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Carta do Presidente / Letter from the President

Nesta edição da nossa revista Hall trazemos
os resultados da 13ª Feira ABIMAD.
Realizada no Pavilhão dos Imigrantes, e com
muitas novidades, foi um sucesso tanto em
negócios como nas expectativas de nossos
clientes lojistas.
Mudanças no acesso, transporte, facilidades
e, claro, os espaços com Nespresso e
Cupcake foram destaque. E como sabemos
disso? Uma ampla pesquisa feita com
mais de 1.300 visitantes e 150 expositores
nos trouxe informações valiosas que
nos mostraram um índice de satisfação
acima de 90%.
Mas melhorias sempre são necessárias, e
essa pesquisa também é para isso. A busca
da excelência é um objetivo sem ﬁm. É como
entendemos que se deve dar a continuidade
de um trabalho.
Por falar em continuidade, já estamos
preparando a 14ª edição da ABIMAD que
se realizará de 25 a 28 de julho desse ano.
As novidades não param por aí: temos a
honra de, nessa edição da revista, iniciar
um trabalho com a jornalista Maria Ignez
Correa da Costa Barbosa que assinará uma
coluna dedicada à decoração, mobiliário,
gosto e estilo.
Formada em Jornalismo pela PUC do Rio
de Janeiro, trabalhou, entre outros, no
Jornal do Brasil e no O Estado de São Paulo.
Junto com seu marido, o Diplomata Rubens
Barbosa, foi Embaixatriz em Londres e
Washington e, ao longo dos anos, tiveram
a oportunidade de morar em diversas
cidades mundo afora.
Poliglota, lançou livros como Gentíssima,
uma coletânea de entrevistas; Casas de São
Paulo, pela Metalivros e Histórias de Estilo
e Décor, o mais recente. Seja bem-vinda!

This edition of Hall Magazine includes the
results from the 13th ABIMAD Trade Show.
Held in the Exhibition Hall of Imigrantes
Expo Center and with plenty of new
developments, it was a great success, both
in terms of business as in terms of meeting
the expectations of our retailer clients.
Changes in access, transportation,
conveniences and of course, the Nespresso
and Cupcake stations were a few of the
highlights. And how do we know? An
extensive survey conducted with over 1,300
visitors and 150 exhibitors gave us valuable
information that showed us our satisfaction
rate is over 90%.
But improvements are always necessary,
and the survey also serves that end. There
is no end to the pursuit of excellence. That
is how we understand the necessity to lend
continuity to our work.
Speaking of continuity, we are already
preparing for the 14th edition of ABIMAD
that is set to take place July 25-28 this year.
The new developments don’t end there:
we have the honor of, in this edition of
the magazine, beginning to work with
journalist Maria Ignez Correa da Costa
Barbosa, who will be writing a column
on decoration, furnishings, good taste
and style.
With a degree in journalism from PUC-RJ,
she has worked for Jornal do Brasil and O
Estado de São Paulo newspapers, among
others. With her husband, diplomat Rubens
Barbosa, she has been ambassadress in
London and Washington D.C. and over the
years has had the opportunity to live in a
variety of cities around the world.
A polyglot, she has published books like
Gentíssima, a collection of interviews; Casas
de São Paulo, published by Metalivros; and
Histórias de Estilo e Décor, her most recent
title. Welcome!
Pleasant reading,

MICHEL OTTE
President of ABIMAD

Boa leitura,

MICHEL OTTE
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Presidente da ABIMAD

Mestre da
simplicidade
Master of simplicity

De Estilo e Olhar / On Style and the Look

b y

m a r i a

i g n e z

b a r b o s a

Christian Liaigre é membro
do Cabinet Colbert,
instituição-vitrine da
excelência de seu país em
matéria de criação e que
reúne as mais importantes
marcas do design, da
joalheria e da moda da
França.
Em São Paulo, em plenos Jardins, numa casa
antiga com interior repaginado na Avenida
Gabriel Monteiro da Silva, um novo showroom
será inaugurado em maio próximo. É o famoso e
bem sucedido designer francês Christian Liaigre,
já entronizado no panteão dos grandes mestres
do design no mundo, apostando no Brasil.
E trazendo para nosso convívio seus móveis de
linhas rigorosamente retas e nos quais o luxo se
esconde atrás da pureza do design, da qualidade
da mão de obra e está presente no esmero
como são tratados o couro costurado na melhor
tradição da selaria francesa e as madeiras
exóticas escuras com que são confeccionados.
Apesar de nossa indústria poder se ressentir ao
ver tantos designers e marcas se estabelecendo
no Brasil, vale a nova e próxima vizinhança pela
possibilidade de convívio com uma marca que
transpira gosto e estilo e é um exemplo de como
o verdadeiro luxo mora na simplicidade.
Christian Liaigre formou-se em Belas Artes em
Paris no final dos anos sessenta. Aprendeu arte,
cultura e sobretudo a valorizar o trabalho do
artesão numa cidade que fervia culturalmente e
colaborou como designer em algumas empresas
como a conhecida Nobilis Fontan. No entanto,
decepcionado com os movimentos políticos
estudantis de 1968, foi viver no interior.
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Christian Liaigre Is a member
of the Cabinet Colbert,
his country’s showcase
institution for excellence
in creation that brings
together the most important
brands for France’s design,
jewelry and fashion.
In São Paulo, in the midst of Jardins
neighborhood, in an old house with a renovated
interior on Avenida Gabriel Monteiro da Silva,
a new showroom will be inaugurated next May.
The famous and successful French designer
Christian Liaigre, who is already enthroned in
the Pantheon of world design masters, is now
betting on Brazil. He is bringing us his furniture
for close examination, with its strictly straight
lines where luxury can be found in the purity
of the design, quality of the craftsmanship and
is also present in the diligence with which the
leather is sewn in classic French style and the
dark, exotic woods they are made with.
Even though our own manufacturers might
resent seeing so many designers and brands
setting up shop in Brazil, these new neighbors
are worth it in terms of the possibility of getting
close to a brand that breathes good taste and
style and is an example of how true luxury lies
in simplicity.
Christian Liaigre earned his degree in art in
Paris at the end of the Nineteen-Sixties. He
learned art, culture and especially how to value
the work of artisans in a culturally thriving city,
and collaborated as a designer with several
companies, such as the well known Nobilis
Fontan. However, disappointed with the
student movements of 1968, he went to live
in the countryside.
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Na região de La Rochelle, próximo ao mar e às
terras onde viviam seus pais, dedicou-se por
dez anos à criação de cavalos. Em 1987, decidiu
voltar a Paris e retomar o design em voo solo.
Tornar-se um decorador “total”, ou seja, ao
mesmo tempo mestre em arquitetura, criador e
designer de móveis a maçanetas e ambientador
de espaços ao mesmo tempo minimalistas e
poéticos, deve-se muito ao esforço e talento
próprios. Quando abriu seu estúdio, dispensando
o supérﬂuo, impondo o cinza clarinho nas
paredes, tons masculinos nos estofados e
trabalhando com madeiras africanas, o look
escandinavo louro e branco ainda era sucesso
total em meio à decoração moderna
na Europa e nos Estados Unidos.
Dois livros publicados em 2004 e 2008, e
editados pela Flammarion e pela Thames and
Hudson, trazem fotos de seus incontáveis
trabalhos nos mais variados lugares do mundo
e são um testemunho de como o bom design
não envelhece e não se perde na onda do
modismo. Não importa se iates no Atlântico
ou no Mediterrâneo; se enormes mansões em
Genebra, Toronto ou na Galícia; se townhouses
em Nova Iorque, lofts no Soho; se hotéis como
o Montalambert em Paris e o Sereno em St.
Barths, cabanas em Bora Bora, ou residências
de famosos como Calvin Klein, Kenzo e Bryan
Adams em qualquer lugar do mundo, o fato é
que a grife Liaigre parece ter vindo para ficar e
se expandir. Em 2011 um grande showroom foi
inaugurado em Nova Iorque, e São Paulo será o
outro único lugar fora da Europa a ter um grande
espaço Liaigre.

