho
da vida está presente nos detalhes. Na
poltrona Malka os cristais aplicados nos
braços são os detalhes que vão dar ainda
mais glamour a decoração de sua casa.
www.estofadosjardim.com.br - (47) 2106 7599
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Parma

Reginez

Fibras Arte

83
Dona Flor Mobília

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Studio Casa

Butzke

Flex Pelle

84
Móveis Itália

Visão dos Expositores

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Exhibitor Point of View

Para os associados, expor
seus produtos durante a
feira da ABIMAD representa
estar na vanguarda das
tendências. O evento é
essencialmente voltado
a negócios e os associados
sempre têm grandes
expectativas para superar
suas metas e surpreender
os visitantes.

For members, displaying
their products during
the ABIMAD trade show
means being on the
cutting edge of trends.
The event is essentially
focused on doing
business and members
always arrive with great
expectations to surpass
their sales goals and
surprise visitors.

A revista Hall perguntou
a eles qual sua avaliação
sobre o evento e obteve
respostas extremamente
positivas. Confira.

Hall Magazine, upon
asking them to evaluate
the event, received
these extremely positive
answers. See for yourself.

“A ABIMAD vive um momento mágico.
Eu diria que o evento de verão foi a
consagração de anos de trabalho duro.
E os resultados estão aí: grande visitação,
público seleto e profissional, vendas
surpreendentes. Nós colocamos uma meta
audaciosa de crescimento para essa edição,
que acabou sendo suplantada com folga.
Fechamos bons negócios com clientes de
todas as regiões do Brasil além de pedidos de
exportação. Isso sem contar vários orçamentos
que estão sendo confirmados após o evento.
Apesar de ter tido pouca oportunidade de
correr a feira, devido a excelente visitação
que obtivemos, pude conferir alguns estandes
maravilhosos com produtos de alta qualidade
e, cada vez mais, a presença de produtos
assinados, o que faz toda a diferença. Agora é
preparar a edição de Inverno que promete.”
Michel Otte, da Butzke, Timbó/SC
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“ABIMAD is experiencing a magic time.
I would say that the summer event represents
the culmination of years of hard work. And
the results are right there: large visitation, a
select, professional audience, surprising sales
volume. We set an audacious goal for growth
this edition, and we ended up meeting it easily.
We closed great business deals with clients from
all across Brazil, besides the export orders. Not
to mention various sales estimates that have
been confirmed post-event. Although I didn’t
get much of a chance to peruse the trade show,
due to the excellent visitation we obtained, I
was able to see some fantastic stands with high
quality products and an increasing number
of signature products, which makes all the
difference. Now it’s time to get ready for the
winter edition, which promises.”
Michel Otte, Butzke, Timbó/SC

“A ABIMAD sempre significou bons resultados para a
Estobel. A última edição não foi diferente. Iniciamos 2011,
ano de nosso aniversário de 25 anos, com incrível aceitação
do trabalhos que desenvolvemos para esse momento.
Boa visitação, apreciação dos produtos, antigos e novos
parceiros e, principalmente, excelentes negócios.
Mais uma vez, a ABIMAD nos surpreendeu.”
Vilson Nicolodi, Estobel Estofados de Farroupilha/RS

“ABIMAD always means great results for Estobel. The most
recent edition was no different. We began 2011, the year of
our 25th anniversary, with incredible public reception for
the work we’ve developed to date. Great visitation, product
appreciation, longtime and new partners and especially,
great business deals. Once again, ABIMAD surprised us.”
Vilson Nicolodi, Estobel Estofados, Farroupilha/RS
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“A edição da feira de verão superou nossa expectativa.
Nossa coleção foi muito bem aceita por nossos clientes
e atraiu novos. Os contatos com novos fornecedores
e representantes foi muito produtivo. Ouvir a opinião
dos clientes sobre o produto nos motivou para novos
lançamentos. Estamos a todo vapor com ânimo redobrado
e confiantes na estatística de que 2011 será um ano muito
bom para o mercado da decoração.”

