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Carta do Presidente / letter from the President

enFim, chegou
o inverno.

Winter
HAs finAlly
ArriVed.

A estação mais fria do ano promete aquecer o mercado
moveleiro. É hora de acelerar o passo, pois daqui para
frente parece que o tempo voa até o final do ano. E o
mercado moveleiro começa a aquecer com maior entusiasmo,
preparando seus negócios, trocando showroom, tirando do
papel novas coleções e produzindo em ritmo acelerado.

the coldest season of the year is promising to heat up the furniture
market. it’s time to pick up the pace, since from here on out it always
seems like time flies until the end of the year. And the furniture market
begins to heat up with greater enthusiasm, preparing its business,
changing showrooms, getting their new collections off the drawing
boards and producing at an accelerated rate.

A ABIMAD acompanha esse momento e mais uma vez dá
as boas-vindas a lojistas de todo o Brasil e exterior, com um
evento propício para a realização de bons negócios. Esta é a
quarta vez que a ABIMAD Inverno é realizada em São Paulo.
Para esse evento, preparamos um grande espetáculo de cores,
formas, design, acabamento e alto padrão. Os visitantes poderão
contemplar a beleza e a qualidade da produção nacional de
móveis e acessórios de decoração.

ABimAd is right there with them at times like these and once again, it
is sending out a grand welcome to retailers all over Brazil and abroad,
with an event perfect for closing on great business deals. this is the
fourth time the ABimAd Winter edition is being held in são Paulo.
for this event, we have prepared a great spectacle of colors, shapes,
design, finishes and high production standards. Visitors will be able
to contemplate the beauty and quality of Brazilian furniture and
decorative accessory production.

É um momento especial para a ABIMAD, pois estamos
comemorando oito anos de fundação da Associação Brasileira
das Indústrias de Móveis de Alta Decoração, a ABIMAD –
entidade que organiza as feiras e empresta seu nome a elas.

it’s a special time for the trade show, since we are celebrating eight
years since the foundation of the Brazilian contemporary furniture
and Home decor manufacturers Association (ABimAd), the
organizing entity from which it gets its name.

Esta associação surgiu do interesse de diversos fabricantes
de móveis em concentrar a exposição de seus produtos em
um só evento: grandioso, forte, coeso e, acima de tudo, ético.
Nasceu, então, a ABIMAD e desde sua primeira feira, organizada
diretamente pelos próprios fabricantes associados, já mostrou
seu potencial e obteve o aval dos lojistas que compareceram
em massa.

this association arose out of the interest many different furniture
manufacturers had in concentrating the exhibition of their products in
a single event: impressive, strong, cohesive and, above all, ethical. that
was how ABimAd was born, and since the organization of the first
trade show by the member manufacturers themselves, it has shown its
great potential and received the widespread approval of retailers, who
appear in droves.

Hoje, a ABIMAD organiza a principal feira de móveis e acessórios
de alto padrão da América Latina. Foram grandes os desafios
até aqui. O sucesso veio naturalmente e atingimos o patamar
das grandes feiras internacionais. O Brasil hoje faz parte do
calendário das principais feiras mundiais devido
ao crescimento da ABIMAD.

today, ABimAd organizes latin America’s main trade show for
high-end furniture and accessories. We have faced great challenges to
get where we are today. success came naturally and we have reached
the level of large international trade shows. Brazil is currently on the
calendar of the world’s main trade shows due to ABimAd’s growth.

Claro que nada disso seria possível sem a participação ativa
dos fabricantes, a competência dos colaboradores, e o mais
importante de tudo, a aceitação dos lojistas do Brasil e do
exterior que visitam ano a ano nossas feiras. Chegamos
a conclusão de que a ABIMAD é fundamental para todos:
fabricantes produzem mais e melhor para expor com excelência,
o lojista sente-se mais satisfeito com a oferta de tanta variedade
e o Brasil divulga seu potencial em acabamento, design e
produção industrial.
Estamos felizes com este aniversário e para comemorar
preparamos uma grande festa onde receberemos, com honra:
lojistas, profissionais, fabricantes e imprensa especializada, em
uma confraternização entre os diversos setores do mercado
moveleiro. Está programado para a segunda noite do evento,
um show exclusivo com a cantora Vanessa da Mata.
Aguardamos todos para celebrar conosco.

it is clear that none of this would have been possible without
the active participation of the manufacturers, competence of the
employees, and most importantly the acceptance of the Brazilian
and foreign retailers who visit our trade shows year after year. We
have come to the conclusion that ABimAd is fundamental for us all:
manufacturers produce more and better to exhibit with excellence,
retailers feel more satisfied with the availability of so much variety
and Brazil is able to advertise its potential in producing finishes,
design and industrial production.
We’re happy with this anniversary and to commemorate, we’ve
prepared a great party, to which we will be proud to welcome:
retailers, professionals, manufacturers and the specialized press,
for a social gathering including all the different sectors that take
part in the furniture market. We’ve scheduled for the second night
of the event, an exclusive show by vocalist Vanessa da mata.
We hope you’ll be there to celebrate with us.
thanks in advance, and warm regards,

desde já, muito obrigado e abraço fraterno.

FErnAndO FlÔrES
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Presidente da ABIMAD

fernando flôres
ABimAd President

Linha

atalaia

Mais um ótimo motivo
para bem receber.
Nunca foi tão gostoso receber os amigos. Com mesas e bancos
em dimensões generosas, a linha Atalaia proporciona um sabor
especial aos seus momentos junto de quem mais gosta. Afinal,
tudo o que é importante deve ficar ao nosso lado.

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

Solstício de Inverno

Editorial

Winter Solstice

O primeiro editorial que escrevi para a revista HALL foi
na sua 5ª edição. Tinha como título a frase: “Recomeçar
é ainda melhor”. Aquele foi realmente um tempo de
recomeço. A retomada da Revista HALL com força total,
com novo projeto gráfico, visão renovada e com a nova
jornalista responsável, no caso, eu. Posso dizer que a
HALL surgiu na minha vida também em uma fase de
reconstrução: pessoal e profissional.

The first editorial I wrote for HALL magazine was for
the fifth edition. Its title was the sentence: “Starting over
again is even better.” That was truly a time of starting
over again. HALL magazine was back at full steam, with
a new graphic project, renewed vision and with a new
journalist in charge, namely, myself. I can honestly say
that HALL appeared at a time in life when I was also
undergoing reconstruction: personal and professional.

Decidi então que abraçaria o projeto com carinho e que
daria o máximo de minha capacidade para fazer da HALL
uma revista interessante, forte e com uma identidade
própria. Acredito que atingi meus objetivos. Hoje a HALL
é reconhecida pelo seu público leitor, respeitada
e ansiosamente aguardada.

So I decided that I would embrace the project with all
my care; I would give my all to make HALL an interesting,
strong magazine with its own identity. I believe I
achieved my goal. Today, HALL is recognized by its
reading public, respected and anxiously awaited.

Estamos na edição 27 e este sempre foi meu número da
sorte. Estou retornando à HALL com esta edição, após
período de afastamento por licença maternidade. Encaro
este retorno também como um recomeço. Espero que a
partir daqui, nasçam novos frutos, mais maduros.

We are currently on the 27th edition, which has always
been my lucky number. I am returning to HALL this
edition after a time spent away on maternity leave.
I am also facing this return as a new beginning. I hope
that from here on out, new fruits will be born, more
mature ones.

Neste período em que estive fora, o editorial da revista
ficou por conta da jornalista Rochelle Kazapi, que abraçou
a revista com carinho e me representou dignamente como
a grande jornalista que é. Fica aqui o meu agradecimento
a esta excelente profissional e amiga que também será
mãe agora em agosto, despedindo-se temporariamente
da HALL.

During my time away, the editor’s position was left under
the charge of journalist Rochelle Kazapi, who embraced
the magazine with great care and represented me well
as the great journalist she is. I would like to thank her,
as she is both an excellent professional and a friend.
Coincidentally, she will also become a mother this
August and will temporarily be taking leave from HALL.

Para esta edição da feira ABIMAD Inverno 2011,
preparamos uma seleção de matérias especiais,
quentinhas. Para começar, fomos até a cidade de Goiânia,
conhecer a Época, uma megaloja de alta decoração com
showroom de 4.000 metros quadrados e fizemos uma
entrevista bacana com a empresária Patrícia Sepulveda.

For this 2011 winter edition of the ABIMAD trade show,
we have put together a selection of special, exciting
articles. To begin with, we went to the city of Goiânia
to visit Época, a high-end decoration mega-store with
a 4,000 m2 showroom, where business woman Patrícia
Sepulveda gave us a great interview.

Entrevistamos ainda o presidente da Casa Cor,
Angelo Derenze, que abordou temas do mercado
e contou um pouco sobre as comemorações dos
25 anos do evento Casa Cor.

We even interviewed the president of Casa Cor, Angelo
Derenze, who talked about the market and told us
a little about the 25th anniversary celebrations or
the Casa Cor event.

Sobre tendências, a laca colorida está com tudo.
Fizemos uma matéria sobre o uso das cores em um
ambiente e como conservar bem um móvel laqueado.
Abordamos também o tema Móveis de demolição, saiba
um pouco mais sobre essas relíquias feitas com
madeiras reaproveitadas.

Regarding trends, color lacquers are hot. We included
an article about the use of color in an environment and
how to properly care for lacquered furniture. We also
approached the subject of furniture made with reclaimed
wood and you can learn a little more about these relics
made with reused wood.

Ainda temos uma cobertura dos ambientes Casa Cor
São Paulo e Santa Catarina. E como de costume, na seção
Recém Chegados, uma seleção de móveis e objetos de
alta decoração que estarão expostos nos corredores
da feira ABIMAD Inverno.

We even covered Casa Cor’s environments at its São
Paulo and Santa Catarina shows. And as usual, in the
Recent Arrivals section, we’ve put together a selection
of furniture and high-end decorative objects that will
be displayed in the halls of the ABIMAD trade show’s
winter edition.

Não perca a Vitrine HALL, uma seleção de artigos
de luxo para aguçar seus sonhos de consumo.
E a seção Em Ação com as novidades institucionais
dos fabricantes associados à ABIMAD.
Então, basta folhear. Boa leitura e até a próxima!
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Caroline Scharlau

Jornalista responsável pela Revista HALL ABIMAD

Don’t miss the HALL Showcase, an exclusive selection of
luxury items to stimulate your consumer dreams. And the
In Action section, with new institutional developments
from the manufacturers belonging to ABIMAD.
Just browse the magazine.
Happy reading and see you soon!
Caroline Scharlau

Journalist responsible for the ABIMAD HALL Magazine

éPoca: goiânia
na rota do deSign

Hall de Entrada / entrance Hall

éPocA: goiÂniA on tHe design roUte

AO ENTRAR NA LOJA ÉPOCA
MóVEIS, NA CIDADE DE
GOIÂNIA, ESTADO DE GOIáS,
VOCê SE DEPARA COM uM
SHOwROOM IMENSO, uMA
MOSTRA DE DECORAçãO
ACONTECENDO E PEçAS
COM DESIGN ASSINADO
ESTRATEGICAMENTE
POSICIONADAS NOS DIVERSOS
AMBIENTES DA LOJA. SãO 4.000
M² DE áREA DE ExPOSIçãO.
uM GIGANTESCO PALCO DE
DECORAçãO E BOM GOSTO.

WHen yoU enter éPocA
mÓVeis store in tHe city
of goiÂniA, goiás, yoU Are
fAced WitH An immense
sHoWroom, A VeritABle
sPectAcle of decorAtion,
WitH designer Pieces
strAtegicAlly PlAced in
tHe store’s different
enVironments. tHe store
HAs 4,000 m2 of disPlAy AreA.
A gigAntic stAge for tAstefUl
decorAtion.

Fora isso, em anexo, uma galeria de arte, um
agradável café gourmet, um aroma exclusivo
e o sorriso simpático da equipe de vendas
recepcionando cada pessoa que passeia pelos
corredores da loja, ávida por novidades e
planejando a casa dos sonhos.

Apart from that, in an annex there is an art
gallery, along with a pleasant gourmet café with
its own aroma. the sales staff awaits, with big
smiles on their faces, ready to welcome the store’s
customers, who are always avid to learn about new
developments in design and planning the home
of their dreams.

Patricia Martins Sepulveda, diretora comercial da
Época Móveis, recebeu a jornalista da ABIMAD,
Caroline Scharlau, para um bate-papo que tinha
hora para acabar, mas que de tão agradável,
extrapolou o limite do tempo.
Em uma conversa cheia de história e reflexões
sobre o mercado de móveis e decoração, Patricia
relembra o início da Época Móveis, há 30 anos,
recordando detalhes do showroom pequeno do
princípio, da sua trajetória pela empresa e de
como o negócio fundado pelos pais foi crescendo,
até se tornar a megastore que é hoje.
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Patricia martins sepulveda, commercial director
of época móveis, welcomed ABimAd journalist
caroline scharlau for a chat that, although on a
tight schedule, was extremely enjoyable and ended
up taking more time than expected.
in a conversation full of stories and thoughts
on the furniture and decoration market, Patricia
remembers when época móveis began thirty years
ago. she recalls details of the first small showroom,
of her career with the company and of how the
business founded by her parents grew into the
mega-store it is today.

Atualmente, a Época Móveis é uma das principais
lojas de alto padrão e design da capital goiana,
consolidando a cidade na rota do design. uma história
de empreendedorismo familiar, dedicação e extremo
cuidado com o cliente, o que permanece até hoje,
pois Patricia, no meio da entrevista interrompe
para prestar atendimento a uma cliente que andava
sozinha no showroom. ”Eu não gosto de ver cliente
sozinho, sem atendimento.” Cliente atendida, a
entrevista continua e adiante vem à tona uma história
de amor ao trabalho, pautada em ética e seriedade.
uma trajetória, no mínimo, inspiradora. Acompanhe.
currently, época móveis is one of the goiás
state capital’s main high-end furniture and
design stores, consolidating the city’s position
as a stop on the design route. she tells the
story of a family-run business, of dedication
and extreme attention given to customers.
A way of working which apparently continues
to this day, since Patricia ended up interrupting
the interview to attend to a customer she saw
alone in the showroom. “i don’t like to see
my customers all alone, without service.” After
she attended to the customer, the interview
continued, telling a story of love for the work,
based on ethics and seriousness. A career that
is, at a minimum, inspiring. read on.
PATRíCIA MARTINS SEPuLVEDA,
DIRETORA DA ÉPOCA MóVEIS
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Hall de Entrada / entrance Hall

OS FILHOS CARLOS LuCIANO MARTINS RIBEIRO, EDNARA MARTINS BRAGA, PATRíCIA MARTINS SEPuLVEDA
E OS FuNDADORES DA ÉPOCA MóVEIS LuzIANO MARTINS RIBEIRO E EDNA DE OLIVEIRA MARTINS
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hall - conte como
Foi o início da éPoca.
A Época Móveis e Decorações nasceu de um sonho.
A ideia de construir um espaço com móveis de
qualidade, atendimento diferenciado, que estivesse
sempre lançando novidades e antecipando tendências,
fez com que meu pai, Luziano Martins Ribeiro,
atendesse ao pedido da minha mãe, Edna de Oliveira
Martins, de abrir um espaço inovador para receber
os clientes de forma especial, obtendo com isso
realização pessoal e profissional. A loja, fundada em
outubro de 1981, na Rua 90, Setor Sul, foi o primeiro
ponto comercial deste setor, onde hoje concentramse as melhores lojas do segmento. Começou com
500 m² e logo surgiu a Galeria de Arte. Após várias
ampliações, ela conta hoje com uma área de
exposição de 4000 m². Nós vemos o zelo e o carinho
de nossos colaboradores, além da parceria ao longo
desses 30 anos com nossos fornecedores, arquitetos,
decoradores e designers de interiores, como fatoreschave do sucesso alcançado.

HAll – HoW did éPocA Begin?
época móveis e decorações was born from a dream.
the idea to build a space for quality furniture,
providing special service, and that would always be
presenting new developments and predicting trends
is what led my father, luziano martins ribeiro, to
answer a request from my mother, edna de oliveira
martins, to open an innovative space to welcome
customers in a special way, in this way obtaining
personal and professional achievement. founded in
october, 1981, on street 90 on goiânia’s southside,
it was the first furniture and decoration store in
that region, which has now become the home to the
segment’s best stores. it started off with 500 m2, and
soon after the Art gallery appeared. After several
expansion projects, the store now has 4,000 m2 of
display space. We see the zeal and care given by our
employees, in addition to the partnerships we have
formed over the past 30 years with our suppliers,
architects, decorators and interior designers, as the
key factors for our success.

hall - e você, Quando
ingreSSou de Fato na
éPoca?

HAll – And WHen did yoU
officiAlly Begin WorKing
At éPocA?

Eu participei da abertura da loja, trabalhando na
parte administrativa até 1985. Estive fora por cinco
anos estagiando e ajudando a montar a área de
Recursos Humanos no Novo Mundo, grupo que
fundou a Época. Retornei em 1990 e permaneço até
hoje. Tive oportunidade de trabalhar nas várias áreas
da empresa e hoje eu e minha irmã Ednara Martins
Braga somamos força com a equipe do grupo Nova
Época, que além da Época Móveis, é composto pela
Época Galeria de Arte e Brazis.

i took part in the store’s opening, working in the
administrative department until 1985. i spent five
years away, working as an intern and helping put
together the human resources department at novo
mundo, the group that founded época. i returned
in 1990 and have been here every since. i’ve had the
chance to work in many different departments and
today, my sister ednara martins Braga and i have
added our strength to the staff of the nova época
group, which besides época móveis, is made up of
época galeria de Arte, saccaro and Brazis.

hall - QuaiS oS diFerenciaiS
da éPoca móveiS?

HAll – WHAt sets éPocA mÓVeis
APArt from tHe comPetition?

um dos diferenciais da Época está na diversidade
do mix de produtos, que atendem ambientes
residenciais indoor e outdoor e móveis para
ambientes corporativos, trabalhamos com os
mais renomados designers do mercado nacional,
temos uma grande parte dos produtos com preços
comerciais e competitivos o que nos dá vantagem
em atender a vários tipos de projetos.

one of our advantages lies in our wide range of
products, with furniture for indoor and outdoor
home environments, as well as furniture for corporate
environments. We also work with the most renowned
designers on the Brazilian market. in addition, a large
part of our products have competitive prices, and that
gives us an advantage when serving a variety of different
types of projects.

Outro diferencial é que as ambientações da loja
são planejadas com o objetivo de transmitir a
sensação e o aconchego de uma residência ou um
ambiente corporativo, por este motivo investimos em
cenografia que consegue traduzir o mais próximo da
realidade desses espaços. Aliado a isso, temos a nossa
Mostra anual de decoração. Em maio inauguramos
a Mostra 2011 com a participação de 26 renomados
profissionais da área de arquitetura, design de
interiores e paisagismo que apresentaram com
criatividade nossos produtos em 20 ambientes.