in the region of La rochelle, close to the sea
and the land his parents used to live on, he
dedicated himself to breeding horses for ten
years. in 1987, he decided to return to paris
and return to design as an independent. his
becoming a “complete” decorator, in other
words, being at one and the same time a
master of architecture, creator and designer of
furniture, doorknobs and designer of spaces at
once minimalist and poetic, owes much to his
own hard work and talent. when he opened his
studio, doing away with superﬂuous details,
painting the walls a light gray, with masculine
colors on the furniture and making use of
african wood, the scandinavian blond and
white was still an absolute success in the
midst of modern decoration in europe
and the united states.
two books, published in 2004 and 2008 and
edited by flammarion and thames and
hudson, include photos of his innumerable
projects all over the world and bear witness
to how good design ages well and is never left
behind by waves of fads. it might be on yachts
in the atlantic and mediterranean; enormous
mansions in geneva, toronto or galícia;
townhouses in new york, lofts in soho; hotels
like the montalambert in paris and the sereno
in st. barths, cottages in bora bora; or the
homes of celebrities like Calvin Klein, Kenzo and
bryan adams, anywhere in the world, the fact is
that the Liaigre label is here to stay and grow. in
2011, a large showroom was inaugurated in new
york and são paulo will be the only other place
outside europe to have a large Liaigre space.

jean-philippe piter
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o traço de Christian Liaigre, Com roupagem minimaLista e ao mesmo
tempo estetiCamente riCa, teria mais a ver Com o trabaLho dos
esCuLtores branCusi e giaCometti.

Christian Liaigre’s Lines, with their minimaList trappings that
are at the same time riCh, haVe more in Common with the worK
of two sCuLptors – branCusi and giaCometti.

egly
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Pode nos surpreender que o moderníssimo
Liaigre tenha como um de seus mitos Luis XIV,
o criador de Versalhes, o monarca que primeiro
percebeu o poder da imagem e fez com que,
invejosas e embasbacadas, as cortes europeias
se voltassem para a criatividade, a beleza, e
a qualidade do que fosse made in France. Na
opinião de Liaigre o pico da criação está no
Castelo de Versalhes: “É preciso lembrar que
tudo o que foi inventado ali era totalmente
moderno em seu tempo – o século 18. Antes
ninguém tinha feito nada parecido. Tenho
muita admiração pela criatividade que ali
foi esbanjada.” E em entrevista recente que
me concedeu para a Casa Vogue, fez novos
comentários sobre o luxo: “O luxo é uma palavra
engraçada já que às vezes só o silêncio pode
ser um luxo supremo. Hoje as grandes marcas
realçam o trabalho artesanal como um luxo
enquanto que antigamente era simplesmente
o amor ao trabalho bem realizado. Eu sempre
procurei manter esse espírito de trabalho bem
feito e que bebe na tradição francesa do requinte
e do bem fazer”.

pe pite
jean -philip
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Hoje, trabalhando com a mulher, Deborah,
e personificando o melhor do savoir faire et
vivre frances, é membro do Cabinet Colbert,
instituição-vitrine da excelência de seu país
em matéria de criação e que reúne as mais
importantes marcas do design, da joalheria
e da moda da França.
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Currently working with his wife deborah, and
personifying the best french savoir faire et
vivre, he is a member of the Cabinet Colbert,
his country’s showcase institution for excellence
in creation that brings together the most
important brands for france’s design, jewelry
and fashion.

Há menos de dois anos o casal Liaigre e
Deborah, com o filho pequeno, deixou o
apartamento onde morava no Marais em
Paris para viver numa casa do século 17 na
Rive Gauche. “Minha nova morada surpreende
mesmo a quem me conhece. Está longe de ser
um loft minimalista. A marcenaria do século 18,
os lustres, enfim a base, a estrutura dela é toda
muito bela e autêntica. Não faria sentido fazer
modificações. No entanto, de vez em quando,
uma parede branca, rodapés pretos e um sofá
preto podem rejuvenescer”.

it might be surprising that one of super modern
Liaigre’s personal myths is Louis xiV, creator
of Versailles, the monarch who was the ﬁrst to
understand the power of image and make the
ﬂabbergasted and envious european courts all
bend their necks to see the creativity, beauty
and quality of everything “made in france”.
in Liaigre’s opinion, the highpoint of creation
can be found in Versailles Castle: “we must
remember that everything invented there was
extremely modern for its time, the 18th century.
nobody had ever attempted anything like it
before. i am a great admirer of the creativity
that was expended there.” and in a recent
interview he gave to Casa Vogue, he commented
on luxury: “Luxury is a funny word, since
sometimes, just silence on its own can be a
supreme luxury. nowadays, big name brands
emphasize handcrafted work as being a luxury,
while in the past it used to just mean the love
for the work being done. i have always tried
to keep that spirit of the job well done, which
drinks from the well of the french tradition
of sophistication and ﬁne craftsmanship.”