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Maristela Dias, da Divano Móveis de Londrina/PR

“This summer’s edition of the trade show surpassed our
expectations. Our collection was very well received by our
clients and attracted new ones as well. Our contact with
new suppliers and representatives was very productive.
Hearing client opinions about products motivated us
to design new products. We are now at full steam, with
redoubled enthusiasm, confident that the statistics,
which are pointing towards 2011 being a great year
for the decoration market will be confirmed.
Maristela Dias, Divano Móveis, Londrina/PR

“Para a Artefama esta edição da ABIMAD
foi muito positiva. Podemos afirmar com
segurança que esta foi a melhor e edição
do evento de que já participamos. Com
a grandiosidade desta feira foi possível
atingir nossa meta de vendas, através do
lançamento de produtos diferenciados
que surpreenderam os clientes. Além da
concretização de muitas vendas, também
foi representativo o contato com potenciais
clientes que acreditamos resultar em
bons negócios no futuro. Vale ressaltar
que identificamos boas oportunidades de
negócios através de visitas recebidas em
nosso próprio estande, bem como nos das
outras empresas, pois em eventos como
este buscamos, além de vender os produtos
Artefama, conhecer melhor o mercado em
que estamos atuando para identificar novos
parceiros comerciais.”
Angelo Duvoisin, da Artefama
de São Bento do Sul/SC
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“For Artefama, this edition of ABIMAD was extremely
positive. We can state with all surety that this was the best
edition of the event we’ve taken part in. This trade show’s
grandiosity made it possible for us to meet our sales goal,
through the introduction of unique products that surprised
our clients. In addition to closing many sales, we also made
significant contacts with potential clients, which we believe
will lead to great future business deals. It’s important
to emphasize that we have identified great business
opportunities in the visits received at our own stand, as well
as in visits to other companies, since in events like this one
we always seek to, in addition to selling Artefama products,
learn more about the market we are operating in, besides
identifying new commercial partners.”
Angelo Duvoisin, Artefama, São Bento do Sul/SC

“Esta foi a primeira participação da Decorville na ABIMAD
Verão. Para nós a feira teve como pontos fortes o público
visitante, formado por lojistas com ótimo potencial de
investimento e de diversas regiões do país, atraídos pela
qualidade das empresas expositoras desta feira. Como
tínhamos ótimas expectativas sobre o evento, podemos
dizer que nossa participação ocorreu dentro do planejado.
Com certeza alcançamos nossos objetivos que eram a
formação de parcerias com novos clientes e a fidelização de
clientes da Decorville que visitaram a feira a nosso convite.”
José Luiz Corrêa da Silva, da Decorville de Porto Alegre/RS

“This was Decorville’s first appearance at the ABIMAD
summer edition. For us, one of the trade show’s strong
points was its visiting public, made up of retailers with
excellent investment potential from different regions
across Brazil, who were attracted by the quality of the
company’s exhibiting at the trade show. Since we had
excellent expectations for the event, you might say that
our participation went according to plans. We certainly
achieved our goals, which included creating partnerships
with new clients and increasing the loyalty of Decorville
clients who visited the trade show on our invitation.”
José Luiz Corrêa da Silva, Decorville, Porto Alegre/RS
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Em ação
In Action

Assembleia geral ABIMAD
No dia 15 de fevereiro, um dia antes de iniciar
a Feira ABIMAD Verão 2011, os associados reuniram
em assembleia geral. O encontro aconteceu em
um dos auditórios do Centro de Convenções
Imigrantes, em São Paulo.
Cerca de 80 associados estiveram presentes
da reunião, que contou com a participação integral
da diretoria e demais departamentos da associação.