Another advantage is that our showroom environments
are designed to give the feeling of comfort of a home or
a corporate environment, which is why we invest heavily
in creating a set that expresses, as much as possible, the
reality of those spaces. to compliment this, we also have
our annual decoration show. We inaugurated our 2011
show in may, and it counted on the participation of 26
renowned professionals from the fields of architecture,
interior design and landscaping. they creatively
presented our products in 20 environments.

hall - como é o
cliente goiano?
É um cliente aberto e ávido por novidades, informado,
pois hoje com os mais diversos meios de comunicação
ele tem acesso ao que acontece no mercado e no
mundo. É um consumidor que anseia por qualidade
não somente no produto, mas principalmente nos
serviços e este é outro diferencial que a Época
oferece.

hall - e o cliente goiano
entende deSign?
Está cada vez mais interessado neste assunto. Está à
procura de produtos diferenciados que aliem forma e
função. Buscam junto com o profissional especificador
por peças que possuam bom design e valorizam
quando a peça é assinada.

HAll – WHAt Are cUstomers
liKe in goiÂniA?
they are open-minded and excited about new
developments, well-informed. this is because nowadays,
with greater access to means of communication, they
know what’s happening on the market and in the world.
As consumers, they yearn for quality, not only in the
product itself, but mainly in the level of service, which is
another advantage época offers.

HAll – do cUstomers from
goiás UnderstAnd design?
they are increasingly interested in the subject. they are
looking for unique products that combine form and
function. in the company of a professional, they seek
pieces that are well-designed and place a premium on
designer label pieces.
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LuzIANO MARTINS RIBEIRO
E EDNA DE OLIVEIRA MARTINS,
FuNDADORES DA ÉPOCA MóVEIS

hall – Falando um Pouco
doS FornecedoreS, como
você enxerga a indúStria
moveleira nacional?

HAll – let’s tAlK A little ABoUt
sUPPliers. WHAt is yoUr oPinion
of tHe BrAziliAn fUrnitUre
indUstry?

A indústria está investindo em tecnologia, em novos
processos fabris, ela está acreditando no potencial
do design nacional. Basta vermos número de fábricas
que atualmente têm em sua estrutura assessorias
e designers que trabalham em conjunto no
desenvolvimento de novos produtos, de acordo
com as necessidades e características do mercado.

the manufacturers are investing in technology, in new
production processes, they believe in the potential
of Brazilian design. Just take a look at the number
of factories we have nowadays that are including
advisers and designers on their staff, to work together
on the development of new products, in accordance
with market needs and characteristics.

Hall de Entrada / entrance Hall

hall – Que PoStura você
acha Que o FaBricante
PreciSa ter Perante o
loJiSta?
uma postura ética e séria! O fabricante tem que
cumprir com os acordos que faz com o lojista, no que
diz respeito a garantir a exclusividade dada, o prazo
de entrega, a qualidade e prestar o melhor serviço
de assistência técnica possível. Com isso priorizamos
o consumidor final, ganha a fábrica e ganhamos nós!
Acredito em um trabalho de parceria e reciprocidade.
Respeitamos o fornecedor, expomos seu produto
com critério e procuramos manter este produto
exposto no showroom da loja. Trabalhamos com
encomenda sobre o produto exposto e procuramos
fazer estoque dos itens, que após o lançamento da
coleção, apresentam o melhor desempenho no salão
de vendas, neste caso podemos oferecer o produto
à pronta entrega para o cliente.
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HAll – WHAt Kind of AttitUde
do yoU tHinK mAnUfActUrers
need to HAVe toWArds
retAilers?
An ethical and serious one! manufacturers need to
comply with the agreements that make with retailers,
in terms of respecting and ensuring the exclusivity
they promise, delivery times, quality, and provide
the best possible technical assistance. When we
place our priority on the end consumer, everybody
wins! i believe in working based on partnership and
reciprocity. We respect our suppliers, displaying their
product well and working hard to keep their product
on display on our showroom floor. We work on
orders based on the products displayed and try
to keep the items in stock, which after the collection’s
launch perform the best in the salesroom. this is
how we are able to offer our customers fast delivery
of products.

HAll – WHAt do yoU tHinK
needs to cHAnge in tHe
mAnUfActUrers’ AttitUdes?
We are living in a time when the furniture
sector – both in terms of manufacturers and
sales – is becoming more professional every
day. We need to work together. stores and
manufacturers need to always be on the
lookout for new working processes and new
ways of doing business that provide results
for both ends. i see this as being one way
to ensure the sector’s growth. i believe that
the more manufacturers invest in their own
designs, the more important and necessary
it becomes to patent them. Unfortunately,
what we’re still seeing, both in Brazil and
abroad are many manufacturers who, instead
of investing in creating new products, create
new collections based on copies of already
existing products. in my opinion, that shows
complete disrespect for the creativity and
entrepreneurship of the ones who bet on the
domestic market’s development. for example,
going to milan and other international trade
shows for our segment is indeed important for
our manufacturers, retailers and even architects
and interior designers, but visiting these trade
shows should serve as inspiration or to see
the trends. from that point, the manufacturers
have to create products that make sense for
our market, or if possible, import the product
being launched abroad, to offer it domestically.
Another observation. it would be great if the
manufacturers prepared themselves better
to launch their new products at the trade
shows. oftentimes they bring poorly finished
products for display and justify themselves by
explaining that the product is a prototype. this
has to change. Just like in the store showroom,
where well-finished products give customers
confidence about the product they’re buying,
the same thing happens when retailers visit
their supplier.

HAll – WHAt does trend
meAn for éPocA?
trend is a very broad term and can be
explained from many different points of view.
nowadays, the word trend is associated with
behavior and people’s lifestyles. society is
tending towards a certain restlessness, since
there is no single model. simplifying things
a bit, it means respect for your style, concept,
identity and history.

hall – o Que você
acredita Que PreciSa
mudar na PoStura
do FaBricante?
Nós estamos em um momento em que o setor
de móveis - tanto a indústria como o comércio está se profissionalizando a cada dia. Precisamos
trabalhar em conjunto. Lojas e fábricas precisam
sempre buscar novos processos de trabalhos e
novos formatos de negócios que gerem resultados
para ambos os lados, enxergo essa como uma
das maneiras de crescimento do setor. Acredito
que quanto mais as indústrias investirem em
projetos autorais, mais importante e necessário
se faz patentear estes objetos. Infelizmente, ainda
existem no Brasil e mesmo fora dele, muitas
indústrias que ao invés de investirem na criação
de novos produtos, criam novas coleções baseadas
em cópias de produtos existentes. Isto, em nossa
opinião, é um total desrespeito à criatividade e
ao empreendedorismo daqueles que apostam
no desenvolvimento do mercado interno. Ir, por
exemplo, a Milão ou a outras feiras internacionais
do nosso segmento é muito importante para
fabricantes, lojistas e mesmo arquitetos e
designers de interiores, mas visitar estas feiras
deve servir como inspiração ou mesmo para ver
tendência. A partir daí as indústrias têm que criar
produtos que têm a ver com o nosso mercado
ou se for viável, importar o produto que está
sendo lançado lá fora, para oferecer ao mercado
interno. Outra observação. Seria muito bom se os
fabricantes se preparassem melhor para fazerem
o lançamento de seus produtos nas feiras. Muitas
vezes levam produtos para estas exposições malacabados, com a justificativa de que aquele é o
protótipo. Tem que haver uma mudança neste
sentido. Assim como no showroom da loja, o
produto bem acabado transmite segurança ao
cliente daquilo que ele está comprando, o mesmo
ocorre com o lojista quando visita o fornecedor.

hall - Para a éPoca,
o Que é tendência?
Tendência é um termo muito amplo e que pode
ser explicado de diversas formas e ponto de vista.
Tendência hoje está ligada ao comportamento
e ao modo de vida das pessoas. A sociedade
tende a um movimento inquieto, pois não existe
um único modelo. Se pudermos simplificar é o
respeito ao estilo do que você é, o seu conceito,
sua identidade, sua história.
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meSa de Jantar:
o Sol da caSa

Hall Design

dining room tABle: tHe Home’s sUn

SíMBOLO MáxIMO DA
CONVIVêNCIA, A MESA DE
JANTAR ASSuME ExTREMA
IMPORTÂNCIA NOS AMBIENTES E,
PRINCIPALMENTE, NAS RELAçÕES
SOCIAIS. AO SEu REDOR, AS
PESSOAS SE REÚNEM PARA FAzER
REFEIçÕES, REuNIÕES, ESTuDOS,
E uMA SÉRIE DE ATIVIDADES
COLETIVAS. A VIDA SOCIAL, ENFIM,
ACONTECE EM SuA óRBITA.

CASALECCHI
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tHe sUPreme symBol
of sociAl gAtHerings,
dining room tABles Are
extremely imPortAnt to
liVing enVironments And
esPeciAlly sociAl relAtions.
PeoPle gAtHer AroUnd it
to HAVe meAls, meet, stUdy
for scHool, As Well As A
series of otHer collectiVe
ActiVities. in sHort, sociAl
life HAPPens in its orBit.

Casalecchi

Nesta edição, preparamos um cardápio especial,
selecionando algumas opções em salas de jantar.
Você está convidado a sentar-se à mesa conosco
e conhecer um pouco mais a história desse
móvel indispensável, o sol das residências.
A história das mesas de jantar está intimamente
ligada com a evolução da sociedade. A princípio
utilizada pela aristocracia em seus banquetes,
chegou às casas burguesas à medida em que
essas se multiplicavam.
Paralelamente, os utensílios de jantar
começaram a ganhar sofisticação. Baixelas de
prata, talheres de metais nobres, aparadores
e, claro, o surgimento da etiqueta à mesa.
Comer transformou-se em um ritual com
serviços à russa e à francesa, por exemplo.
Um prazer sinestésico, que muito além de
satisfazer o paladar, saciava todos
os outros sentidos.

In this edition, we have prepared a special
menu, including a selection of dining room
tables. We invite you to sit down at the
table with us and learn a little more about
this essential piece of furniture, the sun
of any residence.
The history of dining room tables is closely
related to the evolution of society. First used
by the aristocracy in banquets, they arrived
at the houses of the bourgeoisie as that
class multiplied.
At the same time, dining accoutrements began
to take on greater sophistication. Silver serving
sets, cutlery made with sophisticated metals,
buffets and of course the appearance
of table etiquette.
Eating was transformed into a ritual with
Russian or French style service, for example.
A synesthetic pleasure, which did much more
than satisfy the taste buds, it satiated all the
other senses as well.
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STuDIO CASA

curioSidadeS

Mesa giratória de nero: o mais polêmico e excêntrico
imperador romano é também considerado o pai das
mesas de jantar giratórias. Segundo recente achado
arqueológico, um dos 300 cômodos do Palácio Dourado
de Nero, abrigava a mesa.

18

cUriosities
nero’s rotAting tABle: the most controversial
and eccentric of roman emperors is also considered
the father of rotating dining room tables. According
to a recent archeological find, one of the 300 rooms
of nero’s golden Palace was home to the table.

Dotada de um mecanismo muito à frente de sua época,
a invenção de Nero era movimentada por escravos.
Fazia com que o teto da cúpula girasse como os céus
da astronomia antiga, ao mesmo tempo que perfumes
e pétalas de rosa eram lançados sobre os convidados.

With a mechanism far ahead of its time, nero’s
invention was moved by slaves. it made the ceiling
of the dome turn like the skies of ancient astronomy,
at the same time as perfumes and rose petals were
thrown over the guests.

Cinema: A sétima arte emprega cenas de pessoas em
torno da mesa para simbolizar união, felicidade, debates
de assuntos sérios, confraternização, riqueza, etc.

film: the seventh art uses scenes of people around
the table to symbolize unity, joy, debates on serious
subjects, social gatherings, wealth etc.

DIFRIzON
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ARTEFAMA
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cazarara

Artisan

20

Dicas do Feng Shui

Feng Shui tips

Espelhos: Sala de jantar é uma das áreas de
prosperidade da casa. Um espelho refletindo
a mesa de jantar irá dobrar esta prosperidade.

Mirrors: Dining rooms are one of a
home’s prosperity areas. A mirror reflecting
the dining room table doubles prosperity.

Mesas grandes: Procure sentar todos
do mesmo lado da mesa. Mesas muito
grandes podem afastar as pessoas.

Large tables: Try seating everyone
on the same side of the table. Too large
tables can distance people.

Cadeiras vazias: Cadeiras vazias dão uma
sensação de vazio ou ausência. Uma saída
é ter uma mesa de jantar extensível, que
aumente quando necessário. Outra saída
é retirar o excesso de cadeiras vazias.

Empty chairs: Empty chairs create
a feeling of emptiness or absence. One
solution is to have a dining room table that
can be expanded when necessary. Another
possibility is to remove excess chairs.

deixe Brilhar
let it sHine

Hall Design

POLO DESIGN

A LACA COLORIDA
CHEGA COM FORçA ÀS
LOJAS DE DECORAçãO
INCORPORANDO
COR, ALEGRIA E VIDA
AOS AMBIENTES,
quE ERAM ANTES,
MONOCROMáTICOS.
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color lAcqUer is
coming on strong
At decorAtion stores,
Bringing color, Joy
And life to PreVioUsly
monocHrome
enVironments.

Cor sempre é usada em decoração com cautela:
em excesso pode prejudicar um projeto e a falta de cor
pode transmitir a impressão de frieza e vazio. Saber
equilibrar as cores em um ambiente é o segredo de
sucesso de um projeto. A tendência atual aponta para
o uso das cores em móveis, objetos de decoração e
adornos. Os móveis em laca colorida, brilhante,
são os queridinhos do momento.
A arquiteta Bya Barros destaca a tendência
para as cores “vermelho, rubi, amarelo, turquesa,
preto e branco. Sempre com tinta brilhante, gênero
automotivo, laca mesmo!” Bya explica que “os móveis
em laca colorida dão vida e provocam os olhares
dentro do espaço. A laca é um excelente acabamento
e contrasta superbem com o estilo clássico. Outra
dica é utilizar móveis antigos que, quando laqueados,
passam a ser únicos, como peças especiais, verdadeiras
joias no espaço.”
color is always used cautiously in decoration:
in excess, it can harm a project, and a lack of color
gives an impression of coldness and emptiness.
Knowing how to balance colors in an environment is
the secret to success for any project. the current trend
points toward the use of color in furniture, decorative
objects and adornments. furniture in glossy color
lacquers is today’s best loved choice.

ELITE MóVEIS

Architect Bya Barros highlights the trend towards using
“red, ruby, yellow, turquoise, black and white. Always
with glossy paint, like on cars, truly lacquered!” Bya
explains that “ furniture with colorful lacquer gives
a lively touch and encourages people to look about
the space. lacquer is an excellent finish and contrasts
exceptionally well with the classical style. Another tip
is to use antique furniture - when lacquered; it becomes
unique, making it the veritable jewel of a space.”

ESSENzA DESIGN

23

Hall Design

24

A laca apresenta muita versatilidade. Pode ser
brilho ou fosca e existem uma infinidade de cores
disponíveis no mercado. De acordo com Paulo
Sartori, diretor de produto da Essenza Design, “a cor
é a tendência, não uma ou outra especificamente.
Percebo que os arquitetos e decoradores estão
soltando a criatividade e brincando de forma mais
livre com elas. Sempre em peças pontuais, nunca
no ambiente inteiro.” O empresário ainda explica
que “o principal benefício é essa versatilidade
proporcionada pela ampla gama de cores disponível
no mercado (quando falamos de tintas). É algo que
só a laca pode proporcionar. Dá para perceber que o
mercado é cíclico, como a moda, e estava na hora de
dar essa abertura às cores. Os tons amadeirados são
maravilhosos também, mas têm suas limitações.”

Lacquer is extremely versatile. It can be glossy or
matte and there are an infinite number of colors
available on the market. According to Paulo Sartori,
product director at Essenza Design, “Color is the
trend, not any single color in particular. I’ve been
seeing architects and decorators making great use
of their creativity and working with color in a more
playful way. Always in just a few pieces, never for
an entire environment.” The businessman also
explained that “the main benefit is the versatility
provided by such a wide range of colors available
on the market (in terms of paint). That’s something
only lacquer gives you. You can see that the market
is cyclical, just like fashion, and that it was about
time to open up more space to colors. Wood shades
are fantastic as well, but they have their limitations.”

Tirar das cores todos os benefícios que elas podem
proporcionar não é uma tarefa fácil. Para colorir,
tem que saber dosar. As cores podem transmitir
boas sensações em um ambiente. A designer de
interiores Giselle Nazário, gerente administrativa
da Elite Móveis explica que “com as facilidades de
hoje as pessoas ficam mais em casa, muitas vezes
até trabalham em casa e, ao meu ver, esse é um dos
motivos para que tenham vontade de alegrar seus
ambientes. As cores têm influência direta no nosso
humor e alguns móveis bem escolhidos podem
fazer toda a diferença, tanto na estética quanto na
harmonia do espaço.”

Making full use of all the benefits offered by colors
is no easy task. To color, you need to know the
right dose. Colors can lend pleasant sensations
to any environment. Interior designer Giselle
Nazário, administrative manager of Elite Móveis,
explained that “with all the conveniences we have
today, people are spending more time at home,
oftentimes working there. The way I see it, this
is one of the main reasons for wanting to liven
up the environment.” Colors also have a direct
influence on our mood and just a few well chosen
pieces of furniture can make all the difference, both
esthetically and in the harmony of the space.

Elite Móveis

FORMANOVA MóVEIS

Sobre as lacas, paira sempre uma dúvida no ar: como conservar
bem o móvel com este tipo de acabamento? A preocupação
maior é com os móveis em alto brilho. Porém, os especialistas
tranquilizam. “Esse é o ponto chave quando falamos em laca,
principalmente a brilhante. É necessária uma manutenção mais
cuidadosa, porém, com um bom tratamento não há maiores
problemas. Para manutenção orientamos o uso de um pano
seco e macio para retirar o pó. Ou, se preferir, um pano
umedecido e, em seguida, um pano seco. Para a remoção de
riscos superficiais indicamos a massa de polir automotiva nº 03,
aplicada com algodão para polimento. Se houver a necessidade
de “abrir o brilho” indicamos produtos automotivos, disponíveis
no mercado, como o autobrilho Perfect-it da 3M,” orienta Paulo,
da Essenza Design.
Dúvida esclarecida, agora é hora de compor o ambiente. use e
abuse da criatividade. Escolha sua cor da paleta e mãos à obra.
E para não errar, siga a dica dos profissionais. Para Giselle, da
Elite Móveis: “a melhor maneira é compor o ambiente com cores
neutras e utilizar uma ou duas peças coloridas para contrastar
e dar vida.” Para Paulo, da Essenza Design: “na minha opinião
a cor usada sem excessos traz leveza e alegra o ambiente.
Acho que a dica é: não exagere.”

About lacquer, people always ask: what’s the best way of
taking care of furniture with this finish? their biggest concern
is with high gloss furniture. However, specialists tell us not to
worry. “that’s the key point when we’re talking about lacquer,
especially the glossy version. greater care is necessary, but if you
treat it well, don’t expect any problems. for maintenance, our
advice is to use a dry, soft cloth to remove dust. if you prefer,
use a moist cloth first and then a dry cloth. in order to remove
surface scratches we recommend car polish #3, applied with
cotton for polishing. if you need to make it shine more, we
recommend automotive products available on the market like
3m’s Perfect-it car polish,” suggests Paulo of essenza design.

STEEL FORMA

With that question answered, now it’s time to compose the
environment. let your imagination run wild. choose your
favorite color and get to work. And to avoid mistakes, follow
the advice given by professionals. for giselle, from elite móveis:
“the best way to put together an environment with neutral
colors is to use one or two colorful pieces to contrast and give
it a touch of life.” for Paulo, at essenza design: “in my opinion,
color used - without excess - brings lightness and livens up an
environment. i think the best advice is: don’t exaggerate.”