Para férias, o casal possui uma cabana na ilha de
St.Barths, totalmente aberta para o mar a cinco
metros de distância. E também mantém a casa
grande na Ilha de Ré, próximo a La Rochelle.
Ao contrário de quando trata dos projetos dos
clientes aos quais se dedica minuciosamente,
prefere deixar o próprio espaço de certo modo
inacabado. Acredita que a decoração não
deve ter a ver com moda e que, na maioria
das vezes, elementos decorativos supérﬂuos
podem impedir uma natural integração do
espaço. Atenção ao detalhe, à boa qualidade
dos materiais e ao desenho específico de peças
individuais e de acordo com a necessidade do
cliente são fundamentais em seus projetos.

Christian Liaigre’s lines, with their minimalist
trappings that are at the same time rich, have
more in common with the work of two sculptors
– brancusi and giacometti. “my aspiration is to
achieve, like they did, poetry in design. in other
words, achieving the essential with very little.”
Less than two years ago, Liaigre, deborah
and their small child moved away from
the apartment they shared in the marais
neighborhood of paris to live in a 17th century
home on the rive gauche. “my new home
surprises even those people who know me. it’s
far from being a minimalist loft. the 18th century
woodwork, the lighting ﬁxtures, in short,
its foundation and structure are extremely
beautiful and authentic. it wouldn’t make sense
to change things. however, sometimes a white
wall, black baseboards and a black sofa can
rejuvenate things.”
jean-philippe pit
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O traço de Christian Liaigre, com roupagem
minimalista e ao mesmo tempo esteticamente
rica, teria mais a ver com o trabalho dos
escultores Brancusi e Giacometti. “Minha
aspiração é conseguir, como eles fizeram, atingir
a poesia no design. Ou seja, dizer o essencial
com pouco.”
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for vacation, the couple owns a cottage on st.
barths island, completely open to the sea just
ﬁve meters away. they also have a large house
on isle of rhé, near La rochelle.

“Copying is the priCe of suCCess
and onLy reVeaLs the LaCK of
imagination in those who Copy.”

Hoje em dia prefere fazer residências:
“Uma ligação íntima nasce sempre com
os clientes. Já os restaurantes e hotéis têm
de ser mais over design.”
Indagado sobre o segredo atrás da magia de
suas criações, respondeu que “um cozinheiro
nunca revela as suas receitas”. Entretanto, não
hesita em dizer que para que o cliente se sinta
bem e identifique o novo ambiente como seu,
o conforto é essencial e também o clima de
serenidade decorrente da correta disposição
das peças. “Procuro criar uma mágica, um
refinamento e um equilíbrio no interior das
casas de meus clientes com a finalidade única
de que sintam bem”.
Confessa que é no vazio gerado pela natureza e
pelo mar que encontra a inspiração: “As fontes
de inspiração estão muitas vezes ligadas à
cultura e às raízes.” Muito copiado, diz não se
importar: “A cópia é o preço do sucesso e só
revela a falta de imaginação dos copiadores.”
Para ele, a importância do gosto e da beleza é
primordial. “É o que gera harmonia e bem-estar.
A estética era a qualidade mais importante em
toda a civilização grega antiga”.

unlike when he works on client projects, to
which he dedicates himself paying attention
to the smallest details, he prefers leaving his
own space unﬁnished to a certain extent.
he believes that decoration shouldn’t have
anything to do with fashion and that oftentimes
superﬂuous decorative elements can prevent a
natural integration for the space. attention to
detail, high quality materials and the design
of speciﬁc, individual pieces according to the
client’s needs are fundamental aspects of his
work. nowadays, he prefers working on homes:
“i always develop a close relationship with my
clients. with restaurants and hotels, it often
ends up being an over design situation.”
when asked about the secret behind the magic
of his creations, he replied, “a cook never reveals
his secrets.” nevertheless, he doesn’t hesitate
to say that for a client to feel well and identify
the new environment as their own, comfort
is essential, as well as the serene feeling that
results from correctly arranging the pieces.
“i try to create a type of magic, reﬁnement
and balance in my clients’ homes and the
only end purpose is for them to feel well.”
he confessed that it is in the openness of
nature and the sea that he ﬁnds his inspiration:
“sources of inspiration are oftentimes connected
to culture and one’s roots.” oft-copied, he says
it doesn’t bother him: “Copying is the price of
success and only reveals the lack of imagination
in those who copy.” for him, the importance of
good taste and beauty is primordial. “that is
what leads to harmony and well-being. esthetics
was the most important quality for ancient
greek civilization.”

Luc boegly

“a CÓpia é o preço do suCesso
e sÓ reveLa a FaLta de
imaginação dos Copiadores.”
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Toque da Casa,
design em Salvador

Hall de Entrada / Entrance Hall

Toque da Casa, design in Salvador
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Tatiana Amorim

A loja Toque da Casa fica
localizada na Alameda das
Espatódeas, rua em que se
concentram as melhores lojas
de design e decoração da
cidade. Ao entrar na loja, você
se depara com um showroom
espetacularmente montado.
Peças assinadas por designers
renomados preenchem a vitrine
junto com a bela coleção de
móveis selecionada a dedo. A
proprietária, Tatiana Amorim,
apaixonada pelo belo, como se
autodefine, escolhe um a um os
móveis e objetos de decoração
que compõem o showroom,
sempre de acordo com a coleção
em voga. Acompanhe aqui um
pouco desta trajetória e dos
detalhes que fazem da Toque
da Casa uma megaloja de design.

The Toque da Casa store (literally,
“touch of home”) is located on
Alameda das Espatódeas, the
street where Salvador’s best
design and decoration stores
are concentrated. Upon entering
the store, you come face to face
with a strikingly well designed
showroom. Signature pieces by
renowned designers fill the
showcase, along with a beautiful
collection of handpicked pieces
of furniture. Its owner, Tatiana
Amorim, passionate about
beautiful objects, as she describes
herself, chooses the furniture
and decorative objects that fill
the showroom one by one, always
in tune with the collection in
vogue. Learn a little about her
career and the details that make
Toque da Casa such a mega-store
for design.

Conte um pouco das suas
influências e de onde surgiu
a sua paixão pelo belo.

Tell us a little about your
influences and where your
love for beauty came from.

A minha mãe era decoradora autodidata. Ela se
interessava muito. Tinha assinatura de várias revistas
de decoração e eu convivi com isso desde muito cedo.
Quem decorava a casa da gente era ela. Minha mãe era
mais moderninha, minha casa tinha parede de espelho,
os móveis eram em laca branca, era bem moderna
para o padrão brasileiro. Enquanto as pessoas falam
com maior orgulho das mesas de jacarandá antigas que
guardam na família, na minha casa não tinha isso. Eu
não tenho um móvel de herança, pois minha mãe era
extremamente moderna. Ela era bem natural, gostava
muito de plantas. Meu pai já é do estilo mais clássico.