Em Ação / In Action

Dentre os assuntos abordados em pauta foram
apresentadas as diretrizes da diretoria para o ano
de 2011. Entre elas estão o estudo de novas maneiras
de incentivar os convidados VIPs; a elaboração de um
planejamento estratégico anual e a apresentação da
equipe de marketing que irá atuar junto à associação.
Além disso, a diretoria apresentou as comissões
e representações setoriais da ABIMAD. São elas:
Comissão Setorial de Móveis, representada por Jaime
Pfutzenreuter (Móveis James) e Michel Otte (Butzke);
Comissão Setorial de Decoração e Tapetes, representada
por Eduardo Scarazzato (Scarazzato) e Édson Ávila
(Artisan), Comissão Setorial de Estofados, representada
por Jurandir Volpini (Estobel) e por fim Comissão
Setorial de Feira e Sócio-Ambiental. Os representantes
acima, das comissões setoriais serão os responsaveis
por estes assuntos.

ABIMAD General Meeting
On February 15, a day before the summer 2011 edition
of the ABIMAD trade show began, members gathered
for a general meeting. The meeting took place in one
of the auditoriums at Imigrantes Convention Center
in São Paulo. Nearly 80 members attended the
meeting, including the entire executive board
and other departments of the association.
Among other matters on the agenda, the executive
board presented its directives for 2011. These include
studies of new ways of providing incentive for VIP
guests; new member prospecting; the development
of an annual strategic plan and the presentation
of the marketing team that will be working with
the association.
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Furthermore, the management presented the ABIMAD
sector commissions and representative entities. They
included: The Furniture Sector Commission, represented
by Jaime Pfutzenreuter (Móveis James) and Michel Otte
(Butzke); Decoration and Rugs Sector Commission,
represented by Eduardo Scarazzato (Scarazzato)
and Édson Ávila (Artisan); Sofa Sector Commission,
represented by Jurandir Volpini (Estobel) and lastly
the Trade Show and Socio-Environmental Sector
Commission. The above representatives, from the sector
commissions, will be responsible for these subjects.

Deluse lança coleção
assinada por Alexandre
Herchcovitch na ABIMAD
Durante as feiras da ABIMAD o lançamento de produtos é um
show mais do que esperado. A Deluse promoveu um coquetel
especial em seu estande, no dia 17 de fevereiro, para lançar a
coleção de tecidos Ecosimple, assinada pelo renomadíssimo
estilista Alexandre Herchcovitch.
O evento contou com participação de convidados, imprensa,
profissionais da área e com a presença do apresentador Amaury
Jr. Visitantes da feira também prestigiaram o lançamento.
Para o associado Domingo Caporale, as inovações e parcerias
como essas são muito importantes, principalmente em um
mercado voltado ao público classe AA. “O público, tanto lojista
quanto os clientes, gosta muito desse namoro entre moda e
decoração. Parcerias como essas elevam o padrão da empresa e,
assim, caminhamos rumo à construção de marcas renomadas,
verdadeiras grifes da decoração”, comenta.

Os associados Domingo Caporale e Susana Chies Caporale,
o filho do casal João Victor Chies e o apresentador Amaury Jr.

Deluse launches
collection signed by
Alexandre Herchcovitch
at ABIMAD
With every new edition of the ABIMAD trade
show, the industry anxiously awaits the new
products being launched. Deluse put on a
special cocktail party at its stand on February
17, to launch its Ecosimple fabric collection,
signed by renowned fashion designer
Alexandre Herchcovitch.
The event was attended by special guests,
the press, professionals in the field, as well
as presenter Amaury Jr. Visitors to the trade
show also attended the collection’s launch.
For ABIMAD member Domingo Caporale,
innovation and partnerships like this one are
very important, especially in a market targeting
a AA class audience. “Our audience, both
retailers and customers, loves the affair between
fashion and decoration. Partnerships like this
one raise the bar for the company, thus making
it possible for us to build renowned brands,
true designer labels in the field of decoration,”
he commented.
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EssEnZa DEsign É DEstaQuE
Em rEvista intErnacional
rEsponsabiliDaDE
social Di FriZon
Pensando no bem-estar da comunidade local,
em Gramado, Rio Grande do Sul, todos os anos
a Di Frizon promove um bazar beneficente.
Parte da renda arrecadada com a venda dos
móveis comercializados no bazar é revertida
a uma entidade carente.
Em 2010, o Instituto Moreira Santíssima
Trindade foi beneficiado com a verba e
recebeu equipamentos novos para a cozinha.
O Instituto Santíssima Trindade é um lar
para crianças e idosos. O objetivo da entidade
é abrigar, sustentar e auxiliar os moradores.