ELITE MóVEIS
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Sua maJeStade,
a Poltrona

Hall Design

His mAJesty, tHe ArmcHAir

POLTRONA TISSOT
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Se toda casa pode ser comparada a um reino, as
poltronas são o móvel que representam a majestade
do lar. Além de proporcionarem graça e simpatia
à decoração, por terem uma forte característica
decorativa, as poltronas também possuem a
importante função de oferecer conforto e bem-estar.
O uso deste mobiliário é quase tão antigo quanto
a história da civilização. A invenção das poltronas
é creditada aos faraós egípcios. Eram o trono do
soberano. Representavam nobreza, superioridade
e poder.
Ainda na Antiguidade Clássica, eram utilizadas
por gregos e romanos igualmente para representar
grandeza, mas não possuíam função de trono.
Apenas mais tarde, já na era Cristã, reis e rainhas
as utilizariam com este fim.

If every home can be compared to a kingdom,
the armchair would be the piece of furniture that
represents the majesty of the lair. Besides lending
gracefulness and charm to decoration schemes
with their strong decorative nature, armchairs also
play an important role in providing comfort and
well-being.
The use of this piece of furniture is almost
as old as the history of civilization. The Egyptian
pharaohs are credited with the invention of the
armchair. It was the sovereign’s throne. They
represent nobility, superiority and power.
Also during the Classical period, they were used
by Greeks and Romans alike to represent greatness,
but they did not serve as thrones. Only later,
in the Christian era, kings and queens used
them to this end.

Ainda na Antiguidade Clássica, eram
utilizadas por gregos e romanos para
representar grandeza, mas não possuíam
função de trono. Apenas mais tarde,
já na era Cristã, reis e rainhas as
utilizariam com este fim.
Also during the Classical period, they
were used by Greeks and Romans alike
to represent greatness, but they did
not serve as thrones. Only later, in the
Christian era, kings and queens used
them to this end.

Poltronas enele

Em pleno século 21 a história mudou, e muito.
As poltronas ganharam novos usos e funções,
novas cores e design. "Hoje em dia encontramos
uma variedade enorme de poltronas no mercado.
Vale visitar algumas lojas de móveis, pesquisar as
tendências de moda como: estampas, tecidos
ecológicos, novos materiais e tecnologias para
conhecer essa ampla diversidade de opções",
enumera João Souza, marketing da Tissot.

Now, in the twenty-first century, history has changed
a lot. Armchairs took on new uses and functions, new
colors and designs. “Nowadays it is possible to find an
enormous variety of armchairs on the market. It’s worth
visiting a few furniture stores and studying fashion
trends like: prints, ecologically friendly fabric, new
materials and technology, to learn a little about the
wide variety of choices,” listed João Souza, from
Tissot’s marketing department.

Para ele, definir o papel deste mobiliário na decoração
leva em consideração dois fatores, já que as poltronas
possuem dupla função num ambiente: são decorativas
e oferecem conforto. "Podemos dizer que são elementos,
muitas vezes, fundamentais na decoração de um
ambiente de estar. Em um espaço convidativo, com
uma boa iluminação, em cores agradáveis e com muito
conforto, elas se destacam dos outros móveis, indo
muito além de uma peça decorativa. Nelas, buscamos
conforto para ler um livro, ouvir música
ou simplesmente, relaxar.", explica João.

For him, defining the role of this piece of furniture in
decoration should take two factors into consideration,
since armchairs play a dual role in an environment:
they are decorative and offer comfort. “You might
say they’re oftentimes fundamental elements in the
decoration of a living environment. In an inviting
space, with good lighting, pleasant colors and plenty
of comfort, they stand out from the other pieces of
furniture, much more than a simple decorative piece.
They’re the place we seek comfort to read a book,
listen to music, or simply relax,” explained João.
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A POLTRONA É ESSENCIAL
PARA quEBRAR A LINHA
GEOMÉTRICA DOS
SOFáS E AuMENTAR A
COMuNICAçãO ENTRE
AS PESSOAS.

ArmcHAirs Are
essentiAl for BreAKing
UP tHe geometry of
sofAs And increAsing
commUnicAtion
BetWeen PeoPle.

Saindo um pouco do ponto de vista de
quem usufrui deste móvel, Marcelo Yamasita,
designer e diretor da DonaFlor Mobília,
agrega outras qualidades às poltronas, com
visão de quem as projeta. "O designer enxerga
as inúmeras funções destas peças na decoração
de ambientes. um exemplo é que a poltrona
é essencial para quebrar a linha geométrica
dos sofás e aumentar a comunicação entre
as pessoas. A elas é permitido ter o design
mais arrojado e inovador. Não precisam ser
necessariamente sóbrias como os estofados.
Assim elas deixam os ambientes ainda mais
modernos," analisa.

moving outside the point of view of those who
make use of this piece of furniture, marcelo
yamasita, designer and director of donaflor
mobília, adds other qualities to the armchair,
from the viewpoint of a designer. “designers
see countless uses for these pieces in the
decoration of environments. one example
is that armchairs are essential for breaking
up the geometry of sofas and increasing
communication between people. they are
allowed to have a bolder, more innovative
design. they don’t necessarily need to be serious
like sofas. this is how they make environments
more modern,” he analyzed.

Essa métrica, segundo ele, vale também para
ambientes externos. "Nessas áreas, em geral
abertas e amplas, as poltronas compõem
o ambiente e, principalmente, delimitam
o espaço", afirma Marcelo.

this measurement, according to him, is also
good for outdoor environments. “in these areas,
which are in general open and larger, armchairs
compose the environment and, especially, limit
the space,” stated marcelo.

"NãO SE PREOCuPE
EM CANSAR DO TECIDO
OuSADO quE ESCOLHER,
VOCê PODE TROCá-LO
quANTAS VEzES quISER."

“don’t Worry ABoUt
getting tired of A
Bold fABric yoU migHt
cHoose, yoU cAn
cHAnge it As often
As yoU liKe.”
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Com tantas variedades em modelos, tamanhos
e revestimentos, apenas usar a imaginação
não basta na hora de compor um ambiente.
Anamaria Arnoldo, da Enele, aponta para as
diferenças físicas do espaço onde será inserida
a poltrona. "A escolha da poltrona depende
muito do espaço a ser ocupado, afinal existem
modelos de medidas variadas, que precisam
estar adequados de forma harmoniosa com o
restante dos móveis", diz ela.
"Lembre-se sempre das dimensões do seu
ambiente", complementa Marcelo, da DonaFlor.
"Se o ambiente é compacto, opte por menos
quantidade e mais conforto e qualidade.
O seu gosto é o que deve prevalecer.
Siga dicas e ouça opiniões, mas jamais decore
com o que os outros gostam, afinal, é da sua
casa, do seu escritório, enfim, do seu ambiente
que estamos falando" reforça o designer.

With such a great variety of models, sizes
and coverings, just using your imagination
isn’t enough when putting together an
environment. Anamaria Arnoldo, from enele,
points towards the physical differences of
the space where the armchair will be placed.
“the choice of armchair will greatly depend
on the space to be occupied, since there are
models of many different measurements, they
need to match the rest of the furniture in a
harmonious way,” he said.

POLTRONA DONA FLOR

“Always keep the dimensions of your
environment in mind,” added marcelo, of
donaflor. “if it’s a compact environment,
choose for less quantity and more comfort
and quality. your taste should prevail. follow
advice and listen to opinions, but never
decorate with things other people like, since
after all, it’s your office, it’s your place we’re
talking about,” emphasized the designer.
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"Não se preocupe em cansar do tecido
ousado que escolher, você pode trocálo quantas vezes quiser," aconselha
João, da Tissot. É ele quem completa.
"Escolha uma poltrona com uma altura
de assento que se aproxime da altura do
seu sofá ou de outros elementos do seu
ambiente. As peças precisam também
obedecer as regras ergométricas. uma
sala muito pequena comporta uma
poltrona compacta. Neste caso, aposte
em peças com braços finos e encosto
baixo para dar sensação de amplitude
no espaço. Para ambientes grandes,
busque o efeito contrário," ensina João.
Com tantos cuidados na hora da
escolha, não é por acaso que este
móvel se transforma no xodó de muitas
pessoas. Há quem tenha verdadeiro
ciúme da sua. Seja ela do papai, da
amamentação, do diretor ou da sala
de TV, mesmo estando em um
ambiente coletivo, o uso da poltrona
é pessoal e intransferível. Prova que,
do trono a sala de estar, mesmo diante
de tantas alternativas, estas peças
ainda evocam nobreza e superioridade.

STuDIO CASA

“don’t worry about getting tired of a
bold fabric you might choose, you can
change it as often as you like,” advised
João, from tissot. And he added:
“choose an armchair with a seat height
that is nearly the same as your sofa or
other elements in the environment. the
pieces also need to obey ergometric
rules. A very small room has space for
a compact armchair. in this case, bet
on pieces with thin arms and low seat
backs to give a feeling of spaciousness
to the space. for large environments,
try creating the opposite effect,”
teaches João.

With so much care to be taken
when choosing, it’s no chance that
armchairs end up becoming many
people’s favorite. People can often be
quite possessive of them. Whether it
is daddy’s chair or a place for mom’s
breastfeeding, a director’s seat, or a
favorite spot in the tV room, even
when we’re speaking of a collective
environment, use of the armchair is
personal and non-transferable. Proof
that, from the throne to the living
room, even faced with so many choices,
these pieces still evoke nobility
and superiority.
POLTRONA 6F
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móveiS SuStentáveiS,
móveiS do Bem

Hall Design

sUstAinABle, enVironmentAlly correct fUrnitUre
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A palavra sustentabilidade caiu no gosto popular
e virou chavão, de tanto que foi pronunciada,
escrita e escutada. Porém, sua importância
permanece no mundo moderno: ser sustentável,
acima de tudo, é ser cidadão do mundo.
A preocupação com o planeta ultrapassou
os manifestos das ONGs e contagiou pessoas
de uma forma que hoje é inadmissível esbanjar
recursos naturais sem controle. E quem esbanja
é punido, não só com multas, impostos ou
encargos, mas também, pela temida opinião
pública que desaprova e despreza a empresa
ou o indivíduo que promove tais atos.
O mundo, enfim, enxergou que as fontes
naturais de matéria-prima estão se esgotando.
Assim, uma nova tendência surgiu. Reciclar,
reaproveitar, recriar. Os móveis elaborados
com madeira de demolição são a prova viva
desta nova preocupação do mundo globalizado.
São fabricados com madeiras reaproveitadas
provenientes de construções ou casas antigas.
Deste jeito, não é necessário derrubar mais
árvores e isso consequentemente corrobora
para diminuição do efeito estufa.
A sobra de madeira de demolição ganhou
espaço em peças e produtos para casa e
decoração. Ao demolir uma construção antiga,
muita madeira boa acabava sendo destinada
a ferros-velhos ou viravam entulho.

the word sustainability has caught on and become
cliché, as much as it’s been said, written and heard.
However, it remains important in our modern world:
being sustainable, above all, means being a citizen
of the world. concern for the planet has begun to
appear in more than just ngo manifestos and has
infected people in such a way that uncontrolled use
of natural resources has become inadmissible. And
those who do are punished, not just with fines, taxes
or fees, but also by the much-feared public opinion,
which disapproves and despises companies or
individuals who promote such acts.
the world has finally seen that natural resources of
raw materials are running out. thus, a new trend has
arisen. recycle, reuse, recreate. furniture made with
reclaimed wood is proof positive of this new concern
of the globalized world. they are manufactured with
wood that has been salvaged from old houses being
demolished. this does away with the need to cut
down more trees, consequentially reducing
the greenhouse effect as an added plus.
reclaimed wood has found its way into pieces and
products for the home and decorations. When an old
house was torn down, a great deal of perfectly usable
wood used to be sent to the scrap yard.
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É uM MATERIAL
DIFERENCIADO, quE
SEMPRE SE MANTERá
CLáSSICO FRENTE ÀS
TENDêNCIAS IMPOSTAS
PELO MERCADO.

Peroba, Jacarandá, Ipê, Canela, Pinho e Riga,
madeiras antigas e extintas, mas em boa
conservação podem ser encontradas quando
se destrói um casarão de fazenda, por exemplo.
Muitas vezes a madeira ainda apresenta marcas
de pregos, parafusos, tinta ou verniz e têm
uma aparência rústica. Mas o homem, com
sua criatividade e sua capacidade de produção,
reinventou e criou peças únicas, com aspectos
particulares como a aparência envelhecida que
agrada a maioria das pessoas e traz ao ambiente
um ar de aconchego sem ter aquele jeitinho
caipira de lugares rústicos e bucólicos.
Com o design de interiores é possível abusar da
criatividade decorando a casa com móveis de
demolição, que são úteis para ambientes naturais,
despojados e modernos. É um material diferenciado,
que sempre se manterá clássico frente às tendências
impostas pelo mercado.
Para a reutilização deste material, que é
extremamente durável, a madeira passa por
um processo de estufa natural para garantir
alta resistência contra rachaduras e empenamentos,
pois geralmente está seca em demasia. Após este
processo pode ser utilizada em pisos, móveis,
esquadrias, objetos de decoração e até
mesmo em forros.

6F
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it’s A UniqUe
mAteriAl tHAt
Will stAy clAssic
And AHeAd of
mArKet trends.

for example, peroba, jacaranda, ipê, cinnamon,
pine and riga – old, extinct varieties of wood,
but in good condition, can be found when an
old farm house is torn down. oftentimes, the
wood will show the marks of nails, screws,
paint or varnish, giving it a rustic appearance.
But by using human creativity and production
capacity, we are able to reinvent and create oneof-a-kind pieces, with special aspects like an
aged appearance that pleases most people and
lends environments an air of coziness, without
that country look of rustic and bucolic places.
With interior design, you can use your creativity
decorating the house with reclaimed wood
furniture, which are useful for natural, laidback and modern environments. it’s a unique
material that will stay classic and ahead of
market trends.
in order to reuse this type of material, which is
extremely durable, the wood first undergoes a
natural hothouse process to ensure increased
resistance against cracking and bending, since
it is usually too dry. After this process, it can be
used for flooring, furniture, frames, decorative
objects and even in ceilings.

Outra vantagem é que a madeira de demolição tem uma
versatilidade que nenhum outro material tem, pois pode
receber tratamentos diferenciados ao longo dos anos.
É possível, por exemplo, mudar a cara do piso polindo-o,
ebanizando, clareando, e escolher até o nível de rusticidade
que deseja aplicar ao acabamento.
Como essas madeiras são antigas e estão bastante desgastadas,
quase todas precisam de um tratamento para que a madeira
esteja no ponto de virar novamente um produto. Engana-se
quem pensa que estará economizando ao comprar um móvel
de demolição. Porém, dinheiro não é tudo, essas peças estão
carregadas de significados e história, além de ajudar a conservar
o nosso planeta para as gerações futuras.
É um investimento em si e no mundo.
Another advantage is that reclaimed wood has a versatility
that no other material has, since it can be given different
treatments over the years. for example, you can change the
look of a floor by polishing, ebonizing or lightening it, and even
choose the level of rusticity you want to apply to the finish.
since the wood is old and quite worn, almost all of it requires
some sort of treatment for the wood to become new enough
to be used in a product again. those who think they are saving
money buying furniture made with reclaimed wood are fooling
themselves. However, money isn’t everything, and these pieces
are loaded with historical significance, in addition to helping
conserve our planet for future generations. consider it an
investment in yourself and the world.

dica: como conhecer um
autêntico móvel de demolição
É preciso ficar bastante atento aos detalhes na hora de comprar
um móvel confeccionado com madeira de demolição. As marcas
rústicas deixadas pelo tempo e pelo uso na madeira como furos
de pregos e parafusos, restos de tintas, muitas vezes sobrepostas,
veios da madeira já trabalhada pelos anos são sinais de que você
está adquirindo um móvel original produzido com madeira
de demolição. Normalmente essas peças são mais pesadas do
que móveis convencionais ou mesmo aqueles fabricados com
madeiras de reflorestamento.

tiP: HoW to recognize An AUtHentic
reclAimed Wood Piece of fUrnitUre
you need to pay close attention to details when buying furniture
made with reclaimed wood. the rustic marks left behind by
time and use of wood, such as nail and screw holes, oftentimes
overlapping layers of paint, the veins of the wood that have
been accentuated by time are all signs that you are purchasing
an original piece made with reclaimed wood. these pieces are
generally heavier than conventional furniture or even those
manufactured with reforested wood.
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neW ArriVAls

pArA AquECEr O CliMA dOS diAS
FriOS, OS ASSOCiAdOS AbiMAd
CApriChArAM nOS lAnçAMEntOS,
ESpECiAlMEntE ElAbOrAdOS pArA A
AbiMAd invErnO 2011. COnFirA nAS
prÓxiMAS pÁGinAS A SEçãO rECéM
ChEGAdOS, COM AS nOvidAdES dA
tEMpOrAdA E, ClArO, viSitE OS
EStAndES pArA vEr dE pErtO AS
prinCipAiS tEndÊnCiAS EM MÓvEiS
dE AltA dECOrAçãO.

in order to WArm UP tHese cold
dAys, ABimAd memBers HAVe sPAred
no efforts on designing neW
ProdUcts, esPeciAlly tHe ones for
ABimAd Winter 2011. cHecK oUt
tHe next feW PAges of tHe recent
ArriVAls section to see tHe seAson’s
neW deVeloPments And of coUrse
Visit tHe stAnds in Person to see
eVerytHing UP close, tHe mAin
trends in HigH-end decorAtion
And fUrnitUre.

criStaleira Bloom Formanova
um produto com design simples, porém sofisticado,
a cristaleira Bloom, de duas portas, foi criada pensando
na otimização dos espaços. Seu diferencial em relação
as cristaleiras tradicionais é seu fundo envidraçado.
A transparência fala mais alto e possibilita ao móvel,
dividir ambientes. O espelho se faz presente nas duas
laterais, onde são colocadas as prateleiras. A cristaleira
Bloom também está disponível na versão de 1 porta.

Bloom cHinA cABinet By formAnoVA
A product with a simple, yet sophisticated design, the
two-door Bloom china cabinet was created with the idea
of optimizing space. its advantage in comparison with
traditional china cabinets is its glass back. transparency
speaks louder and makes it possible for the furniture to
separate environments. the mirror is present on the two
sides, where the shelves are placed. the Bloom china
cabinet is also available in a 1-door version.

www.formanovamoveis.com.br
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www.butzke.com.br

Linha Vila Rica da Butzke

Vila Rica line by Butzke

O mais novo lançamento da Butzke, a linha
Vila Rica, convida a redescobrir a sacada ou a
varanda na companhia de amigos e familiares.
O conjunto é formado por sofás, poltrona,
mesa e pufe.

Butzke’s latest product launch, the Vila Rica line,
invites you to rediscover your balcony in the
company of friends and family. The set is made
up of sofas, an armchair, a table and a poof.

Peças Tupy
A Tupy, desde 1958, fabrica os mais diversos
objetos para decoração e iluminação de ambientes.
São luminárias, esculturas, vasos, utilidades e uma
série de peças. Os produtos estão disponíveis no
estande da empresa na Feira ABIMAD Inverno 2011.
Destaque para as peças em resina nas cores branca,
preta, vermelha, fendi, champanhe, lilás, verde,
azul, laranja e cristal.