My Mother was a self-taught decorator. She was very
interested in design. She subscribed to many decoration
magazines and I was influenced by all that from a very
young age. She was the one who decorated our home.
My Mother was modernish, my house had this mirror
wall, white lacquer furniture, it was all very modern
in comparison with Brazilian standards of the time.
While many people are proud to talk about the antique
jacaranda tables they inherited from their family, we
had nothing like that at home. I haven’t inherited a
single piece of inherited furniture, because my Mom
was so extremely modern. She was very natural and
loved plants. My Father had a more classic style.
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Foto: rogério maranhão
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E como começou a Toque
da Casa na sua vida?

And how did Toque da
Casa begin in your life?

Casei muito cedo, a loja é minha e do meu marido,
e quando casamos ele fazia faculdade de engenharia
civil e já prestava serviço para alguns arquitetos.
Quando eu fiz vestibular, fiz para arquitetura e em
seguida me desgostei e fui fazer decoração. Até que
um dia eu conheci um representante de móveis no
ponto de ônibus indo para a faculdade. Contei que era
da área, que estudava decoração e ele me disse que
representava fábricas, atendia lojas, etc. Entramos
no ônibus, sentamos e ele começou a me mostrar
a pastinha. Era uma fábrica de sofá. Aí eu perguntei:
Eu posso vender? Ele deixou. Então eu comecei a
vender para os clientes que meu marido atendia na
área de gesso. Vendia uma poltrona aqui, um sofá
ali, tudo por catálogo. E logo depois tivemos a ideia
de fazer um showroom de 18 m2, ainda na área de
gesso e acabamento. Ali abrimos a primeira Toque da
Casa, no Rio Vermelho, lá era o lugar onde tínhamos
condições de pagar. Depois passamos para uma loja
de 40 m2 e foi quando eu fiz a minha primeira feira,
em 1998. Na época, era uma feira no Sul e fui para
montar o showroom dessa loja nova. Compramos
só o showroom, sem estoque. Eu entrava no estande
e pedia uma única cadeira que era para pôr no
“cadeiródromo”. Essa loja de 40m2 era no shopping
e então passamos a receber mais arquitetos, só que já
tínhamos uma carteira boa por causa do negócio com
o gesso. Um ano depois abrimos aqui na Alameda
das Espatódeas, no final de 1999. Paramos de
trabalhar com acabamento e ficamos somente com
móveis. Na época, essa rua ainda era bem residencial.
Abrimos aqui com a “cara e a coragem”, sem capital
de giro, pura ousadia. Deu certo e estamos aqui até
hoje, temos duas lojas nesta rua. Atualmente eu sou
gerente da equipe de vendas da loja, fico mais na área
comercial. O meu marido fica na parte administrativa.
Começamos em 3 pessoas e hoje estamos com quase
40 funcionários. Este ano completamos 15 anos de
atividade da Toque da Casa.

I married very young; the store belongs to my
husband and I. When we married he was studying
civil engineering and was already working for several
architects. When I took the entrance exam, I applied
for architecture, but I didn’t like it, so I decided to study
decoration. Until one day I met a furniture dealer at a
bus stop on my way to college. I told him I was in the
same field, specifically decoration, and he told me he was
a dealer for factories, serving stores etc. We got on the
bus, sat down and he started showing me his folder. It
was from a sofa factory. I asked him: Can I sell them? He
let me do it. So I began selling to the clients my husband
worked for in the plaster field. I sold an armchair here,
a sofa there, all through the catalog. Not long after that
we came up with the idea of having an 18 m2 showroom,
still working with the plaster and finishing field. That
was when we opened the first Toque da Casa store in Rio
Vermelho neighborhood, which was a place we could
afford the rent. We went on to have a 40 m2 store and
that was when I did my first trade show, in 1998. At the
time, it was a trade show in the south and I went to set up
a showroom for the new store. We bought the showroom
by itself, without inventory. I entered the stand and
bought a single chair, which was for the “chairdrome”.
The 40m2 store was in the shopping mall and we began
to see even more architect clients, which we already had
plenty of due to the plaster business. A year later we
opened a store here on Alameda das Espatódeas, that
was at the end of 1999. We no longer dealt in finishes to
concentrate on the furniture market. At the time, this
street was still residential. Opening the store here was a
risk, and we did it without working capital, pure daring.
It worked out and we’re still here. Now we have two
stores on this street. Currently, I’m the store’s sales staff
manager, working more on the commercial end.
My husband works in the administrative department. We
started out with three employees and now we have nearly
40. This year is the 15th anniversary of Toque da Casa.

Nesse seu início você já
trabalhava com uma
linha alta de mobiliário?
Sim, nós nunca trabalhamos com linha baixa,
eu até tentei pois o mercado é muito bom, mas
acaba dando muita reclamação com garantia
e manutenção. E eu gosto de trabalhar com o
belo. Só pra você ter uma ideia, na primeira loja
que tive, a de 18 m2, eu nem sabia e os Irmãos
Campana estavam começando a despontar.
Eu vendia toda a linha de objetos deles na loja
porque eu vi e me encantei, então, é aquela coisa
de desde novinha gostar do belo. Uma vez, lá no
início, eu estava em São Paulo em uma feira de
objetos e estavam lá os Irmãos Campana com a
poltrona Vermelha (aquela de cordas). Estavam
vendendo por R$ 900,00, hoje custa 40 mil.
Eu tive vontade de comprar, mas como
a minha loja era mais de objetos e eu
não tinha espaço, não comprei.
Mas olhava e dizia “que linda” (risos).

Você tem um mix de
produtos muito bem
escolhido. Como é feita
a seleção?
Todos os anos contratamos a consultoria da
Clarissa Schneider. A conheci no meio do trajeto,
ficamos amigas e ela é muito talentosa. Então,
todo ano a gente monta uma coleção que tem
uma história. Já fizemos “O mundo olha para
China”, decoramos a loja toda com a produção
chinesa, mas com interferência brasileira.
Já fizemos também “A influência portuguesa
na Bahia”. Essa última agora é a “Primavera
Sensual”, algo bem calmo e monocromático.
Já fizemos também a coleção “O que é que a
Bahia tem”, etc. Assim, quando eu vou à feira,
eu já vou com uma ideia. Eu não compro tudo
de uma vez, eu olho, monto um pré-pedido, aí
tenho uma reunião com a Clarissa e escolhemos
tecidos, acabamentos dentro da nossa paleta
de cores. Eu digo que sou estagiária da Clarissa,
aprendo muito com ela.