Em Ação / In Action

DI FrIZon’S SocIAl
reSPonSIBIlIty
thinking about the well-being of the local
community in Gramado, rio Grande do
Sul, every year Di Frizon organizes a charity
bazaar. Part of the funds raised with the sale
of furniture at the bazaar is destined to an
institution that helps the needy.

A Essenza Design recebeu uma bela surpresa
de um cliente de Miami. A revista Ocean Drive
Magazine, edição de março de 2011, fez uma
seleção de produtos em diversas áreas e destacou
o Buffet Escama, produzido pela Essenza Design,
na área do design.
A revista é voltada a um público consumidor de luxo.
Suas páginas trazem anúncios de renomadas grifes
de moda, o que tornam a publicação bastante
popular na cidade americana.

eSSenZA DeSIGn hIGhlIGhteD
In InternAtIonAl MAGAZIne
essenza Design received a wonderful surprise
from a client in Miami. In their March 2011 edition,
ocean Drive Magazine selected products from a
wide variety of areas and highlighted the escama
Buffet by essenza Design in the design category.
the magazine is targeted at a luxury consumer
audience. Its pages contain advertisements from
renowned designer labels, which makes the
publication quite popular in Miami.

In 2010, the Instituto Moreira Santíssima
trindade was benefited with the funds and
received new equipment for its kitchen.
Instituto Santíssima trindade is a home for
children and the elderly. the objective of the
institute is to provide shelter for, support and
assist those living there.

THE BOSH 10

Road burger with
skinny fries is well worth
the extra
cardio.” 1766 Bay Road,
Miami
Beach; bnbjoint.com

Concert
JAZZ IN THE
GARDENS MUSIC
FESTIVAL,
MARCH 19–20
“Lauryn

THE MIAMI HEAT’S

Chris Bosh

SHARES HIS MARCH
FAVORITES.

Hill, Gladys Knight and
Doug
E. Fresh, not to mention
my boy DJ
Irie—this should be good,
and hopefully Ms. Hill actually
shows up.”
jazzinthegardens.com

Fashion
LACOSTE

“I love the classic style.
My
closet now looks like
the
brand’s showroom.”
Village of
Merrick Park, 358 San
Lorenzo
Ave., Coral Gables; lacoste.c
om

Style
LOGAN REAL

“I enjoy supporting
emerging
artists, like this talented
local
who has a clean, meticulo
us
style and a unique approac
h.
I’m thrilled with my
handpainted kicks.” loganrea
l.com

Style
FORGIATO

“When only the best
will do,
spoil your car with these
custom-made rims.” forgiato.
com

Dinner
FOGO DE CHÃO

Music
KANYE WEST
AND JAY-Z

“They start feeding
you at this Brazilian
steakhouse the second
you sit down. If you’re
a starving carnivore,
this is the place to go.”
836 First St., Miami
Beach; fogodechao.com
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Snack
JAXSON’S
ICE CREAM PARLOUR
AND RESTAURANT

“I have no idea what
they put in their
fresh-made ice cream,
but I can’t get
enough of it.” 128 S.
Federal Hwy.,
Dania Beach; jaxsonsic
ecream.com
140 OCEANDRIVE.CO
M