Pieces by Tupy
Since 1958, Tupy has manufactured a wide variety
of objects for the decoration and lighting of
environments. They include lamps, sculptures,
utilities and a series of pieces. The products are
available at the company’s stand at the 2011
ABIMAD Winter trade show. Of special note
are the resin pieces in white, black, red, fendi,
champagne, lilac, green, blue, orange and crystal.

www.tupy.ind.br
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www.vilanobre.com.br

SoFá Bono da vila noBre

Bono sofA By VilA noBre

Este belo modelo retrátil permite um avanço
do assento de 45 cm. Conforto e beleza são
proporcionados pelo sistema articulado de quatro
posições do encosto e das molas pocket no assento.
Apresenta poltronas de 70 e 90 cm e também está
disponível na versão curva. Acompanha puff
e puffão como complementos decorativos.

this seat of this attractive retractable model can
extend 45 cm. comfort and beauty are provided by
the articulated four-position back and the pocket
springs in the seat. it has 70 and 90 cm chairs and is
also available in a curved version. it comes with
a poof and oversized poof as decorative accessories.

lançamentoS
Studio caSa
A estante em madeira com
diversos acabamentos e a poltrona
tacheada são algumas das atrações
da Studio Casa, apresentadas na
ABIMAD Inverno 2011.

neW ProdUcts
By stUdio cAsA
this wood shelf, in a variety of
finishes and studded armchair
are just a few of the attractions
studio casa is presenting at the
2011 ABimAd Winter edition.
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www.studiocasa.com.br

www.byartdesign.com.br

BuFFet yellow da By art

yelloW BUffet By By Art

Para a Feira ABIMAD Inverno 2011, a By Art Design
apresenta o Buffet Yellow. Produzido em acrílico
colorido de 10 mm, a peça moderna possui pé palito,
que pode ser torneado em acrílico ou madeira e
encaixe em inox.

for the 2011 ABimAd Winter edition, By Art design
is presenting the yellow Buffet. Produced in 10 mm
color acrylic, this modern piece has tiny feet that
can be turned in acrylic or wood and a stainless
steel assembly.

almoFada miSSoni
da leS couSSinS
A Les Coussins traz para a ABIMAD
Inverno 2011, sua nova coleção de
almofadas decorativas. Com design
exclusivo, a linha de almofadas Missoni
expressa o poder de conexão do design
trazendo alegria para os ambientes.

missoni PilloWs
By les coUssins
les coussins is bringing its new collection
of decorative pillows to the 2011 ABimAd
Winter collection. With their exclusive
design, the missoni line of pillows
expresses design’s power of connection,
bringing joy to environments.

www.lescoussins.com.br

39

Peça decorativa
Galerie Estambul
Uma das peças apresentadas pela
Galerie Estambul é esta charmosa
caixa, uma bela peça de decoração
importada da Indonésia. O objeto
possui tampa à base de resina.

Decorative Piece by
Galerie Estambul
One of the pieces being
presented by Galerie Estambul
is this charming box, a beautiful
decorative piece imported from
Indonesia. The object has a
resin-based lid.

Recém Chegados / New Arrivals

www.estambultapetes.com.br
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Artisan lança
linha ArtisanCasa

Artisan launches
ArtisanCasa line

A nova linha de produtos da Artisan, a ArtisanCasa, é
fruto de dois anos de pesquisas voltadas ao mercado
nacional e latino-americano. Os produtos da linha são
fabricados em couro sola e possuem um acabamento
impecável, valorizando design, tecnologia e conforto.

Artisan’s new product line, ArtisanCasa, is
the fruit of years of research of the national
and Latin American market. The products in
the line are made in upper leather and are
impeccably finished, placing a premium on
design, technology and comfort.

www.artisan.ind.br

www.cazarara.com.br

Linha 7 da CazaRara

7 Line by CazaRara

Estreando na ABIMAD Inverno 2011, a CazaRara
apresenta a linha 7. Apostando na releitura do
móvel anos 50 e 60, procura trazer essa proposta
para uma linguagem mais atual, com possibilidade
de composição de cores para que o cliente
personalize seu produto.

Debuting at ABIMAD Winter 2011, CazaRara presents
its 7 line. Betting on a new look at 50s and 60s
furniture, it seeks to bring a more current language
to this proposal, with the possibility of combining
colors for customers to personalize their product.

Poltrona Vértebra
da CasaLecchi
A poltrona Vértebra ganha nova versão
com aplicação de fuxicos coloridos sobre
um tecido base previamente escolhido.
A peça é produzida nas versões poltrona,
em aço inox ou ferro, e acompanha
banqueta opcional.

Vértebra armchair
by CasaLecchi
The Vértebra armchair comes in a new
version, with the application of colorful
yo-yos on a pre-selected fabric base.
The piece comes in stainless steel or
iron armchair versions and can be
sold with an optional stool.

www.casalecchi.com.br
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BanQuetaS 6F
A 6F apresenta as banquetas da
linha Garden Seat. Os modelos
são feitos em metal envelhecido
com formato de pequenos
círculos, sendo um dos modelos
composto de um corpo e o outro
de dois corpos.

stools By 6f

Recém Chegados / new Arrivals

6f presents the garden seat
line of stools. these models are
made in aged metal, in a format
with small circles, with one of
the models made with a single
body and the other with two.

www.6f.com.br

caBeceira Sir deSign

sir design HeAdBoArd

Fazendo parte da coleção 2011, a Sir Design
lança a cabeceira para colchão box. A peça
apresenta traços modernos e inovadores,
fazendo com que os dormitórios se transformem
num espaço intimista, confortável e cheio de
personalidade. Os demais modelos da coleção
você confere na Feira ABIMAD Inverno 2011.

Part of the 2011 collection, sir design is
launching this headboard for box spring
beds. the piece presents modern, innovative
traits, transforming bedrooms into intimate,
comfortable spaces full of personality. you
can see the other models in the collection at
ABimAd Winter 2011.

www.sirdesign.com.br
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www.stylebrazil.com.br

Style Brazil

Style Brazil

Seguindo tendências, a Style Brazil Tapetes lança, na
ABIMAD Inverno 2011, o Tapete Cetim. Confeccionado
unindo o fio Medusa (de fabricação própria, é
patenteado, não desbota, não desfia e é antialérgico)
com cetim de alta qualidade, pode até ser lavado em
máquina. Possui cartela de cores composta por
24 tonalidades, e pode ser confeccionado em
qualquer tamanho, formato e/ou com velcro.

In touch with the trends, Style Brazil Tapetes is
launching its Cetim Rug at ABIMAD Winter 2011.
Made by combining Style Brazil’s new patented
Medusa thread, which does not fade or unravel
and is hypo-allergenic) and high quality satin,
this rug can even be machine washed. It comes
in 24 different colors and can be made in any
size, format and/or with Velcro.

Cadeira Prime Decorville
A coleção Prime, lançamento da Decorville na ABIMAD Inverno
2011, traz móveis e objetos sofisticados, no melhor estilo Clássico,
que se adapta perfeitamente em qualquer decoração onde o
conceito for elegância. O material principal desta coleção é o
ferro e o design de todas as peças mostra muita feminilidade.
Na foto, a Cadeira Prime com os assentos em Capitonê bege.

Prime Chair by Decorville
The Prime collection, a new launch by Decorville at the 2011
ABIMAD Winter edition, includes sophisticated furniture and
objects in the best Classical style, which adapt perfectly to any
decoration scheme where the main concept is elegance. The
main material in this collection is iron and the design of all
the pieces shows great femininity.

www.decorville.com.br

In the photo, the Prime Chair, with beige capitone accents.
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luminária
da arteSania
actual
A Artesania Actual estreia
sua participação na ABIMAD
Inverno 2011 apresentando
abajour em metal niquelado.

lAmP By
ArtesAniA ActUAl

Recém Chegados / new Arrivals

Artesania Actual is debuting
at the 2011 ABimAd Winter
edition by presenting this
lamp in nickel plated metal.
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www.artesaniaactual.com.br

Joy da taPeteS São carloS

Joy By tAPetes são cArlos

O tapete Joy da Tapetes São Carlos expressa brilho, maciez
e conforto em uma só peça. Produzido em superfície
100% poliéster, possuem certificado Green Label, base
antideslizante com micropontos de borracha. Disponível
nas cores: rubi, quartzo, pérola, ônix, cristal e Citrino.

the Joy rug by tapetes são carlos expresses shine,
softness and comfort in a single piece. Produced with
a 100% polyester surface, it is green label certified
and has a non-slip base with rubber micro-tips.
Available in the following colors: ruby, quartz,
pearl, onyx, crystal and citrino.

www.tapetessaocarlos.com.br

aBimad inverno 2011
deSign conecta
PeSSoaS e negócioS
Feiras e Mostras / fairs and shows

ABimAd Winter 2011 – design connects
PeoPle And BUsiness
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A FEirA brASilEirA dAS indÚStriAS
dE MÓvEiS dE AltA dECOrAçãO
prOMOvE SEu EvEntO dE invErnO
E prOMEtE AquECEr O MErCAdO
MOvElEirO nO SEGundO SEMEStrE
dO AnO. dE 27 A 30 dE JulhO,
lOJiStAS dE tOdO O brASil
pOdErãO rEnOvAr SEuS EStOquES E
COnhECEr AS tEndÊnCiAS pArA 2012.

tHe BrAziliAn trAde sHoW for
mAnUfActUrers of HigH-end fUrnitUre
And decorAtion Promotes tHeir Winter
eVent, WHicH Promises to HeAt UP tHe
fUrnitUre mArKet dUring tHe second
HAlf of tHe yeAr. JUly 27-30, retAilers
from All oVer BrAzil Will Be ABle to
reneW tHeir inVentory And see tHe
trends for 2012.
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Feiras e Mostras / fairs and shows

A consagrada feira da ABIMAD abre suas portas
novamente para receber lojistas de todo o Brasil e ainda
profissionais, importadores e imprensa especializada.
Focada em móveis e acessórios decorativos de alto
padrão, a feira promete surpreender os visitantes
apresentando design, acabamento e artigos de luxo
em seus corredores. São móveis para área interna e
externa, do clássico ao contemporâneo, contemplando
salas de jantar, estar, poltronas, tapetes, quadros e uma
infinidade de produtos para home décor.
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De acordo com a gerente executiva da ABIMAD,
Patrícia Linhares, “nesta edição de inverno os
fabricantes apresentarão, como de costume,
seus lançamentos fornecendo ao lojista a grande
oportunidade de renovar seus pedidos para que
consigam preparar um belo showroom em suas lojas,
a fim de atender seus clientes para as compras
de final de ano.”

ABimAd’s renowned trade show will open its
doors once again to welcome retailers from all
over Brazil, along with professionals, importers
and the specialized press.
focused on high-end furniture and decorative
accessories, the trade show promises to surprise
visitors with the design, finishes and luxury items
it will present along its corridors. there will be
furniture for indoor and outdoor environments,
from the classic to the contemporary, for dining
rooms and living rooms, armchairs, rugs, pictures
and an infinite number of products for home decor.
According to Patrícia linhares, ABimAd’s executive
manager, “in this winter edition, manufacturers will
present, as usual, their latest products, providing
retailers with a great opportunity to renew their
orders so they can be successful at preparing a
beautiful showroom at their stores, in turn serving
their customers well for end of the year shopping.”

during the days of the trade show, we will be
making a complete array of services available
to visitors, such as: cafés, restaurants, a medical
clinic, travel agencies, taxis, shuttle vans to
accredited hotels, lockers and therapeutic
massages to relax. At the end of the day, there
will be rounds of champagne to toast great
business deals.
the event takes place July 27-30 at imigrantes
expo center. it will be open from 10 a.m. to 7
p.m., and entrance is free-of-charge and limited
to retailers, professionals and the specialized
press. the entrance of minors (under 16) is
prohibited.

Durante os dias de feira, estará à disposição
do visitante uma completa estrutura de serviços,
como: cafés, restaurantes, enfermaria, agência
de viagens, taxis, vans com destino aos hotéis
credenciados, guarda-volumes e massagem
terapêutica para relaxar. No final do dia, rodadas
de champanhe para brindar os bons negócios.
O evento acontece entre os dias 27 e 30 de julho,
no Centro de Exposições Imigrantes. O horário
para visitação é das 10h às 19h, a entrada
é gratuita e limitada a lojistas, profissionais
e imprensa especializada. Não é permitida
a entrada de menores de 16 anos.
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Show excluSivo com
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Para esta edição a ABIMAD preparou
uma grande festa. No dia 28, às 19h30,
haverá um show exclusivo com a cantora
Vanessa da Mata. Patrícia explica que
as festividades foram planejadas para
comemorar os oito anos de fundação
da ABIMAD (Associação Brasileira das
Indústrias de Móveis de Alta Decoração).
“Esperamos receber um grande número
de lojistas, fabricantes associados,
profissionais e imprensa especializada para
comemorar conosco e brindar oito anos
de sucesso. O palco ABIMAD está sendo
montado para que possamos ter uma
grande confraternização e, desta forma,
fomentar o encontro e a troca de ideias
entre os diversos segmentos do mercado
moveleiro,” complementa a gerente
executiva.

A organização da ABIMAD não poupou
esforços para realizar o evento. Passagens
aéreas e voucher de hospedagem foram
enviadas para os principais lojistas
de móveis e decoração do Brasil.
“Convidamos cerca de 300 lojistas
para virem até nossa feira com toda a
comodidade e conforto. Assim o lojista
não precisa se preocupar em comprar
passagens e reservar hotéis, a ABIMAD
presenteia os convidados VIPs com este
benefício. Estes lojistas são indicados
pelos próprios expositores e para eles,
ainda fornecemos traslados e alimentação
durante os quatro dias de evento. Tudo
isso é uma forma de agradecer àqueles
que nos prestigiam durante esses oito
anos de ABIMAD,” explica Patrícia.

for this edition, ABimAd has prepared
a grand party. on July 28, at 7:30 p.m.,
there will be an exclusive show with
vocalist Vanessa da mata. Patrícia
explains that the festivities have been
planned in celebration of the eight year
anniversary of ABimAd – the Brazilian
contemporary furniture and Home
decor manufacturers Association. “We
hope to have a large number of retailers,
member manufacturers, professionals
and the specialized press with us to
commemorate and offer a toast to the
past eight years of success. the ABimAd
stage is being assembled so we can have
a large social gathering, in this way
encouraging meetings and the exchange
of ideas between the furniture market’s
different segments,” added the executive
manager.

the ABimAd organizers have not spared
any efforts to put on the event. Plane
tickets and lodging vouchers were sent
to Brazil’s main furniture and decoration
retailers. “We invited approximately
300 retailers to come to our trade show
in the greatest ease and comfort. that
way retailers don’t need to worry about
buying plane tickets or booking a hotel
room, since ABimAd gifts our ViP
guests with this benefit. these retailers
are recommended by the exhibitors
themselves, and we even provide shuttle
service and food for the four days of the
event. this is all our way of thanking
those who have honored us with their
presence during these eight years of
ABimAd,” explained Patrícia.
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a cantora vaneSSa da mata

exclUsiVe sHoW WitH VocAlist VAnessA dA mAtA
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com a Palavra: o exPoSitor
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Words from tHe exHiBitors

A REVISTA ABIMAD HALL
ENTROu EM CONTATO
COM OS ExPOSITORES DA
EDIçãO DE INVERNO 2011
DA FEIRA PARA SABER
COMO ELES SE PREPARARAM
PARA O EVENTO E TAMBÉM
PARA CONHECER SuAS
ExPECTATIVAS. uM
TRABALHO quE ENVOLVE
DEDICAçãO E ENTuSIASMO,
E quE SE INICIA MuITO
ANTES DA MONTAGEM DOS
ESTANDES. CONFIRA AS
RESPOSTAS NA SEquêNCIA.

ABimAd HAll mAgAzine
contActed exHiBitors
from tHe trAde sHoW’s
2011 Winter edition to
find oUt HoW tHey
PrePAred for tHe eVent,
As Well As leArn ABoUt
tHeir exPectAtions.
WorK tHAt inVolVes
dedicAtion And
entHUsiAsm, And
WHicH Begins A long
time Before tHe stAnds
Begin to Be AssemBled.
see tHeir AnsWers next.

Angelo Luiz Duvoisin, arquiteto e gerente comercial da
Artefama, de São Bento do Sul, Santa Catarina
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Angelo luiz duvoisin, architect and commercial
manager at Artefama, são Bento do sul, santa catarina.

“Nossa expectativa sempre é boa quando se fala de
participar de uma das melhores feiras de móveis de
decoração do Brasil, se não for a melhor. A Artefama,
uma das empresas remanescentes no mercado interno,
está sentindo que o Brasil está em alta. Está se falando
em aumento de consumo no setor moveleiro e no
aquecimento deste mercado. Mas nada adianta o
mercado estar aquecido, se a empresa não oferecer
mercadoria condizente com a necessidade do brasileiro
em termos de qualidade e design. Graças ao excelente
trabalho que a Artefama está fazendo, estamos muito
satisfeitos com nosso posicionamento. Temos certeza
que a ABIMAD Inverno 2011 nos ajudará a alavancar
ainda mais nosso posicionamento, tanto em faturamento
como em nicho de mercado.”

“our expectation is always good regarding our participation
in one of Brazil’s best decorative furniture trade shows,
if not the best. Artefama, one of the remaining domestic
market companies, has the feeling that Brazil is on the rise.
it’s talking about increased consumption in the furniture
sector and in the strengthening of this market. But a strong
market is no use if a company doesn’t sell merchandise that
is in line with Brazilian needs in terms of quality and design.
thanks to the excellent work Artefama is doing, we are very
satisfied with our positioning. We are sure that ABimAd
Winter 2011 will help us further leverage our positioning,
both in terms of revenue and market niche.

Juliane Arriel, da Sir Design,
de Oliveira, Minas Gerais.
Juliane Arriel, of sir design,
oliveira, minas gerais .

“A ABIMAD é o espaço onde podemos mostrar nossos
produtos para o Brasil e o mundo. É um momento de
proximidade que possibilita formar parcerias – olhar olho
no olho e mostrar quem somos, onde estamos e para onde
vamos. Por isso, nós, da Sir Design, estamos confiantes na
ABIMAD Inverno 2011 e esperamos que seja um sucesso,
assim como foram as edições anteriores. Devido a esse
sucesso, nos preparamos para trazer encantamento.
Nossa coleção está voltada para o aconchego de um quarto,
trazendo camas, cabeceiras e criados que fazem desse espaço
intimista um lugar confortável, cheio de personalidade,
possibilitando assim um novo conceito de dormitório.”

“ABimAd is the place where we can show our products
to Brazil and the world. it’s a time for us to get closer to
each other and form partnerships, look each other in
the eye and show who we are, where we’re at and where
we’re headed. for this reason, we at sir design are
confident about ABimAd Winter 2011 and hope it will
be a grand success, just like the previous editions. due
to this success, we are preparing ourselves to enchant
visitors. our collection is focused on the coziness of
bedrooms, bringing beds, headboards and bedside
tables that make this intimate space a comfortable
place full of personality, in this way making a new
kind of bedroom possible.”
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“A Style Brazil Tapetes oferece aos clientes
produtos patenteados, de alto padrão e
com design exclusivo. Por isso, se preparou
estudando texturas, cores e tendências.
Este será o primeiro ano da empresa na
Feira ABIMAD. As expectativas são as melhores:
conquistar o público que valorize a beleza,
praticidade, durabilidade e principalmente
o produto totalmente nacional.”