Did you start out working
with high-end furniture?
Yes, we’ve never sold low-end furniture. I tried
once, since it’s a great market, but you end up
getting a lot of complaints about warranties
and maintenance. And I like working with
beautiful objects. Just to give you an idea, in the
first store, the 18m2 one, I didn’t have any idea
the Campana Brothers were becoming famous.
I sold their whole line in the store because I
saw it and fell in love. It’s that part of me that
has always liked beautiful things. Once, right
at the beginning, I was in São Paulo at a trade
show for decorative objects, and the Campana
Brothers were there with the “Red” armchair,
the one made with cords. They were selling it
for BRL 900.00, and now it costs 40,000. I really
wanted to buy it, but since my store was more
for objects and I didn’t have the room, I didn’t
buy it. But I looked at it and said “fantastic”
(laughter).

You have a well chosen product
lineup. How do you make your
selection?
Every year, we hire consultant Clarissa
Schneider. I met her some years ago and we
became friends – she is very talented. So every
year, we put together a collection with a story
behind it. We’ve done “The World Looks to
China,” decorating the entire store with Chinese
products, but with Brazilian influences. We
also had a collection entitled “The Portuguese
Influence in Bahia.” The most recent one was
“Sensual Spring,” a very calm, monochromatic
collection. We also had a “O que é que a Bahia
tem,” (What’s special about Bahia) collection
etc. That way, when I go to trade shows,
I go with a specific idea in mind. I don’t buy
everything at once, I look, set up a pre-order,
and schedule a meeting with Clarissa to choose
fabrics and finishes to go with our color palette.
I usually tell people I’m Clarissa’s intern,
since I learn so much from her.
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Como é seu cliente
e o mercado de
Salvador para móveis
e decoração?
O baiano é mais conservador, acho que por conta
da história, a gente tem uma origem mais forte do
que o resto do Brasil pois tudo começou na Bahia.
Aqui o Brasil foi descoberto e abrigamos a primeira
capital do país. Esta é uma parte muito antiga do
Brasil e com influência portuguesa muito marcante.
Temos essa coisa do colonial brasileiro, do barroco
muito presente ainda. E querendo ou não, a gente
nem se dá conta mas já tem isso enraizado no gosto
pessoal. Claro que há exceções. Mas as pessoas aqui
gostam muito do clássico e do moderno com clássico.
Predominantemente o público da minha loja gosta do
moderno, uma coisa mais clean e com uma influência
no clássico. Eu não faço a minha loja assim porque
gosto de ser irreverente. Eu até tento fazer, mas eu e
Clarissa gostamos da coisa mais brasileira e queremos
mostrar uma Bahia mais sofisticada.

Tell us about customers and the
market in Salvador, in terms of
furniture and decoration.
Bahians are more conservative, I think it has to
do with our history, we have a much stronger
cultural inheritance than the rest of Brazil, because
everything began in Bahia. It’s where Brazil was
discovered by the Portuguese and was the country’s
first capital city. This is a very old part of Brazil, with
a very strong Portuguese influence. We have a strong
colonial Brazilian bent, the idea of the Baroque is
still around. Like it or not, we may not even realize
it, but this is very deeply rooted in people’s personal
tastes. Of course, there are exceptions. But people
here really like things that are either classic, or a
mixture of modern and classic. The majority of my
store’s clientele likes modern furnishings, something
cleaner, with a certain degree of classic influence. I
don’t set up my store that way because I like being
irreverent. Sometimes I try that, but Clarissa and I
like things that are more Brazilian and we want to
show a more sophisticated Bahia.
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O que você acredita
que encanta o cliente
na sua loja?

What do you think charms
customers the most in
your store?

Em geral, os arquitetos amam a minha loja e os
clientes se surpreendem com ela. Já os clientes
extremamente clássicos eu tenho que direcionar
para os móveis mais clássicos que tenho aqui.
As pessoas curtem e até comentam que as
outras lojas apenas compram e vendem,
compram e vendem. Mas que aqui é diferente,
aqui tem mais estilo, pelo menos é isso que
chega aos meus ouvidos. A demanda de
cliente passante sem acompanhamento de um
profissional é uma raridade aqui na minha loja,
a grande maioria dos meus clientes hoje vem
acompanhada por um designer ou arquiteto.
Quando o cliente vem desacompanhado eu
e minha equipe prestamos um atendimento
quando se trata de algo simples como layout de
móveis, por exemplo, mas isso é uma raridade.

In general, architects love my store and
customers are surprised by it. For their
part, the extremely classic customers,
I have to guide them towards the more
classic pieces I have here. People enjoy
it, and they often say that other stores
just buy and sell, buy and sell. Here it’s
different, there’s more style, at least
that’s what I hear about. Customers
coming in without professional
guidance are a rarity, with the majority
of my clientele coming here with a
designer or architect. When customers
come on their own, my staff can provide
some guidance, if it’s something simple
like furniture layout, for example, but
that’s rare.
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New Arrivals

Poltrona Artisan

Armchair by Artisan

O mais novo lançamento da Artisan é a Poltrona Baviera.
Com acabamento impecável em couro e madeira,
a poltrona apresenta as seguintes medidas:
60 cm largura x 78,5 cm profundidade x 75,5 cm altura.
A Poltrona Baviera foi idealizada para descanso e leitura.

Artisan’s newest product is their Baviera Armchair. With
its impeccable leather and wood crafting, the armchair
measures: 60 cm wide x 78,5 cm deep x 75,5 cm high. The
Baviera Armchair is designed for relaxing and reading.

www.artisan.ind.br

Tapete Style Brazil
A Style Brazil lança a sua coleção de tapetes em
fio cilíndrico, que não enrola, não faz cachos, não
marca, não desbota e não desfia. É antialérgico e
lavável em máquina. Sua base antiderrapante é
supereficiente e segura.

Rug by Style Brazil
Style Brazil is launching its rug collection made
with cylindrical fibers that don’t roll, curl or
stain, and do not fade or unravel. The rugs are
anti-allergic and machine washable. Their nonskid base is super-efficient and safe.
www.stylebrazil.com.br
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estoFado enele

soFA by eNele

A Enele apresenta o estofado Preguiça que, como
o nome já diz, expressa o conforto extremo em
uma peça de mobiliário. Está disponível em várias
medidas e revestimentos.