“Their new album, Watch
the Throne,
comes out March 1 and
I can’t wait.
Separately they are
unbelievable,
together they’re on
ﬁre.”
kanyewest.com; jay-z.com

Shop
SHOE GALLERY

“This is the numberone urbanwear store in the nation.
All the
local celebs and movers
shop
here.” 244 NE First
Ave., Miami,
305-371-2063

PHOTOGRAPH S BY
MARK MANN (BOSH
); JOHNNY NUNEZ / WIREIMAGE
COURTESY OF FORGIATO
.COM (FRESH); GREG KESSLER
; ETHAN MILLER / WIREIMAGE
(LACOSTE); KIKO RICOTE
.COM (JAY-Z, WEST); PERKMEUP
(FOGO);
IMAGERY/ VEER.COM
(ICE CREAM)

Lunch
BURGER &
BEER JOINT
“Their Thunder

Design
ONE OF A KIND

“My new home is my
latest obsession,
and this is a unique
one-stop shop for
contemporary furniture
and handcrafted accessories.”
92 NE 40th St.,
Miami, 305-576-0060
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artEFama É Finalista
no prÊmio grEEnbEst
A Artefama está entre os 10 finalistas do Prêmio
GreenBest, na categoria Móveis e Decoração.
O prêmio é considerado o maior do país em
sustentabilidade.
O GreenBest é realizado pela Greenvana,
empresa focada em sustentabilidade para
o mercado de consumo, e tem como presidente
Marcos Wettreich, responsável pelo iBest,
o “Oscar” da internet na década passada.
A Ernst & Young Terco é a auditora do Prêmio.
Serão dois prêmios em cada categoria, um
por voto popular e outro por votação oficial
da Academia GreenBest, formada por
especialistas no tema. A votação popular
iniciou no dia 17 de janeiro.
O objetivo do prêmio é ressaltar iniciativas,
atuações e os melhores produtos e projetos
para, assim, criar exemplos capazes de guiar
o mercado da sustentabilidade, que cresce
a dia a dia.
A inclusão da votação popular traz uma
conscientização e aproxima a população de
questões socioambientais, além de fazer com
que as empresas recebam um feedback da
percepção do mercado e dos consumidores.
A premiação dos melhores de cada uma
das 16 categorias será realizada em 17 de maio.

ArteFAMA FInAlISt In
GreenBeSt AWArDS
Artefama is among the 10 finalists in the
GreenBest Awards, in the Furniture and
Decoration category. the award is considered
Brazil’s most important in the area of
sustainability.
the GreenBest Awards are held by Greenvana,
a company focused on sustainability for the
consumer market, and its president is Marcos
Wettreich, responsible for the iBest, which was
last decade’s Internet equivalent of the oscars.
the awards are audited by ernst & young terco.
two awards will be given in each category, one
by popular vote and another by an official
vote from the GreenBest Academy, made up of
specialists on the subject. Popular voting began
on January 17.
the goal of the award is to call attention to
initiatives, involvement and the best products
and projects, thus creating examples able of
guiding the sustainability market, which is
growing every day.
the inclusion of a popular vote aims towards
raising the awareness of the public about socioenvironmental matters, in addition to making it
possible for companies to receive feedback on
the way the market and consumers see them.
the awards for the best in each of the 16
categories will be given on May 17.

caDEira sarQuis
intEgra cEnÁrio Em
anÚncio Da caras
A cadeira Luiz XV, do Atelier Sarquis
Samara é parte integrante do cenário
Sonho Oriental da revista Caras.
A campanha promove peças de mesa,
inspiradas na cultura oriental
e assinadas pelo designer e estilista
Kenzo Takada.