Jeannety Farias, diretora comercial
da Style Brazil, de São Paulo
Jeannety farias, commercial director
of style Brazil, são Paulo

“style Brazil tapetes offers our clients patented
high-standard products with exclusive designs.
this is why we prepare ourselves doing
homework on textures, colors and trends. this
will be our company’s first year at the ABimAd
trade show. our expectations couldn’t be
better: win over our target audience of people
who value beauty, practicality, durability and
especially, 100% Brazilian products.

“Para nós da CazaRara estar participando pela
primeira vez de um evento da ABIMAD é muito
importante. Sabemos que a edição de inverno atrai
um perfil selecionado de clientes e com isto a nossa
responsabilidade aumenta. Lançar novas coleções
para o segundo semestre neste evento é nossa meta,
acreditando no aquecimento do mercado após a feira.
Nossa expectativa para esta edição de Inverno 2011 é dar
o primeiro passo em uma nova fase, direcionados para o
mercado da alta decoração moveleira.”
“for all of us at cazarara, participating for the first time
at an ABimAd event is extremely important. We know
the winter edition attracts a select profile of clients,
and this increases our responsibility. launching new
collections for the second half of the year is our goal,
since we believe the market will heat up after the trade
show. our expectation for the Winter 2011 edition is to
take the first step in a new phase, focused on the highend decoration and furniture market.”
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Paulo Sant’anna, superintendente de negócios,
da CazaRara, Campo Alegre, Santa Catarina.
Paulo sant’anna, business superintendent
of cazarara, campo Alegre, santa catarina.

“A Butzke prepara os seus principais lançamentos do
ano para serem apresentados na edição de inverno da
ABIMAD. Estamos trabalhando há dois anos nos projetos
que estarão em nosso estande, trazendo inovações e
tendências do mercado mundial ao Brasil. Nosso desafio
é superar o excelente resultado da edição de 2010 da
feira de Inverno da ABIMAD. A aposta é tão certa que
aumentamos em 40% nosso estande. Como já temos
confirmada a presença de alguns de nossos melhores
clientes brasileiros e internacionais, agora é segurar a
ansiedade e partir para a reta final dos preparativos.
Sejam bem-vindos.”

Michel Otte, diretor
comercial da Butzke
Importação e Exportação
de Timbó, Santa Catarina.
michel otte, commercial
director of Butzke
importação e exportação,
timbó, santa catarina

“Butzke prepares its main new products for the year
to present them at the ABimAd winter edition. We’ve
been working for the projects that will be at our stand
for two years, bringing innovation and global market
trends to Brazil. our challenge lies in surpassing the
excellent results of the 2010 edition in the ABimAd
Winter edition. it is such a sure bet that we’ve grown
our stand by 40%. since we have already confirmed
the presence of some of our best Brazilian and
international clients, now we just need to keep our
anxiety at bay and get ready for the final stretch of
preparations. We hope to see you there!”
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Nome Completo:
Angelo Tadeu Derenze
Idade: 47 anos
Família:
Casado, pai de dois filhos.
Um menino de 19 anos
e uma menina de 18
Formação:
Publicitário
e Publisher
Um sonho:
Fazer algo maior pela
profissão do decorador
e do arquiteto no Brasil,
no campo político.
Momento de maior
satisfação em sua vida:
O nascimento dos filhos

Perfil / Profile

Hobbies:
Tênis e Futebol
Melhor viagem:
Toscana
Defina luxo:
Tempo
Citação favorita:
Seja feliz

Full name: Angelo Tadeu Derenze
Age: 47 years old
Family: Married, father of two
children. A nineteen-year-old boy
and an eighteen-year-old girl
Education: Advertising Agent
and Publisher
A dream: Achieve something
greater for the decorating and
architectural profession in Brazil,
politically.
Moment of greatest
satisfaction in his life:
The birth of his two children
Hobbies: Tennis and Football
Best trip: Tuscany
Definition of luxury: Time
Favorite quote: Be happy
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Angelo Derenze:
o comandante do
exército Casa Cor
Angelo Derenze: commander
of the Casa Cor Army

O Grupo Casa Cor comemora 25 anos.
Uma história de profissionalização
e democratização da decoração no
Brasil. O evento mudou a forma de
pensar e de viver do brasileiro, levando
até as pessoas informação e maior
percepção sobre o estilo de vida do
mundo contemporâneo. O evento
é um case de sucesso, reconhecido
internacionalmente como a maior
mostra de arquitetura e decoração
das Américas, e o segundo maior do
mundo, atrás apenas do Salão do
Móvel de Milão.

The Casa Cor Group is celebrating
its 25th anniversary. A history
of the professionalization and
democratization of decoration in
Brazil. As an event, it changed the
way Brazilians think and live, bringing
people information and a greater
perception about the lifestyle of the
contemporary world. It is a case study
in success, recognized internationally as
the largest architecture and decoration
show in the Americas and the world’s
second largest, just behind the Milan
Furniture Salon.

Hoje, quem comanda o Grupo Casa
Cor é o publicitário Angelo Derenze,
paulista, casado, pai de dois filhos e um
apaixonado pelo trabalho que realiza.
Angelo atua há 20 anos como executivo
do Grupo Abril com uma trajetória de
sucesso pela editora - lançou a revista
Elle e o portal Casa.com.

Currently, Casa Cor is commanded
by advertising agent Angelo Derenze,
from São Paulo, married with two
children and passionate about the
work he does. Angelo has worked for
20 years as an executive for the Abril
Group, with a successful career for the
publishing house - he was responsible
for launching Elle magazine and the
Casa.com web portal.

Desde que o Grupo Casa Cor foi
incorporado ao Grupo Abril, Angelo
é o homem que comanda todo esse
exército de pessoas que a cada mostra,
pelo Brasil inteiro e exterior, procuram
estar à frente e apresentar as últimas
tendências do setor.
Convidado pela revista HALL para ser
o destaque empresarial desta edição,
Angelo Derenze concedeu entrevista
à jornalista Caroline Scharlau de forma
inusitada: via telefone, com hora
marcada, mas com muita simpatia
e prestatividade. Acompanhe.

Since the Casa Cor Group merged
with Abril, Angelo is the man who
commands the entire army of people,
who with each new show, both in
Brazil and abroad, strive to stay
in the vanguard, presenting the
sector’s latest trends.
Invited by HALL magazine to be
the entrepreneur highlighted by
this edition, Angelo Derenze gave
an interview to journalist Caroline
Scharlau in an unusual way: via
telephone, pre-scheduled, and showing
exceptional kindness and attentiveness.
Read on.
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Fale um pouco do evento
deste ano em São Paulo.
Como está? Quais os
diferenciais em relação
aos demais anos?
Está maravilhoso, estamos comemorando
25 anos, é a maturidade do evento. Eu acho que
o que tem de diferente é o tema da tecnologia
que os arquitetos interpretaram de uma maneira
muito boa, mostrando o que há de recursos
para a casa hoje no mundo tecnológico.

Perfil / Profile

Qual a importância do
evento Casa Cor para o
setor de decoração ao
longo desses 25 anos?
A Casa Cor mobilizou o segmento como
um todo e principalmente colaborou com o
reconhecimento da profissão de arquiteto,
decorador e paisagista, que eram profissões
não tão reconhecidas. Hoje não existe dúvida
em se contratar um profissional da decoração
e da arquitetura em todo o Brasil.

Tell us a little about the
event this year in São
Paulo. How is it coming
along? What’s different
this year?
It’s fantastic, we’re celebrating our 25th
anniversary, and the event has really come
of age. In my opinion, what’s different this year
is the theme of technology, which the architects
have interpreted in a great way, showing the
resources available for homes today in the
world of technology.

Describe Casa Cor’s
importance to the
decorating sector
over the past 25 years.
Casa Cor has mobilized the segment as
a whole, especially collaborating towards
increasing recognition for architects, decorators
and landscape artists, whose professions were
not well recognized. Nowadays, people all
across Brazil won’t think twice about hiring
a decoration or architectural professional.
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Para você que veio do
setor editorial, como
a Casa Cor contribuiu
para o desenvolvimento
da imprensa
especializada?
A imprensa foi evoluindo junto com o evento,
junto com o segmento, com o conteúdo e com
as tendências que sempre colocávamos com
objetivos profissionais. Acho que a Casa Cor e a
imprensa especializada tiveram um crescimento
muito semelhante, lado a lado.

Como você se sente
sendo o porta-voz
da Casa Cor neste
momento especial
de comemoração?
É um privilégio poder estar à frente dos 25 anos,
que é uma data tão importante para a Casa Cor.
Poder ser a pessoa que fala por esse principal
evento de decoração hoje das Américas é um
orgulho pra mim.

A Casa Cor tem grande
visitação de estudantes,
qual o legado que a
Casa Cor deixa para
essa turma?
O legado é mostrar que é possível para todos.
Tanto para os famosos que estão no ápice da sua
profissão e começaram com Casa Cor, quanto
para os jovens que estão chegando, mostrando
que, com talento, existe mercado para todos e
oportunidades, principalmente no Brasil. E a
Casa Cor dá oportunidade para esses talentos
novos que estão aparecendo.

For you, coming from the
publishing industry, how
has Casa Cor contributed
towards the development
of the specialized press?
The press has been evolving along with the
event, as has the segment as a whole, with
the content and trends, which we have always
placed with professional objectives. I think
Casa Cor and the specialized press have grown
up in a very similar way, side by side.

How does it feel being the
spokesperson for Casa Cor
during this special time of
commemoration?
It’s a privilege to be here as we’re celebrating
our 25 year anniversary. It’s such an important
milestone for Casa Cor. Being the person who
speaks for the main decoration event in the
Americas is a source of pride for me.

Casa Cor is visited by
many students. What
is the legacy that Casa
Cor leaves for this class?
Our legacy is to show that anyone can do it.
As much for the famous, who are at the top of
their profession and who first started out with
Casa Cor, as for the young people who are
arriving and demonstrating that with talent,
there is still room in the market for everyone
and plenty of opportunities, especially in Brazil.
And Casa Cor provides the opportunity for all
the talent that is emerging.
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Quais os planos para 2012?
E para os próximos 25 anos?

What are Casa Cor’s plans for
2012? For the next 25 years?

2012 é a continuidade. Não temos o tema ainda do
ano que vem, revelaremos mais à frente. Mas sempre
procuraremos estar apresentando com o que existe de
mais atual. Estamos expandindo Casa Cor para outras
cidades e países. Posso citar a cidade de Natal que está
em fase final de negociação e país, Colômbia. Para os
próximos 25 anos, penso que as pessoas vão continuar
morando conforme a adaptação do seu tempo e a
Casa Cor pretende estar sempre um passo à frente.
Esse é o nosso objetivo.

2012 will be a continuation. We haven’t defined next
year’s theme yet, we’ll disclose that later on. But we
always strive to present the latest developments. We
are currently working on taking Casa Cor to other
cities and countries. Namely, the city of Natal, where
we’re in the final negotiation stages, and the country
of Colombia. For the next 25 years, I think people are
going to continue living in their homes, in accordance
with the times, and Casa Cor intends to always stay a
step ahead of the game. That’s our goal.

Como você vê o
desenvolvimento do design
de interiores no Brasil em
comparação ao que se vê
lá fora, como as grandes
feiras, por exemplo?

How do you evaluate the
development of interior design
in Brazil, in comparison with
what you see abroad at the
other large trade shows,
for example?

Eu acho que estamos evoluindo, mas ainda precisamos
evoluir muito mais. Ainda não está muito claro o design
brasileiro na minha avaliação. A gente tem alguns focos
em relação a isso, mas eu acho que ainda falta um pouco
a consolidação de um design extremamente brasileiro.
Estamos caminhando, mas ainda falta muito, falta
uma identidade e uma coisa da marca Brasil que
ainda não encontramos.

Especificamente sobre
a indústria de móveis
e decoração, como você
enxerga a produção
nacional?
Eu acho que a indústria está evoluindo rapidamente,
a indústria que mais se sobressai para nós é a indústria
de planejados, temos 5 ou 6 marcas que em nada ficam
devendo para um produto alemão ou italiano e com
design de ponta.

I think we are making progress, but we still have a ways
to go. Brazilian design is still not very clear about itself,
the way I see it. We are starting to focus along those
lines, but I think we still lack a bit of consolidation
to create an extremely Brazilian design. We’re on the
right path, but we’re still far from having an identity,
something you might call the Brazil brand, which we
haven’t found yet.

Specifically speaking about
the furniture and decoration
industry, how do you see
Brazilian production?
I think the industry is developing fast, and the sector
that stands out the most for us is planned furniture.
We have five or six brands that leave nothing to
desire in comparison with their German or Italian
counterparts, and have cutting edge design.
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redeScoBrindo
PariS e londreS

Roteiro de Viagem / travel itinerary

rediscoVering PAris And london
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PARIS, A CIDADE Luz.
LONDRES, A CAPITAL
DA SOBRIEDADE. uMA
LIBERDADE, OuTRA
CONSERVADORISMO.
NuMA INDIVIDuALIDADE,
NOuTRA
INDIVIDuALISMO.
DISCRIçãO VERSuS
ExCENTRICIDADE. A
DuALIDADE É MARCA
quE DISTINGuE AS
DuAS CIDADES MAIS
DESEJADAS PELOS
PROFISSIONAIS quE
LIDAM COM ARTE,
ARquITETuRA E
DESIGN. A REVISTA
ABIMAD HALL PEGOu
CARONA NO ROTEIRO
DE FÉRIAS DE uM CASAL
quE REDESCOBRIu AS
BELEzAS E AS OuSADIAS
DE CADA uMA DELAS.
CONFIRA E INSPIRE-SE.

PAris, tHe city of
ligHt. london, tHe
cAPitAl of cool. one
freedom, tHe otHer
conserVAtism. in one,
indiVidUAlity, in tHe
otHer, indiVidUAlism.
discretion VersUs
eccentricity. dUAlity
is tHe mArK tHAt
distingUisHes
tHe tWo most
desirABle cities
for ProfessionAls
WHo WorK WitH Art,
ArcHitectUre And
design. ABimAd’s HAll
mAgAzine HitcHed
A ride on A coUPle’s
VAcAtion itinerAry
to rediscoVer tHe
UniqUe BeAUty And
Boldness of eAcH.
see for yoUrself And
Become insPired.
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A MELHOR FORMA DE CONHECER
PARIS É A PÉ E ACOMPANHADO.
NãO É POR ACASO quE A CIDADE
INSPIRA O ROMANCE É ROTEIRO
CERTO DE CASAIS EM FÉRIAS Ou
LuA DE MEL.

Roteiro de Viagem / travel itinerary

tHe Best WAy to get to KnoW
PAris is on foot And WitH
someone sPeciAl. it’s no
coincidence tHAt tHe city
tHAt insPires romAnce is tHe
rigHt destinAtion for coUPles
on VAcAtion or on tHeir
Honeymoon.

A capital francesa é uma festa para os cinco sentidos.
A cidade possui paleta de cores própria, onde
predominam o dourado, o bege, o verde
resultante da oxidação do cobre e o marrom.

the capital of france is a feast for the senses.
the city has its own color palette, where gold
predominates, along with beige, the green
resulting from the oxidation of copper, and brown.

A atmosfera luxuosa da cidade não significa ostentação.
Está mais para uma aristocracia inata. O luxo está na
história da cidade, na educação e comportamento
de seus habitantes (muitas vezes confundidos com
antipatia) e na valorização do que é original.

this city’s luxurious atmosphere does not mean
it is ostentatious. it leans more towards innate
aristocracy. luxury is part of the city’s history,
expressed in the politeness and behavior of its
inhabitants (oftentimes taken for rudeness) and in
their appreciation of originality.

Além das atrações turísticas imperdíveis e obrigatórias
em uma viagem à França, vale deixar o olhar de
deslumbre por Paris um pouco de lado para
investigar os recantos escondidos da cidade.

in addition to the not-to-be-missed, mandatory
tourist attractions for any trip to france, it’s worth
setting aside your bedazzlement with Paris a bit
to explore the city’s hidden nooks.

o Que ver

WHAt to see

hotéiS

Hotels

Cada quadra guarda uma surpresa. Ao deixar de andar uma
que seja, corre-se o risco perder algo maravilhoso. uma
infinidade de charmosos bistrôs, padarias, cafés, livrarias,
antiquários, etc. A dica é observar o pouco uso de adesivos
e plotagens no comércio e perceber a beleza das pinturas
feitas à mão.

O charme da arquitetura pode ser vislumbrado em uma
visita aos seguintes hotéis: Hotel Vendome, Hotel Secret
de Paris e, claro, o Plaza Athénée.

onde comer
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Para Casais / For couples

Cafés, bistrôs e restaurantes não faltam em Paris.
É indispensável reservar um dia para um piquenique
à beira do rio Sena ou em um dos parques da cidade.
Passe em uma boulangerie (padaria) escolha algumas
baguetes, queijos, um bom vinho et voilà.

every street block hides a surprise. By missing
a single one, you risk not seeing something
fantastic. there are an infinite number of
charming bistros, bakeries, cafés, bookstores,
antique stores etc. one tip is to notice how
little stickers and printouts are used in sales
environments, taking notice of the many
beautiful hand painted signs.

o charme da arquitetura pode ser vislumbrado
em uma visita aos seguintes hotéis: Hotel
Vendome, Hotel secret de Paris e, claro,
o Plaza Athénée

WHere to eAt

Paris is not lacking in cafés, bistros and
restaurants. don’t forget to schedule in a day
for a picnic on the banks of the seine river,
or in one of the city’s many parks. stop at a
boulangerie (bakery) to pick up some baguettes,
cheese, a fine wine and voilà, you’re ready!.

onde ir
WHere to go

Centro Georges Pompidou
Complexo cultural que abriga biblioteca, museu,
teatro e bons restaurantes. O local é tido como um
dos marcos do início da pós-modernidade nas artes.
A cultural complex that is home to a library,
museum, theater and great restaurants. it is
known as a landmark for the beginning of
post-modernity in the arts.

Mont mart re
Ponto mais alto de Paris, Montmartre é o bairro
boêmio da cidade. Onde pensadores, filósofos e
artistas reuniam-se e reúnem-se até hoje.
the highest point of Paris, montmartre is the
city’s Bohemian neighborhood. it’s where thinkers,
philosophers and artists used to gather, and where
they gather to this day.

A famosa galeria próxima
à ópera de Paris é outro
passeio imperdível. Vale
uma visita ao restaurante
Paris Beirut, localizado no
segundo piso.

La Defense

this famous gallery near
the Paris opera House is
another not-to-be-missed
outing. A visit to the Paris
� Beirut store is worth your
while and is located on the
second floor.

O distrito é o coração financeiro da Paris
moderna. Construído de forma oval, La
Defense abriga os maiores arranha-céus
da cidade. Possui um arco, que dizem estar
alinhado com o Arco do Triunfo.
this district is the financial heart of
modern Paris. Built in the shape of an
oval, la defense is home to the city’s tallest
skyscrapers. it has an arch, which they say is
in alignment with the Arc de triomphe.