Enele is presenting the Preguiça (Lazy) sofa.
The name says it all, as this is an extremely
comfortable piece of furniture. It is available
in several sizes and upholstery styles.

www.enele.com.br

PoltRona lacasa design
A poltrona Caburga é a primeira poltrona suspensa
do catálogo da LaCasa Design. A novidade é que a
peça pode ser adquirida com um suporte vertical
não sendo necessário fixar no teto. Uma peça
muito despojada e altamente confortável, devido
ao envolvimento da fibra, maciez do estofado e
principalmente da suspensão da mola do suporte.
O suporte, em alumínio polido, tem 197 cm de altura
e o cesto 100 cm de largura. Também pode ser fixada
no teto caso o cliente deseje.

ArmchAir by lAcAsA desigN
The Caburga armchair is the first hanging chair in
LaCasa Design’s catalog. Its most innovative feature
is that it can be purchased with a vertical support,
meaning it doesn’t necessary need to be hung from
the ceiling. A very relaxed, extremely comfortable
piece due to its welcoming fibers, soft upholstery
and especially its spring-loaded suspension. The
support, in polished aluminum, is 197 cm high and
its “basket” is 100 cm wide. It can also be hung from
the ceiling on request.
www.lacasadesign.com.br
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PoltRona jaRdim
A Estofados Jardim, sob o
reposicionamento da marca aplicado
por André Cruz, entra na onda da
tendência e aposta nesta poltrona
Azul Turquesa. Um luxo para
ambientes contemporâneos.

ArmchAir by JArdim
Estofados Jardim, which is
repositioning its brand with the
help of André Cruz, is in tune
with trends and betting on this
turquoise armchair. Pure luxury
for contemporary environments.
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www.estofadosjardim.com.br
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taPete aBdalla imPoRts

rug by AbdAllA imPorts

O tapete é importado da Índia e confeccionado com lã da Nova
Zelândia. Conhecido pela sua qualidade, possui viscose no relevo das
listras, as cores são sóbrias e de fácil combinação. Disponível nas cores:
creme, chumbo, fendi, bege caramelo.

This rug, imported from India, is made with wool from
New Zealand known for its high quality. It has viscose on the
raised stripes and is available in easily matchable sober colors.
Available in the following colors: cream, lead gray, fendi and
caramel beige.

www.abdallaimports.com.br
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cadeiRa elisÊ
A cadeira Anato, lançamento da Elisê, foi
desenvolvida pensando em total conforto
e bem-estar do usuário. Foi um dos
lançamentos da empresa na 13ª ABIMAD.

PuFF decoRaRe

PooF by decorAre

Fabricado com os pés
em madeira maciça e
revestimento feito em fitas
de tafetá, que podem ser
alteradas de acordo com a
necessidade do ambiente.
Além disso, pode ser
fabricado em 75x75 cm ou
50x50 cm. Design assinado
por Iria Tavares.

Manufactured with solid
wood feet and upholstered
in taffeta ribbons that
can be changed to match
the environment it will be
placed in. Additionally, it
comes in two sizes: 75x75
or 50x50 cm. Designed by
Iria Tavares.

www.decorareonline.com.br

chAir by elisÊ
The Anato chair, a new product by Elisê, was
designed with the sitter’s total comfort and wellbeing in mind. It was just one of the company’s
new products displayed at the 13th ABIMAD.
www.elise.com.br

cadeiRa BRisa móveis
Inspirada no design escandinavo dos anos 60, a cadeira
Letícia foi cuidadosamente moldada para decorar com
simplicidade e requinte os ambientes contemporâneos.
A estrutura é toda em peroba de demolição e o assento
revestido em junco natural. Os perfis arredondados e
delicados da madeira, bem como o desenho contínuo
do encosto e braços, refletem um trabalho de marcenaria
primoroso. O desenho permite um sentar descontraído,
porém, mantendo uma boa postura com conforto.
Design de Daniela Ferro, da Asa Design.

chAir by brisA móveis
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Inspired by a 1960s Scandinavian design, the Letícia chair
has been carefully shaped to decorate contemporary
environments with simplicity and refinement. Its entire
frame is made of reclaimed Peroba wood and its seat
is covered in natural junco. Its rounded, delicate wood
silhouette, as well as its one piece construction for the
back and arms are a demonstration of excellent carpentry.
Its design allows for relaxed sitting, although it also
encourages good, comfortable posture. Designed
by Daniela Ferro, of Asa Design.
www.brisamoveis.com.br

Sala de jantar Cazarara

Dining Room Set by Cazarara

A principal proposta desta linha é a versatilidade da base,
que além de se adaptar a diversas dimensões de tampo,
todas as cadeiras entram com o assento totalmente
embaixo da mesa, otimizando o uso em espaços
reduzidos. A cadeira tem um visual leve, que acompanha
a proposta da linha, o assento e encosto são estofados,
proporcionando maior conforto. Os braços baixos
propõem uma melhor usabilidade da peça,
pois servem de apoio para sentar e levantar.

The main proposal of this line is the versatility of its base,
which besides being easily adaptable to various table top
sizes, all the chair seats can fit under the table, optimizing its
use in small spaces. The chairs low profile look is fully in tune
with the proposal for the line, and their seats and backs are
upholstered, providing greater comfort. Their low set arms
increase the piece’s usability, since they can be used
as support both for sitting down and getting up.
www.cazarara.com.br

Tapetes Cia das Fibras
A Cia das Fibras lançou na 13ª ABIMAD a sua mais
nova coleção composta por tapetes em Couro
Tramado Pele 30: tapete confeccionado com tiras de
pele de couro de 30 mm de largura; tapetes em Fitas
Stones 50: tapete confeccionado com tiras de lona
estonada de 50 mm de largura e tapetes Fitas Velo
Soft 50: tapete confeccionado com tiras de chenille
Velo de 50 mm de largura.

Rugs by Cia das Fibras
At the 13th ABIMAD, Cia das Fibras launched its
newest collection including: a Woven Leather
rug made with 30 mm wide strips of leather; a
Stonewashed rug made with 50 mm wide strips of
stonewashed canvas; and a Soft Chenille rug made
with 50 mm wide strips of velour chenille.
www.ciadasfibras.com.br
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Tapete Mônaco
Para 2012, a Omicron Mônaco Tapetes está apostando na
mistura de fibras. Os principais modelos lançados na 13ª
ABIMAD foram o Felicity, que traz a tendência europeia
para 2012 de fios metalizados juntamente com o poliéster
estirado e o Magistral que traz o mesmo poliéster estirado
misturado com microfibra de poliéster. É um tapete mais
discreto que o Felicity mas com um apelo imenso para o
toque e o conforto que a microfibra proporciona.