Em Ação / In Action

A cadeira é feita em alumínio fundido
e revestida em pele sintética de animais.
O modelo foi escolhido na loja Bya
Barros Express, que por sua vez foi
responsável pela introdução da peça
no cenário da campanha.
Antes mesmo da veiculação, a equipe
Sarquis Samara já sabia suas peças
fariam parte da promoção. “Para a
empresa foi uma grande honra poder
fazer parte deste lançamento. É claro
que essa parceria entre a arquiteta
Bya Barros o Atelier Sarquis Samara
e a Revista Caras está predestinada
ao sucesso. Sendo assim só temos
a agradecer “, comenta Leonardo
Rodrigues, contact business do atelier.

SArQuIS chAIr PArt oF
ADVertISInG Set For
cArAS MAGAZIne
the louis xV chair by Atelier Sarquis
Samara was included in cara magazine’s
“oriental Dream” set. the campaign
promotes table pieces inspired by oriental
culture and was signed by designer and
stylist Kenzo takada.
the chair is made of cast aluminum and
covered in synthetic animal fur. the model
was chosen by Bya Barros express store,
which was responsible for the piece’s being
used in the campaign’s set.
even before the magazine was published,
the Sarquis Samara team already knew the
pieces would take part in the advertising.
“For the company, it was a great honor
to take part in this launch. It is clear
that this partnership between architect
Bya Barros, Atelier Sarquis Samara and
caras Magazine is destined for success.
For that reason, we can only be thankful,”
commented leonardo rodrigues, the
atelier’s business contact.
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O DESIGN BRASILEIRO
ACOMPANHOU OS
INVESTIMENTOS
EM TECNOLOGIA E
A NECESSIDADE DE
INTERNACIONALIZAÇÃO
DAS EMPRESAS
O design é um dos maiores diferenciais de
competitividade industrial, sendo destacado
como um dos fatores para o sucesso de
uma empresa desde o desenvolvimento
de produtos e serviços – pois possibilita
a redução de custos, o uso de materiais
sustentáveis, entre outros –, até a
comercialização destes.
Também podemos dizer que o designer
transcendeu as funções ligadas às lojas e
empresas de desenho de interiores e hoje
encontra espaço na indústria moveleira,
de tecnologia, calçadista, hospitalar e de
eletrodomésticos.
Os caminhos que levaram o design e o
designer a essa posição de destaque foram
marcados pela necessidade das empresas
em oferecer produtos tecnologicamente
mais avançados. Necessidade essa,
aprofundada na década de 90, quando os
fabricantes estrangeiros chegaram com força
ao país e os nacionais precisavam resgatar
o consumidor, criando produtos eficientes
e com preços razoáveis.
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*MARCELO YAMASITA É DESIGNER INDUSTRIAL
PELA UNOPAR E UM DOS TRÊS SÓCIOSDIRETORES DA DONAFLOR MOBÍLIA,
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUZIR
MÓVEIS PARA ÁREA EXTERNA EM FIBRA
SINTÉTICA E ALUMÍNIO FUNDADA EM 2005.

*Marcelo Yamasita is an industrial
designer for Unopar and one of three
member-officers of DonaFlor Mobília,
a company specialized in producing
outdoor aluminum furniture with
synthetic fiber, founded in 2005.

BRAZILIAN DESIGN
HAS KEPT UP WITH
INVESTMENTS IN
TECHNOLOGY AND THE
NEED FOR BUSINESS
INTERNATIONALIZATION
Design is one of the biggest industrial
competitive advantages, described as one
of the success factors for any company in
everything from the development of their
products and services – since it makes cost
reductions and the use of sustainable
products possible, among other elements
– to the sales process.
We can also say that designers have
transcended their job activities connected to
stores and interior design companies, finding
their way into industry, designing furniture,
technology, footwear, hospital goods and
household appliances.
The paths that have brought design and
designers to this important position have
been marked by the need for companies to
offer more technologically advanced products.
A need that increased in the 1990s, when
foreign manufacturers arrived in force and
Brazilian manufacturers had to call back their
consumers by creating efficient products at
reasonable prices.