Galeria Lafayette
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for singles
london is A PArty toWn.
its tHoUsAnds of PUBs Are
gAtHering PlAces for PeoPle
in seArcH of fUn, mAKing
tHem Perfect for gAtHering
togetHer groUPs of single
men And Women.

Roteiro de Viagem / travel itinerary

Attention:: the great majority of pubs in london
do not have waiters like in Paris. you make your
order at the bar. Another difference: londoners
place a lot of trust in their customers’ honesty.
for them, your word is your honor. for that
reason, you won’t receive a written tab sheet.
When it’s time to pay, it’s up to the customer
to say everything they consumed.

A capital inglesa apresenta suas
principais atrações de forma
concentrada. Diferentemente
de Paris, convida os visitantes
a conhecê-las por meio de
veículos famosos como o metrô,
o táxi (black cabs e, claro, o
Routemaster (aquele ônibus
vermelho de dois andares).
Pode até ser herança da
Revolução Industrial, pois os
ousados londrinos chamam
a atenção por gostarem de
uma modernidade excêntrica.
Apesar do conservadorismo e
da imponência majestosa, os
habitantes surpreendem no
vestuário, no comércio, no uso
da tecnologia.

the english capital presents
its main attractions in a
concentrated way. different
than Paris, it invites visitors to
see its attractions on its famous
modes of transportation, such
as the underground, black
colored taxis and, of course, on
a double-decker bus.
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it might be an inheritance of
the industrial revolution, since
the bold londoners attract the
most attention due to their
taste for a rather eccentric form
of modernity. despite their
conservatism and majestic
grandness, inhabits will surprise
you with the way they dress, in
commerce and in their use of
technology.

Para
SolteiroS
LONDRES É BADALAçãO. SEuS MILHARES
DE PuBS CONCENTRAM PESSOAS EM
BuSCA DE DIVERSãO, POR ISSO SãO IDEAIS
PARA REuNIR GRuPOS DE SOLTEIROS E
SOLTEIRAS.
Atenção: a grande maioria dos Pubs não oferece serviço
de garçom como em Paris. Você deve fazer seu pedido no balcão.
Outra diferença: os londrinos confiam muito na honestidade de
seus clientes. Para eles, palavra é honra. Por isso, não há controle
ou comanda. Na hora de fechar a conta o cliente é quem diz tudo
que consumiu.

onde ir
onde ir

PortoBello roa
d

Rua localizada no
bairro de Notting
Hill, aos sábados rec
ebe a Portobello
Road Market, um
dos mercados de rua
mais visitados e co
nhecidos de Londres
.

A street located in
notting Hill
neighborhood, wh
ich on saturdays
hosts the Portobe
llo road market,
one of london’s
most well known
and visited stree
t fairs.
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Com mais de 30 0
lojas, a Oxford Str
eet é roteiro
obrigatório para os
visitantes de Lond
res. É considerada
a rua comercial ma
is movimentada de
toda a Europa.

With its more th
an 300 stores, ox
ford street is a
mandatory stop
for london visito
rs. it is considered
to
be europe’s most
bustling commerc
ial street.
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the W london Hotel excels at high impact visuals.
its design and architecture walk hand in hand with
a huge variety of lights, colors, and textures.
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vitrine hall

Vitrine Hall / showcase Hall

HAll sHoWcAse

Para PoucoS

for tHe feW

A grife francesa de luxo Céline se rendeu à popularidade
dos iPads, mas sem perder o glamour e a exclusividade.
A marca lançou uma coleção de cases mais caros que o
próprio equipamento da Apple. Trabalhado em couro liso
de alta qualidade, traz dois compartimentos interiores –
um para documentos e outro, acolchoado, para abrigar o
dispositivo. O acessório chega a custar mais de 3 mil dólares.

french luxury designer label céline has given in to iPad
popularity, but without losing its glamour and exclusivity.
it has launched a collection of cases that are more expensive
than Apple’s equipment itself. made of smooth, high quality
leather, it has two interior compartments – one for documents
and another, cushioned, to house the device. the accessory
costs over 3,000 dollars.

ouro líQuido
Criada pela empresa inglesa Beverage Company, a garrafa
de uísque mais sofisticada do momento acomoda uma
edição limitada do Islay Isabella. A versão mais cara da
bebida custa em torno de 6 milhões de dólares. Não é
para menos, pois vem embalada por 8.500 diamantes e
300 rubis. Já o vidro, é revestido com o equivalente a duas
barras de ouro branco. O uísque Islay Isabella pode ser
encontrado também em embalagem econômica, que não
sai por menos de 740 mil dólares. A versão “mais simples”
é revestida por cristais e ouro branco.

liqUid gold
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created by Beverage company, from england, today’s
most sophisticated bottle of whiskey holds a limited
edition of islay isabella. the most expensive version
of the beverage costs around 6 million dollars. And it’s
no surprise, since it comes packaged in 8,500 diamonds
and 300 rubies. for its part, the glass is covered with
the equivalent of two bars of white gold. islay isabella
whiskey can also be found in a more economical package,
which comes in at a little under 740,000 dollars. the
“simpler” version is covered in crystals and white gold.

JoiaS da decoração
Fundada em 1867, a Baldi sabe como ninguém aliar
riqueza e design em objetos de decoração. A grife
italiana oferece produtos exclusivos, esculpindo
artesanalmente seus produtos. Os acessórios e
objetos de decoração são confeccionados com
materiais nobres e de excelente qualidade,
como mármores raros, pedras preciosas, ouro
24 quilates, prata de lei, cristais finíssimos, madeiras
marchetadas, madrepérola, entre outros. O resultado
são exuberantes candelabros, luminárias, garrafas,
vasos, poltronas, mobiliários, sets para toalete e
objetos colecionáveis, capazes de agregar luxo,
suntuosidade e riqueza aos ambientes e interiores.

decorAtiVe JeWels
founded in 1867, Baldi knows better than anyone
how to unite wealth and design in decorative objects.
the italian designer label offers exclusive products,
hand sculpting all its products. its decorative
accessories and objects are made with sophisticated
materials of excellent quality, such as rare marble,
precious stones, 24 karat gold, sterling silver, fine
crystal, wood marquetry and mother-of-pearl,
among others. this results in exuberant candelabras,
lamps, bottles, vases, armchairs, furniture sets, toilet
sets and collectibles, all capable of adding luxury,
sumptuosity and wealth to any living environment.

deScoBertaS digitaiS
louiS vuitton
Há tanto conteúdo na web que é preciso tempo e
vontade para filtrar o que é bom, daquilo que não
convém. Para facilitar, em meio a este imenso volume
de mensagens, a Louis Vuitton criou o projeto Digital
Discoveries. Trata-se de um guia de referências, onde
personalidades convidadas compartilham seus sites
favoritos, aplicativos e inovações tecnológicas. O
objetivo é divulgar o melhor da Internet e alguns dos
últimos avanços em arte, viagens e estilo de vida.
Para conhecer as dicas acesse: www.louisvuittondigitaldiscoveries.com

loUis VUitton
digitAl discoVeries
there is so much content on the internet that
you need time and dedication to filter what’s
worthwhile from the useless. in order to make this
easier, in the midst of such an immense volume of
messages, louis Vuitton has created digital discoveries.
it is a reference guide where invited celebrities share
their favorite websites, applications and technological
innovations. the goal is to spread the word about the
internet’s best and some of the latest advancements in
art, travel and lifestyle. see the tips for yourself at:
www.louisvuitton-digitaldiscoveries.com
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reVAmPed JAgUAr

Vitrine Hall / showcase Hall

Jaguar reinventado
Lançado originalmente em 1968, o Jaguar xJ foi o último
carro desenhado por Sir william Lyons, fundador da marca.
Na trilha do antepassado famoso, o modelo ganha versão
2012 e entra no século 21 com grande velocidade, itens
surpreendentes e, claro, o bom e indispensável charme
de um Jaguar. Externamente, os destaques são os frisos
laterais com a marca Jaguar nos para-lamas dianteiros e
o teto solar de série. A traseira inusitada para um Jaguar,
desce levemente da capota até terminar nas finas e verticais
lanternas de LED.
Possui chassi confeccionado com alumínio 50% reciclado
e ligas de magnésio, o que torna o carro mais leve.
O interior traz iluminação azul em todos os botões, tela do
computador de bordo sensível ao toque, botão Start para
a partida, comandos no volante, o clássico friso de madeira
que envolve o painel e as portas. E mais: assentos traseiros
com ajustes elétricos do encosto e do suporte lombar,
e função massagem. Na versão com entre-eixos maior,
pode ser configurado com o novo Executive Pack, que o
transforma em escritório de alta velocidade, permitindo
instalação de suportes para laptops e persianas elétricas
para maior privacidade.

originally launched in 1968, the Jaguar xJ was the
last car designed by sir William lyons, the brand’s
founder. following in the footsteps of its famous
antecessor, the model’s 2012 model enters the
twenty-first century at great speed, with surprising
features and of course the great, unmistakable
charm of a Jaguar. outside, the xJ’s highlights
include side friezes with the Jaguar brand on the
front bumper and the standard sun roof. the rear
end, unexpected on a Jaguar, descends slightly from
the hood before ending at the thin and vertical
led lights.
its chassis is made in 50% recycled aluminum
and magnesium alloy, which makes the car lighter.
the interior has blue lights on all the buttons, a
touch screen computer, button starter, steering
wheel controls and the classic wooden frieze that
wraps around the dashboard and doors. And
there’s more: rear seats with electric seatback
and lumbar adjustments, and massage function.
the wider axle span version can be configured with
the new executive Pack, which transforms it into
a high speed office, allowing for the installation
of supports for laptop computers and electric
curtains for greater privacy.

Para eleS
Private Affairs é a nova fragrância da grife austríaca
Baldessarini, braço do grupo Hugo Boss. O perfume
busca inspiração no aroma do couro, presente nos
assentos dos carros esportivos. É voltado para homens
bem sucedidos, que realizaram seus principais
objetivos de vida. Expressa quase literalmente
o slogan da marca: Diferenciando homens de meninos.
O preço do produtos varia entre 60 e 78 dólares.

for Him
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Private Affairs is the new fragrance by Austrian
designer label Baldessarini, a member of the Hugo
Boss group. the perfume is inspired by the aroma
of leather present in sports car seating. it is meant
for successful men, the ones who have realized
the main goals in their lives. it almost literally
expresses the brand’s slogan: separating the men
from the boys. the price of the products varies
between 60 and 78 dollars.

Vitrine Hall / showcase Hall

em um caStelo
Inspirado nos castelos da região de Saint Andrews,
na Escócia, com 1700 metros quadrados de área construída e
localizado em Gramado, na Serra Gaúcha. Essas são as características
primordiais do Saint Andrews, recém-inaugurado e primeiro Hotel
Exclusive House do Brasil. É comandado por ninguém menos que
José Eduardo Guinle, ex-diretor e morador do Copacabana Palace.
Com uma vista deslumbrante do Vale do quilombo, considerado o
cartão postal de Gramado, e do seu próprio lago – inserido em um
terreno com uma área total de 10 mil metros quadrados – o hotel é
reservado a apenas 22 hóspedes, que podem desfrutar dos serviços
diferenciados. A iniciar pela reserva, passando pelo Aeroporto
Salgado Filho, em Porto Alegre, onde o hóspede é aguardado por
um chofer que o levará em um automóvel ao som de música clássica
ao empreendimento. O cliente é recebido pelo mordomo, que está a
sua espera, com uma taça de espumante. A partir deste momento,
o hóspede começa a ter a certeza de uma experiência surpreendente
e inesquecível. Cada uma das onze suítes do Saint Andrews possui
decoração única e personalizada, com diferentes objetos e cores
relacionadas a seu nome.

in A cAstle
inspired by the castles of the saint Andrews region of scotland,
with 1700 m2 of developed area and located in the city of gramado,
rio grande do sul.
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these are the prime characteristics of saint Andrews, the recently
inaugurated, first exclusive House Hotel in Brazil. it is managed
by no less than José eduardo guinle, ex-director and resident of
copacabana Palace. With a breathtaking view of quilombo Valley,
considered gramado’s classic picture postcard, and with its own lake
located on a 10,000 m2 site – the hotel is reserved for just 22 guests,
who can enjoy its special services. it all begins with the reservation
and continues when guests arrive at salgado filho Airport, in Porto
Alegre, where they are greeted by a chauffeur who takes them in a
car to the hotel, to the sound of classical music. they are welcomed
by the butler, who awaits them with a glass of sparkling wine. that is
when guests become certain that they are about to have a surprising
and unforgettable experience. each of the eleven suites at saint
Andrews has its own unique, personalized decoration, with different
objects and colors related to its name.

COM INFORMAçÕES DO BLING MEDIA, BLOG DO LuxO E wEB LuxO

dunhill & SwarovSki
Inspirada nas históricas caixas de correio do Império Britânico, a caneta-tinteiro
Sentryman Swarovski evoca a preciosidade e a sofisticação presentes nas duas
grifes que a assinam – Dunhill e Swarovski. Esta verdadeira peça de colecionador,
possui corpo revestido em ouro branco 18 quilates, coberto por uma tela de cristais
negros Swarovski, que refletem seu meticuloso trabalho artesanal. A pena, também
em ouro branco, recebeu gravação manual e banho de ródio para realçar seu brilho.
um estojo laqueado acompanha a caneta, com um certificado de autenticidade e
numeração de série, pois a edição é limitada a apenas 112 unidades.

dUnHill & sWAroVsKi
inspired by the British empire’s historic mail boxes, the sentryman swarovski
fountain pen evokes the preciousness and sophistication of the two designer
labels that have put their names on it. this true collector’s piece has a body
covered in 18 karat gold and a screen of swarovski black crystals that clearly
shows the pen’s meticulous handcrafted work. its nib, also in white gold, was
hand engraved and plated in rhodium to enhance its shine. A lacquer case
comes with the pen, with a certificate of authenticity and serial number,
since the edition is limited to just 112 units.

Pet com eStilo
quem tem um amigo canino, sabe que eles são parte da família. A Ralph
Lauren também. Por isso, a grife vem investindo em modelitos sofisticados,
voltados aos bichinhos de estimação. A coleção 2011 traz blusas 100%
Cachemere, com golas abotoadas, colarinho largo, estriados, punhos e
bainha. No site da marca é possível encontrar outras peças estilosas
como as polos Ralph Lauren e um trench coach canino.

Pet WitH style
Anyone who has a canine friend knows they are part of the
family. so does ralph lauren. this is why the label has been
investing in tiny, sophisticated clothing for pets. the 2011
collection includes 100% cashmere sweaters with button-up
collars, wide collars, grooves, cuffs and hems. other stylish
pieces, such as ralph lauren polo shirts and a doggy trench
coat can be seen on the website.

ParaíSo naS mãoS
As coleções de joias da italiana Bvlgari são inconfundíveis, o que faz das
peças itens de alto luxo glamorosos e desejados. A mais nova coleção
da grife é a Mediterranean Eden composta por joias ricas em cores e
detalhes, inspiradas nos cenários paradisíacos do Mediterrâneo. As joias
exclusivas estão sendo comercializadas através das boutiques Bvlgari,
sendo as peças mais elaboradas vendidas apenas sob encomenda.
Para conferir a coleção completa basta acessar: www.bulgari.com

PArAdise in yoUr HAnds
the jewelry collections by the italian designer label Bvlgari are
unmistakable, which makes these high luxury pieces glamorous and
much desired. its latest collection is entitled mediterranean eden,
composed of jewels that are rich in color and details inspired by the
paradisiacal settings of the mediterranean. this exclusive jewelry is
being sold by Bvlgari boutiques, with the more elaborate pieces only
available on order. to see the complete collection, just visit:
www.bulgari.com
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CASA COR comemora
25 anos de sucesso
CASA COR commemorating 25 years of success

O Grupo CASA COR comemora bodas
de prata da mostra reconhecida
internacionalmente como o
maior evento de arquitetura
e decoração das Américas e o
segundo maior do mundo.

Mercado / Market

The CASA COR Group is celebrating the
silver anniversary of a show that is
recognized internationally as the
largest architecture and decoration
event in the Americas, and as the
world’s second largest.

Sua primeira edição, em 1987, em uma propriedade da
família Forbes, no Jardim Europa (bairro da cidade de
São Paulo), apresentou 22 ambientes, idealizados por
25 profissionais e visitados por 6,7 mil pessoas. Desde a sua
inauguração, a mostra vem alcançando números grandiosos
e hoje integra o calendário dos eventos mais importantes
da cidade de São Paulo. Em 2010, cerca de 159 mil visitantes
conferiram as novidades do setor, um crescimento de dois
mil por cento em público em relação a primeira edição.

The first edition, in 1987, was held on a farm owned by the
Forbes family in São Paulo’s Jardim Europa neighborhood,
and had 22 different environments created by
25 professionals. It was by 6,700 people. Since its
inauguration, the show has been achieving larger and larger
numbers, growing into one of the most important events on
São Paulo’s calendar. In 2010, nearly 159,000 visitors came
to see the sector’s latest developments, representing 2,000%
growth in comparison with the first edition.

A ideia do evento surgiu quando a brasileira Yolanda
Figueiredo e a argentina Angélica Rueda, durante uma
viagem para Buenos Aires, encontraram seus amigos Javier
Campos Malbrán e Ernesto Del Castilho, que fizeram a
proposta às duas para organizar um evento de decoração no
Brasil. A partir daí, CASA COR tornou-se referência de bom
gosto, influenciando formadores de opinião e agregando
valor às marcas as quais se associa.

The idea for the event arose during a trip to Buenos Aires
when Yolanda Figueiredo, from Brazil, and Angélica Rueda,
from Argentina, met their friends Javier Campos Malbrán
and Ernesto Del Castilho, who proposed organizing a
decoration event in Brazil. Since then, CASA COR has
become a reference point in good taste, influencing opinion
makers and adding value to the brands it is associated with.

Em 2000, a marca foi adquirida por um fundo de
investimentos administrado pelo Pátria Banco de Negócios.
O histórico de sucesso repercutiu e ganhou mais força em
março de 2008, quando ocorreu a aquisição por Abril S/A
e Grupo Dória. Desde então, diversas inovações surgiram,
como um audacioso plano de licenciamento de produtos
com a marca, investimento em opções de entretenimento
e a criação e expansão de outros eventos e franquias.
Atualmente o Grupo CASA COR conta com 21 franquias,
sendo 17 nacionais (Amazonas, Bahia, Brasília, Campinas,
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco,
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e quatro
internacionais (Chile, Panamá, Peru e Punta Del Este).
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No segundo semestre, Casa Cor Trio, apresenta três
mostras simultâneas: Casa Boa Mesa, Casa Office e Casa
Festa. A cada nova edição de seus eventos, a vocação para
lançar tendências é renovada. O resultado são eventos que
propiciam aos visitantes a experiência única de desfrutar um
leque de novidades em arquitetura, decoração, paisagismo,
design, materiais e equipamentos de alto nível.