Rug by Mônaco
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For 2012, Omicron Mônaco Tapetes is betting on fiber
mixtures. The main models it launched at the 13th ABIMAD
were the Felicity, inspired by the 2012 European trend of
metallic fibers with stretched polyester; and the Magistral,
which has the same stretched polyester combined with
polyester microfibers. A more discrete rug than the Felicity,
but with the same immense appeal in terms of the touch
and comfort provided by the microfibers.
www.monacotapetes.com.br

Mesa de Jantar da Mac
O lançamento da Mac é a mesa de jantar
com oito cadeiras e centro giratório.
A opção das cadeiras em preto agrega
modernidade ao ambiente.

Dining Table by Mac
Mac’s new product is a dining table with
eight chairs with a Lazy-Susan center.
Chairs can be ordered in black to add
modernity to the environment.
www.macmoveis.com.br

Apoio da Lider
Com estrutura de madeira e linhas que parecem se
entrelaçar, o apoio pode ter variações de acabamentos nos
nichos, nas costas e laterais. Compõe diversos ambientes,
criando uma atmosfera dinâmica.

Stand by Lider
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With its wood frame and lines that appear to
interconnect, this stand can vary finishes on the different
niches, back and sides. It is suitable for a variety of
environments, creating a dynamic atmosphere.
www.liderinteriores.com.br

Lustre Cemaf Fiorio
A Fiorio Iluminação (Cemaf) além da produção
nacional está importando peças com design mais clean.
A empresa também realiza projetos de iluminação com
lâmpadas, fitas Leds, lustres de ferro e cristais em tamanhos
especiais. O queridinho da 13ª ABIMAD foi o plafon de
alumínio polido com cristais lapidados.

Chandelier by Cemaf Fiorio
Fiorio Iluminação (Cemaf), besides its own domestically
produced pieces, is importing pieces with a clean look.
The company is also creating lighting projects with lamps,
LED strips, and iron and crystal chandeliers in special sizes.
One of the favorites at the 13th ABIMAD was the polished
aluminum ceiling light with jewel-cut crystals.
www.cffiorio.com.br

Mesa bar da Universum

Bar Table by Universum

A Universum apresenta a mesa bar Legno.
Seguindo tendências de praticidade, estética
limpa e materiais sustentáveis, a linha Legno,
em madeira de demolição e espelho, possui
formas horizontais e lineares, proporcionando
requinte e sofisticação em qualquer ambiente.

Universum presents the Legno bar table.
Following the trend towards practicality, clean
esthetics and sustainable materials, the Legno
line, made with reclaimed wood and mirror, has
a horizontal, linear shape that lends refinement
and sophistication to any environment.

www.universum.com.br
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Coleção Fabrizio
Rollo para 6F
A “Connaisseur Collection Fabrizio Rollo” criada
para a 6F, nasceu aos pouquinhos, juntando
referências arquitetônicas, decorativas e também
do mundo fashion, tudo isso atrelado às lembranças
de onde Fabrizio morou e viajou. Toda a coleção é
100% natural e 100% Made in Brasil. São jacquards
de algodão e também Panamá de algodão com
linho, o mesmo tecido usado nas malas e bolsas
de viagem da tradicional marca francesa Goyard.
Nas malas, o tecido Panamá que tem alta
resistência, ganha diversas camadas de goma
tornando-se impermeável, próprio para o arsenal
usado pelos viajantes.
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Fabrizio Rollo Collection for 6F
The “Fabrizio Rollo Connoisseur Collection,”
created for 6F was born little by little, gathering
references from architecture, decoration and the
fashion world, all coupled with memories from
places Fabrizio has lived in and visited. The entire
collection is 100% natural and 100% Made in Brazil.
It includes cotton jacquards and Panama cotton
with linen, the same fabric used in the bags and
suitcases made by the renowned French brand
Goyard. Panama fabric is used in suitcases due to
its high durability and receives several layers of
gum to make it water resistant, making it ready
to join the arsenal of any traveler.
www.6f.com.br

Poltrona Italsofa
Poltrona elegante com desenho caracterizado com
um formato em cruz nos pés de metal que reflete
a luz. O encosto alto oferece grande conforto.
Disponível em tecido, mix de couro e revestimentos
de tecido. A poltrona Shangai é parte da coleção que
a italiana Italsofa escolheu produzir no Brasil, em
sua fábrica em Salvador, na Bahia.

Armchair by Italsofa
An elegant armchair with a design that is
characterized by the cross format of its metal
feet that reflect light. Its high seatback offers
great comfort. Can be upholstered in fabric or a
combination of leather and fabric. The Shanghai
armchair belongs to the collection the Italian
furniture company Italsofa chose to produce in
Brazil, in its factory in Salvador, Bahia.

www.italsofa.com
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Vaso da Cristais
di Murano
Mais uma vez encantando, a
Cristais di Murano lança a Coleção
Pink & Gold. As peças produzidas
artesanalmente pela técnica do sopro
são adicionadas de ouro em pó 24k
e compõem um mix de produtos
sofisticado. Design assinado por
Odete Cavalli.

Vase by Cristais di Murano
With another charming release,
Cristais di Murano is launching
its Pink & Gold Collection. These
handcrafted blown glass pieces have
24k gold powder details and are part
of a sophisticated product lineup.
Designed by Odete Cavalli.
www.cristaisdimurano.com.br

Linha Móveis Bonté
A Linha Dadá, produzida pela Móveis Bonté e
desenvolvida pela DAZ Design, é fabricada com pés em
madeira maciça e acabamento laca. Todas as peças da
linha possuem detalhes com dressa, tranças feitas com
palha de trigo, trabalho totalmente realizado de forma
artesanal, agregando valor ao produto pela diferenciação,
além da preocupação de manter viva a cultura italiana.
A Bonté, com essa linha, busca introduzir o handmade
(feito à mão) valorizando com isso as pessoas.

New Line by Móveis Bonté
The Dadá line produced by Móveis Bonté and
developed by DAZ Design is manufactured with solid
wood feet and a lacquer finish. All of the pieces in the
line have dressa details, braided wheat straw, work that
is done entirely by hand, adding value to the product
through its uniqueness, besides the concern with keeping
Italian traditions alive. With this line, Bonté is
seeking to introduce handmade elements,
in this way valuing people.
www.bonte.com.br
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cadeiRa ButzKe

chAir by butzKe

A Butzke, primeira empresa do país especializada em móveis de
madeira certificada pelo selo FSC (Conselho de Manejo Florestal),
e o designer Carlos Motta lançam a cadeira Rio. A peça, inspirada
na geografia da capital fluminense, exibe linhas simples e
marcantes. Com apelo sustentável, Rio é confeccionada a partir
da madeira de eucalipto, certificada FSC 100%. A peça recebe
revestimento laminado, produzido a partir de garrafas PET,
e acabamento com óleo orgânico de laranja.