Além dessa primeira questão, havia
uma busca por alternativas em termos
de mercado, naturalmente. Coube ao
profissional designer direcionar e aproveitar
dos investimentos em tecnologia, um dos
principais das indústrias.

In addition to the first question, naturally
there was also a search for alternatives in
terms of market. It was up to professional
designers to direct and make the best possible
use of investments in technology, one of the
main investments for manufacturers.

Foram verbas destinadas ao
desenvolvimento de novas matérias-primas,
aquisição de softwares especializados em
desenho, entre outros, que possibilitaram,
o acesso das empresas a mercados
internacionais.

Funds were assigned to developing new
raw materials and acquiring special design
software, among other advancements, which
made it possible for the companies to enter
international markets.

Hoje, no caso da DonaFlor, devido a
investimentos nesse setor, levamos
produtos exclusivos, como fibras sintéticas
extremamente avançadas e resistentes,
acompanhadas de um olhar brasileiro
bastante apreciado no exterior.

Nowadays, in DonaFlor’s case, due to
investments in this sector, we have exclusive
products that make use of extremely advanced
and durable synthetic fibers, in combination
with a Brazilian look that is much
appreciated abroad.
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A

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
A Carneiro Home Ltda.
+55 81-3081-9192
www.acarneirohome.com.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 Maison Decoração
de Interiores Ltda.
+55 11-3642-1800
www.artmaison.com.br
Arte Nova Ind. E Com. De Móveis Ltda.
+55 43-3325-4040
Arte Objetos
+55 34-3312-6194
www.arteobjetosdesign.com.br
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

B

Barroca Almofadas - Barraco Chique
Decorações Ltda.
+55 34-3236.4667
www.barrocaalmofadas.com.br
Bartelli Móveis
+55 54-3268-0600
www.bartelli.com.br
Bell Arte Indústria de Estofados Ltda.
+55 47-3274-1600
www.bellarte.com.br
Beraldin Confecções Ltda. ME
+55 14-3274-1810
www.ariberaldin.com
Blumenox Iluminação
+55 47-3327-3697
www.blumenox.com

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

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

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

d

c

Butzke Importação e Exportação Ltda.
+55 47-3312-4000
www.butzke.com.br
By Art Design
+55 11-4729-8419
www.byartdesign.com.br

Decorare Textil Ltda.
+55 83-3245-3344
www.decorareonline.com.br
Decoratto Interiori - TopDecor
+55 47)3035-2808
www.topdecor.ind.br

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

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

Cartago Ind. De Tapetes Ltda.
+55 19-3816-5009
www.cartago.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

f

Feitobrasil Comércio e
Conf. de Art. Dec.Ltda.
+55 17-3232-4810
www.feitobrasil.com.br
Fibras Artes - Artes Primavera
Móv.Ind.Com.Ltda.
+55 21-2676-3787
www.fibrasarte.com.br

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

Celina Ind. e Com. Do Mobiliario Ltda.
+55 21-2597-7772
www.celinadesign.com.br
Cemaf Indústria e Comércio Ltda.
+55 51-3483-2303
www.cffiorio.com.br

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

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

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

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

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

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

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

e

Farina Design
+55 54-3321-5188
www.campesatto.com.br
Feeling Estofados Ltda.
+55 47-3376-1300
www.feelingestofados.com.br

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

Cedrus Movelaria Ltda. EPP
+55 32-3531-1718
www.cedrusmovelaria.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abarca Móveis Ltda.
+55 11-4636-3022
www.abarcamoveis.com.br

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

Bolis Ind. e Com. De Móveis Ltda.
+55 49-3324-2457
www.bolis.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 Moveis
+55 44-3268-1878

g

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

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

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

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

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

Emporio La Poltrona
+55 19-3876-1033
www.emporiolapoltrona.com.br

Coisas do Brasil
+55 34-3318-2100
www.coisasdobrasil.ind.br

Empório Tapetes Indústria
e Comércio Ltda.
+55 48-3245.5010
www.emporiotapetes.com.br