In 2000, the brand was acquired by an investment fund
administered by Pátria Banco de Negócios. Its success story
had a great impact and became stronger in March, 2008,
when it was acquired by Abril S/A and Grupo Dória. Since
then, a variety of innovations have arisen, like an audacious
plan for licensing Casa Cor brand products, investments in
entertainment choices and in creating and expanding into
other events and franchises.
Currently, the CASA COR Group has 21 franchises, 17 national
(Amazonas, Bahia, Brasília, Campinas, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul and Santa Catarina) and four international (Chile,
Panama Peru and Punta del Este).
During the second half of the year, Casa Cor Trio presents
three simultaneous shows: Casa Boa Mesa, Casa Office
and Casa Festa. With each new edition of events, the group’s
talent for launching new trends is renewed. This results
in events that provide visitors with the unique experience
of enjoying a range of new developments in architecture,
decoration, landscape art, design, materials and
high level equipment.

Casa Cor
SÃO PAULO
Casa Cor São Paulo

O evento aconteceu de
24 de maio a 12 de julho.
Selecionamos alguns
ambientes. Acompanhe.

The event took place
May 24 to July 12. We
chose just a few of
the environments.
Read on.

Casa Primal | Joia Bergamo
Misturando o étnico, o contemporâneo e o primitivismo, a
Casa Primal, de 90m², de Joia Bergamo contou com toques
tribais e abusou dos tons terra, cobre e marrom. O projeto
utilizou sistema de automação completo controlado por
iPhones e iPads de iluminação, persianas, áudio, vídeo e som
ambiente em todo o espaço, mostrando a nova perspectiva
do futuro. Outra novidade hi-tech foi o piso aquecido que se
estendia pela área interna.

Primitive House | Joia Bergamo
Combining ethnic, contemporary and primitive styles, the
90m² Primitive House by Joia Bergamo made use of tribal
touches and extensive use of earthy, copper and brown
colors. The project, which showed a new perspective for
the future, used a completely automated system controlled
by iPhones and iPads for lighting, Persian blinds, stereo
system, video and background sounds for the entire space.
Another high-tech new feature was the heated floor,
which covered the entire indoor area.

Living | Jorge Elias

Living Room | Jorge Elias

Inspirado nos anos 40 e na própria arquitetura do Jockey Club
de São Paulo, Jorge Elias projetou, em 90m², um Living que foi um
dos mais disputados da mostra. Com mobiliários, peças e obras de
arte, o ambiente trouxe à tona o espírito e o glamour que marcaram
o século 20. Destaques para as fotografias, que retrataram as
principais personalidades da época, e para o tapete, desenhado
pelo arquiteto especialmente para a edição deste ano.

Inspired by the Forties of the last century and making use of the
architecture of São Paulo’s Jockey Club, Jorge Elias designed a
90 m2 living room, one of the show’s most popular environments.
With its furniture, pieces and works of art, the environment
brought back the spirit and glamour of the twentieth century.
Special attention was given to the photographs, which portrayed
celebrities of the time, and to the rug, especially designed by the
architect for this year’s edition.
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Loft do Homem
Moderno
Kiko Sobrino

O arquiteto Kiko Sobrino
idealizou uma suíte para que
o público se imaginasse dentro
de cenário de galeria de arte,
criando um diálogo entre
esses dois mundos. Um dos
grandes diferenciais do espaço
foi a iluminação cenográfica
e não arquitetônica, além de
mostrar por meio de pequenas
soluções que a tecnologia é
um conceito evolutivo que faz
parte do ser humano.

Modern
Man’s Loft
Kiko Sobrino
Architect Kiko Sobrino
devised a suite for his
audience to imagine
themselves in an art gallery
scene, creating a dialogue
between the two worlds.
One of things that set this
space apart was the set
lighting, as opposed to
architectural lighting, as well
as the way it demonstrated,
through the use of simple
solutions, that technology
is an evolving concept and
part of human existence.

E-Lounge
Fernanda Marques

Em 38m², o E-Lounge trouxe o
conceito de convivência possível
entre habitantes e novas tecnologias.
Interconectividade entre os novos
meios de comunicação (web,
celular, tablets, aplicativos e
screens interativos) foi a tendência
apresentada pela arquiteta Fernanda
Marques, que usou suas próprias
experiências como base de pesquisa.

At 38m², the idea behind the
E-Lounge was creating the
possibility for visitors to live with
new technologies. Interconnectivity
among the new means of
communication (web, cell phones,
tablets, applications and interactive
screens) was the trend presented by
architect Fernanda Marques, who
used her own experiences as the
basis for her research.

Mercado / Market

Fernanda Marques

Suíte do Conquistador

Daniella e Pricilla de Barros
Despertar a curiosidade da mulher por meio dos sentidos,
sons, aromas e imagens foi o conceito utilizado pelas arquitetas
Daniella e Pricilla de Barros para criar a Suíte do Conquistador.
Tons de cinza, marrom e bege deram a tônica do projeto de
linhas retas e limpas, que utiliza a tecnologia como ferramenta
de conquista e sedução. O toque hi-tech ficou por conta da
automação dos armários e das projeções no teto e iluminação
controladas pelo iPad.

Don Juan’s Suite
Daniella and Pricilla de Barros
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E-Lounge

Awaken a woman’s curiosity by way of the senses, with
sounds, aromas and images was the concept used by
architects Daniella and Pricilla de Barros to create
the suite of a Don Juan. Grey, brown and beige were
the main colors in this project full of straight, clean lines,
which used technology as a tool for seduction. The hi-tech
touches were given by automated wardrobes and
projections on the ceiling, and iPad controlled lighting.

Restaurante Brasileiro
Bya Barros

Brazilian Restaurant
Bya Barros

Uma mistura de estilos foi a aposta da arquiteta Bya Barros
para o restaurante, que contou com um espaço de 350 m².
A pintura da parede do banheiro foi assinada pelo Grafiteiro
Kobra. O mobiliário composto por peças vindas da Europa e
América do Norte, sob curadoria de Fábio Souza. O ambiente
teve também um bar em peça única, toda reaproveitada e
tapete em lona reciclável com estampa de zebra. Uma pista
dançante foi o diferencial do espaço.

Mixing and matching styles was architect Bya Barros’
proposal for this restaurant, and she had 350 m2 to work
with. The paint job in the bathroom was done by graffiti
artist Kobra. The furniture consisted of pieces from
Europe and North America, curated by Fábio Souza.
The environment also had a single-piece bar made with
a reused log and a rug in recyclable canvas with a zebra
print. A dance floor was what really set the space apart.

Cabana Urbana | Fábio Galeazzo
Para estrear a Vila Casa Cor, Fábio Galeazzo criou uma pequena casa
de 60 m², a Cabana Urbana – idealizada para os amantes do lifestyle
- propôs uma nova forma de morar. Em uma antiga construção
pertencente ao Jockey, o arquiteto aplicou a técnica de retrofit, que
introduz materiais novos à arquitetura existente. Complementou a
estrutura com vigas e pilares em bambu gigante oriundos do tradicional
procedimento colombiano de construção. Utilizou como revestimento
madeira de manejo sustentável desenvolvida manualmente por artesãos
gaúchos em contraste a granitos exóticos nacionais. Na decoração,
espreguiçadeiras em forma de ninho gigante e uma cozinha giratória.

Urban Hut | Fábio Galeazzo
For his debut at Vila Casa Cor, Fábio Galeazzo created a small
60 m2 house, the Urban Hut - designed for lovers of the lifestyle
– proposing a new way of living. In an old building belonging to
the Jocky Club, the architect resorted to retrofitting, a technique
that introduces new materials to existing architecture. He
complemented the structure with beams and pillars in gigantic
bamboo from a traditional Colombian building procedure. For
wood coverings, he use sustainable wood developed by hand by
southern Brazilian craftspeople, contrasting with exotic Brazilian
granite. For the decoration, there were lounge chairs in the shape
of gigantic nests and a rotating kitchen.
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Casa Cor Santa
Catarina
Casa Cor São Paulo

A mostra aconteceu de
19 de março a 1 de maio de 2011.
O evento abriu o calendário da
grife Casa Cor na América Latina.
The show was open from March
19 to May 1, 2011. It opened Casa Cor’s
calendar of events in Latin America.

Home Degustação
A designer de interiores Fernanda Siqueira
e a arquiteta e urbanista Viviane Martins
projetaram o Home Degustação do
Apartamento do Pai Solteiro, tendo como
norte fazer deste espaço mais do que um
local para reunir os amigos. As profissionais
foram além, e usaram os mais de 20 metros
quadrados do ambiente para aguçar os
sentidos e despertar prazeres no público.
Despojado e funcional, o Home Degustação
teve design sob medida para o pai solteiro
que tem uma rotina atribulada e aprecia o
conforto com toques personalizados.

Wine Tasting Home

Mercado / Market

Interior designer Fernanda Siqueira and
architect and urbanist Viviane Martins
designed the Wine Tasting Home
environment with the idea of a single
father’s apartment in mind, striving to make
it more than just a place to gather friends.
The professionals took it even further and
used the twenty-plus square meters to
sharpen the senses and awaken feelings
of pleasure in visitors. Casual and highly
practical, the Wine Tasting Home was
made-to-order for a single father with
a busy schedule and who appreciates
comfort with personalized touches.

Home Theater do
Apartamento da família
O Home Theater do Apartamento da Família foi projetado para
causar impacto nos visitantes. As cores azul, pink, laranja, cinza
concreto e branco dominaram o ambiente. As paredes receberam
o efeito concreto e uma arte em grafite, nas mesmas cores utilizadas
nos tecidos. “O ambiente é descontraído e sem formalidades,
completamente despojado para a curtição da família e dos amigos”,
definem os arquitetos que escolheram, para compor o ambiente,
materiais diversificados como concreto e laca de alto brilho, além
de uma parede com tijolos rústicos italianos.
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Family Apartment Home Theater
The Family Apartment Home Theater was designed to cause
an impact on visitors. Blue, pink, orange, concrete gray and
white dominated the environment. The walls were given
a concrete effect and graffiti art, in the same colors as the
fabric. “The environment is informal, completely laid-back
for the family to enjoy itself and in the company of friends,”
said the two architects, who chose a wide variety of materials
to compose the environment, such as concrete and high
gloss lacquer, in addition to a wall with rustic Italian bricks.

Quarto dos Gêmeos

Bedroom for Twins

Os irmãos Daniella e Billy Scatena, de Joinville, assinam
o projeto do Quarto dos Gêmeos. O ambiente teve mais
de 21 metros quadrados e trabalhou com a ideia do tema
nacional da mostra, Dia a dia com a tecnologia, para
conquistar o público jovem. “Escolhemos um tema jovial
que mescla tecnologia, lazer e as necessidades diárias
de um quarto de adolescentes”, explicam os arquitetos.
A inspiração veio do game Rock Band, um jogo musical
que permite que os jogadores formem uma banda de
rock e toquem diferentes instrumentos. O ambiente do
quarto é totalmente automatizado, com equipamentos
de última geração.

Siblings Daniella and Billy Scatena, from Joinville,
were responsible for the Bedroom for Twins. The
over 21 square meter environment was based on the
nationwide theme for the event this year – Daily Life
with Technology – to win over a young audience. “We
chose a joyful theme that combines technology, leisure
and the daily needs of a bedroom for teenagers,” the
architects explained. The inspiration came from a game
called Rock Band, in which players put together a rock
band and play different instruments. The bedroom is
fully automated by cutting edge equipment.

Loft do Publicitário

Advertising Agent’s Loft

Inspirada na figura do publicitário, representada por
um homem culto e antenado nas novidades culturais,
a arquiteta e urbanista Juliana Pippi projetou o Loft do
Publicitário. A profissional realizou um planejamento
minucioso para aproveitar cada centímetro dos
mais de 82 metros quadrados do ambiente. O estilo
contemporâneo, predominante no loft, é realçado pelo
uso de materiais como vidro, corian translúcido com
iluminação interna e luminárias gigantes, instaladas na
cozinha gourmet. O revestimento feito com tijolo inglês,
a aplicação de efeito decorativo tipo camurça em uma
das paredes e o piso de porcelanato em grandes formatos
aqueceram e garantiram o toque acolhedor do ambiente.

Inspired by the figure of the advertising agent,
represented by a highly educated man in-tune with
cultural developments, architect and urbanist Juliana
Pippi designed the Advertising Agent’s Loft. She carefully
planned the environment to make the most of every
centimeter of the space’s more than 82 m2. The loft’s
predominantly contemporary styling is enhanced by the
use of materials like glass, translucent corian with internal
lighting and gigantic lamps installed in the gourmet
kitchen. The covering is achieved with English brick and
the use of a decorative, suede-like finish on one of the
walls, while a porcelain floor with large tiles warms the
environment, giving it a cozy touch.
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Sala de Jogos do Pai solteiro

Single Father’s Game Room

A Sala de Jogos é um espaço para reunir amigos e
familiares nas horas de lazer e descanso. O projeto,
assinado pelas arquitetas Caroline de Souza e Diana
Macari em aproximadamente 50m², exprime bom gosto
e sofisticação. As arquitetas escolheram cores neutras
para contrastar com o colorido vibrante de puffs, mesa
de apoio e objetos variados. A grande surpresa fica por
conta de simulador de corrida de carros.

The Game Room is the perfect place to gather friends and
family during free time. The project, by architects Caroline
de Souza and Diana Macari in an approximately 50 m2
space, exudes good taste and sophistication. The architects
chose neutral colors to contrast with the vibrant colored
poofs and support table and a variety of objects. The big
surprise was the race car simulator.

Unity makes a difference

As exportações do setor moveleiro, quando
comparados os anos de 2009 e 2011, de janeiro a maio
respectivamente, poderiam tranquilizar os empresários
uma vez que os resultados obtidos em 2010 praticamente
se mantêm em 2011. Todavia (vide quadro) quando
colocamos lado a lado exportações e importações as
preocupações com o futuro adquirem outros contornos.
O saldo da balança comercial indica com toda
a clareza que as importações crescem em ritmo
acelerado. Este cenário leva à desindustrialização
e à perda de postos de trabalho o que é prejudicial
ao setor moveleiro que emprega mão-de-obra
intensiva. Recentemente duas ações anunciadas pelo
governo federal podem fortalecer o setor moveleiro:
a desoneração gradual da folha salarial e as novas
medidas para restringir o trânsito de dólares no mercado
financeiro brasileiro para fortalecer os exportadores,
como informou o ministro Fernando Pimentel.

Miguel Sanchez Junior
Consultor da ABIMAD

Miguel Sanchez Junior
ABIMAD Consultant.

The exports of the Brazilian furniture sector, comparing
2009 and 2011, from January to May respectively,
might lead business owners to breathe a sigh of relief,
considering the results obtained in 2010 were practically
maintained in 2011. However (see chart), when we place
exports and imports side by side, concerns for the
future take on a new shape.
The trade balance clearly indicates that imports are
growing at an accelerated rate. This scenario leads
to de-industrialization and the loss of jobs, which
is prejudicial to the furniture sector, which employs
intensive labor. Recently, two actions announced by
the federal government may strengthen the furniture
sector: the gradual relaxation of salary fees and the
new measures to restrict the transit of dollars on
the Brazilian financial market, so as to strengthen
exporters, as minister Fernando Pimentel informed.

Com relação às importações de móveis, o quadro a
seguir traz outro sinal de alerta: a crescente importação
de produtos chineses que concorrem em preço com os
produtos nacionais e muitas vezes de qualidade inferior.
A revisão das atuais normas técnicas da ABNT
e eventualmente o desenvolvimento de outras, pode
criar barreiras técnicas que limitem a entrada de
produtos importados que afetam a produção nacional.

Regarding furniture imports, the following table brings
another warning signal: the growing imports of Chinese
products that compete in price with national products,
and oftentimes with inferior quality. The revision of
current ABNT technical standards and eventually the
development of others will be able to create technical
barriers that will limit the entrance of imported
products that affect national productio

Sobre este tema, cabe referirmo-nos a recente entrevista
concedida a imprensa especializada pelo presidente
da ABIMAQ – Associação Brasileira das Indústrias de
Máquinas e Equipamentos, Luiz Aubert Neto. Nessa
ocasião comentou que as máquinas chinesas importadas
não obedecem à norma regulamentadora NR 12 da
ABNT. Trata-se da norma que estabelece os dispositivos
de segurança nas máquinas para várias finalidades
operacionais. O setor moveleiro também deve
se unir e trabalhar para criar seus mecanismos de
proteção contra a entrada de produtos de qualidade
não aferida. Esta união também mostrará a força
e a pujança do setor e com isso certamente os
pleitos junto ao governo federal podem acontecer
em prazos mais adequados.

About this theme, it is worth referring to the recent
interview given to the specialized press by the
president of ABIMAQ, the Brazilian Association of
the Machine and Equipment Industry, Luiz Aubert
Neto. On this occasion, he commented that imported
Chinese machinery does not obey ABNT’s NR 12
regulation. That is the standard that establishes what
safety devices are needed on machines with different
operating purposes. The furniture sector should also
unite and work towards creating its own mechanisms
to protect against the entrance of unverified quality.
This unity will also show the sector’s strength and
vigor, and with that, certainly our cases with
the federal government can be heard in more
appropriate time spans.
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A união faz
a diferença

Ano

US$
Milhões

2009

2010

Exportações

261

304

2011
302

Importação

26

173

254

Saldo

235

131

48

Ano

US$
Milhões

2009

2010

2011

China

5

36

78

EUA

8

39

51

Alemanha

4

19

21

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior
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Bell’Arte cria sofá
para Casa Cor

Bell’Arte creates
sofa for Casa Cor

Resgatando valores estéticos do neoclássico, mas com
abordagem contemporânea, o sofá Avalon, da Bell’Arte
foi escolhido pelos arquitetos Aglaiton Silva e Maristela
di Oliveira para compor o espaço Restaurante na Casa
Cor 2011. O evento acontece em São Paulo, de 24 de
maio a 12 de julho, no Jockey Club.

Bringing back neo-classical esthetics, but with
a contemporary approach, the Avalon sofa by
Bell’Arte was chosen by architects Aglaiton Silva
and Maristela di Oliveira to be included in their
restaurant space at Casa Cor 2011. The event will
take place in São Paulo, May 24 to July 12,
at the Jockey Club.

O Avalon foi apresentado ao casal de arquitetos pela
loja Dunelli, de São Paulo, sendo escolhido quando
ainda estava em fase de projeto. O desenvolvimento foi
especialmente voltado para a participação na Casa Cor,
no espaço que homenageia João Doria Jr.,
presidente do evento.
Seguindo o tema do evento, Dia a Dia com Tecnologia,
o estofado aposta em combinações de materiais,
visando proporcionar conforto surpreendente. Combina
cuidadosamente percintas elásticas entrelaçadas com
molas bonnel, espumas de alta resiliência e fibras
siliconadas. O tecido de veludo dá um toque de superfície
macio e agradável, completando essa sensação.
O designer da Bell’Arte, Ricardo Barddal, conta que o
Avalon foi criado para compor ambientes onde a tônica
é classe e sobriedade, com referências no passado, mas
livre dos excessos característicos deste estilo. “Por isso
mesmo, a peça desempenha com eficiência o papel de
elo, proporcionando a possibilidade de harmonizar dois
estilos diferentes em um mesmo ambiente”, explica.
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Avalon was presented to the two architects by the
Dunelli store of São Paulo, and was chosen while the
environment was still in the planning stages. It was
designed especially for participation in Casa Cor, in
the space that pays a tribute to João Doria Jr, the
event’s president.
Following the event’s theme of “Everyday Technology”
the sofa bets on different combinations of materials,
with the goal of providing surprising comfort.
Carefully combined elastic straps interwoven with
bonnel springs, high resilience foam and silicone
fibers. The sofa’s velvet upholstery gives it a soft,
pleasant touch, completing the sensation of comfort.
Bell’Arte designer Ricardo Barddal told us that the
Avalon was designed to complement environments
where the main note is class and sobriety, with
references to the past but free from the excesses
characteristic of this style. “For this exact reason, the
piece efficiently performs the role of a link, providing
the possibility of harmonizing two different styles
in a single environment,” he explained.

Decora Lider na Bahia

Decora Lider in Bahia

Além de inaugurar a sua primeira unidade na
região Nordeste, em Salvador (na Alameda
das Espatódeas), a Lider também realiza a sua
primeira mostra própria Decora Lider no estado.

In addition to inaugurating its first unit in
northeastern Brazil, in the city of Salvador
(at the Alameda das Espatódeas), Lider is
also organizing its own first Decora Lider
show in the state.

Com o tema “Minas com Bahia” e curadoria de
Andrea Velame foram montados 18 ambientes
projetados por 25 arquitetos e decoradores
baianos. A Mostra, que recebe ainda uma
exposição com obras de 10 fotógrafos baianos
e mineiros, foi aberta no dia 17 de março em
paralelo à inauguração da loja, e fica disponível
para visitação gratuita.
A exposição dos ambientes será feita na própria
loja baiana da Lider, que tem quatro andares,
escritórios disponíveis para arquitetos e mil
metros quadrados de showroom.
O investimento total foi de R$ 3,5 milhões.
Já o tema escolhido para a mostra tem o
objetivo de mostrar a relação entre Minas
Gerais, onde nasceu a Lider, e o estado da Bahia.
“Acreditamos que Minas e Bahia têm muito
em comum, como o valor às coisas da terra,
a riqueza da culinária e a hospitalidade. Nos
sentimos em casa na capital baiana”, enfatiza
Tiago Nogueira, gerente de marketing
da Lider Interiores.
Vale lembrar que mais de 240 mil pessoas
já visitaram a Mostra nas edições anteriores.
A entrada é sempre gratuita.

Themed “Minas Gerais with Bahia” and curated
by Andrea Velame, 18 environments designed
by 25 Bahian architects and decorators were
assembled. The show, which also features an
exhibition with work by 10 photographers from
Bahia and Minas Gerais, opened on March
17 in parallel with the store’s inauguration,
and is open for visits, free of charge.
The environments are on display at Lider’s
own store in the state, which has four stories,
offices available for architects and 1,000 m2
of showroom. The total investment was
BRL 3.5 million.
The theme chosen for the show meant to
show the relationship between Minas Gerais,
where Lider was founded, and the state of
Bahia. “We believe Minas and Bahia have
a lot in common, such as an appreciation
of things from the earth, great cuisine and
hospitality. We feel at home in the Bahian
capital,” emphasized Tiago Nogueira, marketing
manager for Lider Interiores.
It’s worth noting that more than 240,000
people have already visited the show in its
previous editions. Entry is always free of charge.
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estoBel commemorAtes 25 yeArs

twenty-five years ago, on August 21, 1986, estobel
estofados was born in the city of farroupilha, rio
grande do sul. United by the same ideal, members
Jurandir Volpini, Vilson nicolodi, Paulo gasperin
and nadir molon opened the doors of a company
in a small 400 m2 pavilion, with just five employees.
since the start, estobel has focused on designing
products for the high end segment, as it does to this
day. Along these lines, the Brasília and Paris sofas
were the precursors. After two years, the excellent
acceptance of the Antares, Berger, sírius, luanda
and Aldebaran sofas consolidated the company’s
position in the market.
At that time, the company presented its products
during its first participation in trade shows, during
movelsul, in 1988. its involvement in the foreign
market intensified from 2003 on, consolidating
the brand even further in the sofa segment, proof
of this being its participation in important trade
shows abroad like dubai and madrid.
the company has been iso 9001 certified since
december, 2007, as one of the first companies in
the sofa segment to earn an international quality
certification. the company renewed its certification
in september, 2010.
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currently, the company has a 17,000 m2 site and its
factory is over 6,000 m2. this ongoing movement
towards meeting goals has made the company
increasingly skilled in creating sofas with great
design and in good taste.

Em 21 de agosto de 1986, há 25 anos, nascia a
Estobel Estofados na cidade de Farroupilha, Serra
Gaúcha. unidos pelo mesmo ideal, os sócios Jurandir
Volpini, Vilson Nicolodi, Paulo Gasperin e Nadir
Molon iniciaram as atividades da empresa em
um pequeno pavilhão de 400 metros quadrados
e apenas cinco funcionários.
Desde o princípio, a Estobel idealizou produtos
direcionados para o segmento de linha alta,
permanecendo até os dias de hoje. Dentro dessa
linha, os estofados Brasília e Paris foram os
precursores. Após dois anos, a excelente aceitação
dos estofados Antares, Berger, Sírius, Luanda e
Aldebaran resultaram na consolidação
da empresa no mercado.
Nesta época, a empresa apresentou seus produtos
em sua primeira participação em feiras, durante a
Movelsul em 1988. A atuação no mercado externo
foi intensificada a partir de 2003, consolidando ainda
mais a marca no ramo de estofados. Prova disso foi
a participação em importantes feiras no exterior
como de Dubai e Madri.
A empresa possui certificação ISO 9001 desde
dezembro de 2007, sendo uma das primeiras
empresas do segmento de estofados a conquistar
uma certificação internacional de qualidade. Em
setembro de 2010, a empresa renovou o certificado.
Atualmente a empresa ocupa uma área de 17.000 m²
e seu parque fabril uma estrutura de mais de 6000
m². Essa movimentação contínua, em prol de metas,
torna a empresa cada vez mais qualificada na
criação de estofados com design e bom gosto.

arteFama Se
cadaStra ao
SiStema de
cartÕeS BndeS
ArtefAmA signs
UP for Bndes
cArd system

Os lojistas que já fazem uso do cartão BNDES ou
que desejam financiar compras por esse sistema,
desde o mês de Abril, encontram na Artefama
um parceiro. O cartão oferece financiamento
automático em até 48 meses.

retailers who already use the Bndes card or
would like to finance their purchases through
this system have found a partner in Artefama
since April. the card offers automatic financing
of up to 48 months.

De acordo com Cinthia Côrrea, da Artefama,
“este cartão é uma grande facilidade para o
lojista pois, além de poder fazer suas compras
na empresa, pagar em até 48 vezes, conta com
uma taxa de juros baixa e pré-fixada”.

According to cinthia côrrea, of Artefama, “this
card is extremely practical for retailers, since
besides being able to make their purchases at
the company, paying in up to 48 installments,
they also rely on a low, pre-fixed interest rate.”

O cartão é destinado a Micro, Pequenas e Médias
empresas. Funciona da seguinte forma, os
clientes obtêm o cartão BNDES junto aos bancos
Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco
do Brasil ou Banrisul, e apresentam o cartão no
momento da compra. Então, o pedido do lojista
será submetido ao cadastro do Portal do BNDES
para liberação. Após a liberação, a venda é
efetivada. Outras informações você encontra no
site da Artefama: www.artefama.com.br

the card is meant for micro, small and mediumsized companies. it works in the following way,
clients obtain the Bndes card from the banks:
Bradesco, caixa econômica federal, itaú, Banco
do Brasil or Banrisul, and present the card at
the time of purchase. then the retailer’s order
will be submitted through the Bndes web
portal for approval After approval, the sale
is completed. more information can be found
on Artefama’s website: www.artefama.com.br
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Design feito
para viver.

Conheça nossa linha de estofados, colchões, salas de jantar, salas de estar e dormitórios.
Lider Revenda: Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1041 - Carmo do Cajuru - MG - (37) 3244.0371 - (37) 3244.0375 | liderinteriores.com.br

Conexão
Connection

Artigo / Article

Não temos como pensar num mundo como o
de hoje sem falar em conexão. E quando falo em
conexão me refiro à conexão em todos os sentidos.
Acredito que essa realidade traduz muito bem
a importância de um trabalho de assessoria de
imprensa e seu crescimento no mercado nos
últimos anos. Marcas estão cada vez mais próximas
de seus clientes, de seu público-alvo, e falar com
a mídia é falar com o público de forma clara e
transparente. É levar informação em primeiro lugar.
Quando começamos a Index, há 15 anos, o cenário
era outro. Naquela época, que não é muito longe,
quem contratava assessoria de imprensa eram, na
grande maioria, multinacionais e políticos, pois
precisavam falar com a mídia. De lá para cá muita
coisa mudou. Hoje, todos precisam falar com a
mídia. Qualquer pessoa se comunica com o
mundo por meio de microblogs e redes sociais.
Assessoria de imprensa na essência é um trabalho
de interlocução entre cliente e imprensa, mas isso
também mudou. Inventamos e nos reinventamos
várias vezes ao longo dos anos, criamos uma
maneira de trabalhar muito própria que só quem
passa por aqui percebe a diferença. Nesse processo
identificamos o que é notícia, o que é relevante,
desenhamos um plano A, um B e um C, nos
conectamos, com a imprensa, clientes, parceiros
e formadores de opinião.
O que importa, mais do que veicular, é posicionar,
passar a mensagem planejada, trilhar um caminho.
O que fazemos é potencializar resultados que
poderiam vir com o tempo se o produto for bom.
Trabalhamos com estratégia, mas também com
intuição. Costumamos brincar que em nossa
empresa tudo que fazemos é com paixão.
Na verdade, essa afirmação não é uma brincadeira.
Partindo do princípio de que hoje somos um
“braço” do marketing de muitos de nossos clientes,
nada mais natural do que evoluirmos da posição de
simples assessores de imprensa para peças-chave
no planejamento de marketing e comunicação.
Tudo está conectado. Participamos com nossos
clientes, parceiros indispensáveis de todo e
qualquer planejamento, da organização de eventos,
lançamentos e de todas aquelas ações que tenham
relevância e peso para virar notícia. A gente vive o
cliente e isso nos permite interagir de forma ativa
e pertinente, sugerindo, agregando e discutindo
ideias e propostas, full time.
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Silvia Vidigal Ramos e Taciana Veloso
Sócio-fundadoras da Index Estratégias
de Comunicação

Silvia Vidigal Ramos and Taciana Veloso
Founding members of Index Estratégias
de Comunicação

There is no way of thinking about a world like the one we
live in today without talking about connection. And when
I say connection, I’m referring to connection in every sense
of the word. I believe that this reality perfectly expresses
the importance of the job of press advising and its growth
in the market in recent years. Brands are becoming
increasingly close to their customers, their target audience,
and speaking to the media means speaking with your
audience in a clear and transparent way. It means putting
information first.
When we opened Index fifteen years ago, the scenario was
different. At that time, not so long ago, the great majority
of the ones who hired press advisors were multinationals
and politicians, since they needed to speak with the media.
Since then, much has changed. Nowadays, everyone needs
to speak with the media. Anyone can communicate with
the world by way of microblogs and social networks.
The essence of press advising is the work of communication
between customers and the press, but that has also
changed. We have invented and reinvented ourselves many
times over the years; we have created our own special way
of working, that only those who pass by here will see the
difference. In this process, we identify what news is, what’s
relevant, we draw up plan A, B, and C, we connect ourselves
– with the press, customers, partners and opinion makers.
What’s important, more than getting published, is to
position ourselves, give a planned message, take a path.
Our job is to increase the potential of results that might
come over time if the product is good. We base our work
on strategy, but also on intuition. We often joke that at our
company, everything we do, we do passionately. Actually,
that statement is no joke.
Basing ourselves on the principle that today we are an
“arm” of many of our clients’ marketing, nothing is more
natural than for us to evolve from the role of simple
press advisors to key-pieces in their marketing and
communication. Everything is connected. We participate
with our clients, indispensable partners in any and all
planning, event organization, product launches, and all
of those actions that might have sufficient relevance and
weight to become news. We “ live” the experience of our
clients, and that allows us to interact in an active and
pertinent way, suggesting, adding and discussing ideas
and proposals, full time.
www.indexassessoria.com.br
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A

2A Cerâmica

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
Abarca Móveis Ltda.
+55 11-4636-3022
www.abarcamoveis.com.br
Abitare Home Ltda.
+55 27-3322-0189
www.abitarehome.com

Lista de Associados / List of Associates

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

Art Image Indústria e Comércio Ltda.
+55 11-5521-0834
www.artimage.com.br
Art Maison Decoração
de Interiores Ltda.
+55 11-3642-1800
www.artmaison.com.br
Artesania Actual
+55 41 3649-1470
www.artezanalactual.com.br
Arte Nova Ind. E Com. De Móveis Ltda.
+55 43-3325-4040
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
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Brasil Post - Garden Pais. P. Pte Ltda.
+55 18-3221-4699
www.moveisbrasilpost.com.br

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

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

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

d

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

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

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

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

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

c

Espaço Eduardo Moraes
E.M Trading Móveis de Decor
+55 21-2716-5533
www.eduardomoraesimport.com.br
Essenza Design Indústria
de Móveis Ltda.
+55 54-3293.1077
www.essenzadesign.com.br
Estobel Indústria de Estofados Ltda.
+55 54-2109-3000
www.estobel.com
Estofados Ferrari
+55 32 - 3539 4350
www.estofadosferrari.com.br

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

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

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

Estofados Italia
+55 54-3261-2466
www.estofadositalia.com.br
Estofados Jardim Ltda.
+55 47-2106-7599
www.estofadosjardim.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f

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

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

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

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

Celina Ind. e Com. Do Mobiliário Ltda.
+55 21-2597-7772
www.celinadesign.com.br

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

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

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

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

Century Ind. E Com. De Móveis Ltda.
+55 44-3264-8550
www.centuryestofados.com.br
Chies e Silva Ind. e Com. de Móveis
Ltda. Me
+55 54-3459-1390
CGS Indústria e Comércio
de Móveis Ltda.
+55 45-3264-1801
www.cgsmoveis.com.br
China Shopping
Vacheron do Brasil Ltda.
+55 11-5666-7999
www.chinashopping.com.br

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

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

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

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

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

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

Formato Móveis
+55 11-3686-3119
www.formatomoveis.com.br
Formiline Moveis
+55 44-3268-1878

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blumenox Iluminação
+55 47-3327-3697
www.blumenox.com
Bolis Ind. e Com. De Móveis Ltda.
+55 49-3324-2457
www.bolis.com.br

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

e

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

g

Galerie Estambul Ltda.
+55 31-3288-4020
www.estambultapetes.com.br
German Interiores
+55 61-3354-7979
www.german.com.br
Gold Line - Polo Design Ind.
e Com. de M. Ltda.
+55 44-4001-3030
www.goldline.ind.br

Showroom
R. Euclides da Cunha, 230
São Cristóvão l Rj
Tel.: 21 . 3214 1900
lightway.com.br

Nova coleção Lightway.
Móveis e Objetos da Ásia
direto para sua loja.

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

Lucatti Artes e Decorações Ltda.
+55 13 3313-1747 / 246
www.lucattiartes.com
Lightway Comércio Ltda.
+55 21 3214-1900
www.lightway.com.br

GS Móveis de Vime Ltda.
+55 41-3372-1216
www.gsmoveis.com.br

h

H.A.Rocha Decorações
+55 45-3037-1919
www.helainyrocha.com.br

m

Helizart Ltda.
+55 31-3227-9613
www.helizart.com.br
Hermann Móveis
+55 54 3286-2710
www.hermann.ind.br
Herval Móveis e Colchões
+55 51-3564-8300
www.herval.com.br

Lista de Associados / List of Associates

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

i

Idea Tissot
+55 54-34214000
www.tissot.com.br
Indústria de Móveis Ancezki Ltda.
+55 54-3453-3224
www.ancezki.com.br
Indústria de Móveis Apolo
+55 32-3539-4322
www.moveisapolo.com.br
Indústrias Artefama SA
+55 47-3631.1200
www.artefama.com.br
Italsofa Nordeste SA - Natuzzi Group
+55 11-6193-5987
www.italsofa.com

j

Jhovini Móveis
+55 54-3458-3105
Jowanel Ind. de Móveis Estofados Ltda.
+55 17-3421-7095
www.pollusmoveis.com.br

k

l

94

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

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

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

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

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

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

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

Mac Alumínios Ind. e Comércio Ltda.
+55 34-3318-8000
www.macmoveis.com.br
Melyana Comércio Ltda.
+55 21-2527-8020
www.melyana.com.br

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

Metáfora Design de Produtos
de Decoração Ltda.
+55 19-3216-5138
www.metaforadesign.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Móveis Irimar Indústria
e Comércio Ltda.
+55 47-3644-2599
www.irimar.com.br
Móveis James Ltda.
+55 47-3631-0300
www.moveisjames.com.br
Móveis Nordeste Ltda.
+55 54-3292-2330
www.moveisnordeste.com.br
Móveis Regência Ltda.
+55 41-3346-5654
www.moveisregencia.com.br
Móveis Tremarin Ltda.
+55 54-2109-7777
www.tremarin.com.br

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

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

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

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

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

r

s

t

Tapis Comércio e Confecções
de Tapetes Ltda.
+55 11-3667-5548
www.tapetestapis.com.br
Tec Line Móveis
+55 54-2621-6886
www.teclinemoveis.com.br
Terra do Sol
+55 83-3226.2751
www.terradosol.art.br
Til -Modas Second Skin.
+55 11-34680200
www.tiloriente.com.br
Tok Glass Ind e Com de Cristais Ltda.
+55 51-3483-3700
www.tokglass.com.br
Tribal Comércio Imp. Exp. Ltda.
+55 11-5093-1750
www.tribaltapetes.com.br
Tupy - Cerâmica Artística Tupy Ltda.
+55 11-4221-4544
www.tupy.ind.br
Tumar Ind. de Móveis Ltda.
+55 54 3463-8533
www.tumar.com.br

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

u

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

v

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

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

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

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

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

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

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

Ventura e Pereira Imp. e Exp. Ltda.
+55 31-3542-2748
Verona Móveis
+55 49-3324-0220
www.veronamoveis.com.br

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

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

Sarquis Samara Atelier
de Escultura Ltda.
+55 43-3321-0186
www.sarquissamara.com.br
Scarazzato Ind. Com.
de Molduras Ltda.
+55 43-3256-9560
www.scarazzato.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parma Móveis Ltda.
+55 32-3539-2500
www.parmamoveis.com.br
Plano de Luz Comércio de Ilum. Ltda.
+55 41-3019-6809
www.planodeluz.com.br

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

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

P

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

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

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

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

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

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

w

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

ABIMAD 2012

O GRANDE EVENTO DA ALTA DECORAÇÃO
DE 8 A 11 DE FEVEREIRO

2 0 1 2

Patrocínio

Local

ARCO W

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

A madeira oferece muitas possibilidades de acabamentos e se adequa aos mais diversos
estilos. Qualquer que seja sua preferência, você sempre pode contar com as Soluções
Ilimitadas para Madeiras da Sayerlack. Com elas, o resultado é garantido e você não
precisa ter limites, nem na sua criatividade, nem na sua produção. Se você quer o
melhor em beleza, proteção e durabilidade para a madeira, a escolha é fácil: Sayerlack.
0800 702 6666 www.sayerlack.com.br

0800 702 6666
www.sayerlack.com.br