Conforflex Móveis Ltda.
+55 51-3712-1102
www.conforflex.com.br

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

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

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

Green House Outdoor Importação e Exp.Ltda.
+55 19-3885-5051
www.greenhousemoveis.com.br
GS Móveis de Vime Ltda.
+55 41-3372-1216
www.gsmoveis.com.br
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H.A.Rocha Decorações
+55 45-3037-1919
www.helainyrocha.com.br

m

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

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

Herval Moveis e Colchoes
+55 51-3564-8300
www.herval.com.br

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

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

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

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

Lista de Associados / List of Associates

Metáfora Design de Produtos
de Decoração Ltd
+55 19-3216-5138
www.metaforadesign.com.br
Metal Nobre - JCV Palma e Cia Ltda.
+55 44-3262-6163
www.metalnobrepresentes.com.br

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

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

Jhovini Móveis
+55 54-3458-3105

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

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

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

s
Modulaque Ind. e Com. de Móveis Ltda.

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

+55 44-3267-1331
www.modulaque.com.br
Monaco Tapetes
+55 11-4144-9100
www.monacotapetes.com.br

Kilder Menezes - ME
+55 81-3497-0004
www.kildermenezes.com.br
Kleiner Schein Moveis
+55 48-3623-3333
www.kleinerschein.com.br

l

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
Le Martan Colchões
Ind. e Com. Ltda.
+55 11-2131-3888
www.lemartan.com.br
Leôncio de Souza Queiroz Neto
Lês Coussin
+55 19-3295-7437
www.lescoussins.com.br

Lider Interiores
+55 37-3244-1309
www.liderinteriores.com.br
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Lucatti Artes e Decorações Ltda.
+55 13 3313-1747 / 246
www.lucattiartes.com

p

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u

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

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

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

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

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

Sdema - Scandinavian
Design em Madeira Ltda.
+55 31-3344-9038
www.sdema.com.br

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

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

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

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

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

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

Móveis Tremarin Ltda.
+55 54-2109-7777
www.tremarin.com.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

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

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

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

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

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

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

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

Tapetah Artigos para Decoração Ltda.
+55 11-8635-2166
www.tapetah.com.br
Tapetes São Carlos Ltda.
+55 16-3362-4000
www.tapetessaocarlos.com.br

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

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

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

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

Lintz Móveis em Arte Ind. e Com. Ltda.
+55 48-3258-1008
www.lintz.com.br

r

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

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

t

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

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

Indústria de Móveis Apolo
+55 32-3539-4322
www.moveisapolo.com.br
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Pollus Ind. E Com. De Móveis Ltda.
+55 17-3426-1234
www.pollusmoveis.com.br

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

Indústria de Moveis Ancezki Ltda.
+55 54-3453-3224
www.ancezki.com.br
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Mannes Ltda.
+55 47-3373-9200
www.mannes.com.br
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Ventura e Pereira Imp. e Exp. Ltda.
+55 31-3542-2748
Verona Móveis
+55 49-3324-0220
www.veronamoveis.com.br
Via Star Com. de Imp. e Exp. Ltda.
+55 11-6191-6711
www.viastar.com.br
Vila Nobre Estofados Ltda.
+55 54-3211-3322
www.vilanobre.com.br
Vimeza Indústria de Móveis Ltda.
+55 54-3283-1622
www.vimeza.com.br
Voler Móveis Ltda.
+55 54-3293-3111
www.voler.com.br
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Wharehouse Artes e Decorações Ltda.
+55 11-5524-0476
www.wharehouse.com.br
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essencialmente belo.
exclusivamente seu.

livorno
Com linhas marcantes, o Livorno traz personalidade e sofisticação aos ambientes.
É a escolha certa para quem busca um toque de exclusividade sem abrir mão do conforto.

Entre em contato com nossos representantes e ofereça essa novidade para seus clientes.