Butzke, Brazil’s first company to specialize in making furniture
with FSC (Forest Stewardship Council) certified wood, and
designer Carlos Motta are launching the Rio chair. The piece,
inspired by the geography of Rio de Janeiro’s capital city, has
simple, striking lines. With sustainable appeal, the Rio is made
with 100% FSC certified eucalyptus wood. The piece has a
laminated cover, produced with PET bottles and finished
with an organic orange oil.

www.butzke.com.br

mesa de centRo BRasil Post
A combinação de dois tampos parecidos, porém não
iguais, cria dinamismo e movimento tirando o peso
de espaços pequenos e criando novas oportunidades
de uso. Mesa em alumínio, com pintura eletrostática
a pó. Design assinado por Bernardo Senna.

ceNter tAble by brAsil Post
The combination of two similar, but non-identical
tops, lends dynamism and movement to the piece,
lightening up the feel of small spaces and creating
new opportunities for use. Aluminum table with
spray-paint. Designed by Bernardo Senna.
www.moveisbrasilpost.com.br
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Peça Artes e Ofícios
A Artes e Ofícios levou para a 13ª ABIMAD
a brasilidade. Um exemplo é a escultura
em forma de pássaro pintada à mão com
acabamento em laca.

Pieces by Artes e Ofícios
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Artes e Ofícios brought plenty of Brazilian
spirit to the 13th ABIMAD. One example is
this sculpture in the shape of a bird, hand
painted with a lacquer finish.
www.arteseoficios.net

Poltrona Doimo
O premiado designer Marcelo Ligieri,
da Doimo, lança agora a poltrona Mito.
Estruturada em metal cortado a laser e
assento estofado. Produto com desenho
sofisticado e duradouro, se adapta a
qualquer tipo de projeto, do mais
moderno ao mais clássico.

Armchair by Doimo
Doimo’s award winning designer Marcelo
Ligieri is launching its Mito armchair. Its
frame is made with laser-cut metal and
it has an upholstered seat. The product,
with its sophisticated, timeless design,
will adapt to any kind of project,
modern or classic.
www.augustadoimo.com.br
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Estofado Bell’arte

Sofa by Bell’arte

Elegância, classe e acima de tudo muito
conforto são as características mais
marcantes do sofá Lagoon. Com um
sistema de conforto exclusivo da Bell’Arte,
com assentos que combinam espumas e
fibras sintéticas da melhor qualidade, este
modelo prioriza o conforto absoluto, mas
não deixando a estética em segundo plano.
Com linhas limpas e bem dimensionadas,
o Lagoon é um “low profile” na decoração,
o que significa dizer que ele se harmoniza
e valoriza as demais peças de mobiliário e
decoração de qualquer ambiente.

Elegance, class and above all, plenty of comfort
are the most striking characteristics of the
Lagoon sofa. Featuring Bell’Arte’s exclusive
comfort system, with seats that combine top
quality foam and synthetic fibers, this model
prioritizes absolute comfort, without setting
esthetics aside. With its clean, well-proportioned
lines, the Lagoon is a “low profile” decorative
piece, meaning it harmonizes and flatters
the other pieces of furniture and decoration
in any environment.

www.bellarte.com.br

Pendente
da Art Maison
O Pendente Orange 60, apresentado
na cor laranja, é fabricado em MDF e
tecido com 3 cúpulas. Mede 60 x 35 cm,
no melhor estilo colorblock.

Hanging Lamp
by Art Maison
The Orange 60 hanging lamp is made
with MDF and fabric, with 3 domes.
It measures 60 x 35 cm, in fine color
block style.
www.artmaison.com.br
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conde von
Faber-Castell:
requinte e
simplicidade
Perfil / Profile

Count von Faber-Castell:
refinement and simplicity
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Tradição significa manter
o brilho vivo, não as cinzas.
O sucesso da Faber-Castell
através dos séculos é
resultado do valor que a
empresa deu aos seus anos
de experiência, esforçandose para fazer coisas simples
extraordinariamente bem,
mantendo a mente aberta
a novas ideias e agindo com
responsabilidade e espírito
empreendedor. Esses valores
se aplicam não apenas à
marca, mas à empresa como
um todo, sendo a base tanto
da identidade quanto do
sucesso duradouro.

Tradition means holding
onto the shine, not the
ashes. Faber-Castell’s
centuries old success results
from the value they place
on their years of experience,
striving to do simple things
extraordinarily well,
keeping their minds open
to new ideas and acting
with responsibility and an
entrepreneurial spirit. These
values apply not only to the
brand, but to the company as
a whole, being the basis both
of their identity
and enduring success.
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Conde von Faber-Castell, nesta era
digital, a sua empresa ainda acredita
no lápis de madeira. Isso não é um
anacronismo?
Não conseguiremos impedir o uso de PCs e laptops.
Mesmo assim, nas próximas décadas as pessoas ainda
escreverão, desenharão e pintarão à mão. Pesquisas
mostram que as crianças têm de usar as mãos
para desenvolver suas habilidades mentais. Assim,
nossos produtos cuidadosamente desenvolvidos são
importantes do ponto de vista educacional. Com
o crescimento contínuo da população mundial,
especialmente nos países em desenvolvimento e
recém-industrializados, vemos ainda uma demanda
de longo prazo para produtos escolares e universitários,
que, obviamente, incluem lápis de grafite e de cor.
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O que o lápis tem de tão especial?
Há muitos argumentos a favor do “bom e velho lápis
preto”, que, naturalmente, deveria, na verdade, ser
chamado de lápis de grafite. O lápis é econômico e
amigável ao meio ambiente, e já existe há centenas
de anos. O cosmonauta russo Yuri Gagarin, a primeira
pessoa a orbitar a Terra em 1961, até levou um consigo
a bordo da nave espacial Vostok, porque um lápis
continua a escrever sem gravidade.

Atualmente, qual produto FaberCastell faz mais sucesso no mundo?
O lápis de cor, como sempre. Mas não estamos
apostando neles apenas. A Faber-Castell deseja ser uma
“companheira para a vida toda”. Por isso, oferece uma
ampla e variada linha de produtos, dos primeiros itens
para colorir aos instrumentos e acessórios de escrita
de alta qualidade para o exigente consumidor.

Vocês já tiveram a experiência
de como o ciclo de vida de um
produto pode mudar rapidamente…
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Sim, sobrevivemos a duas crises estruturais: o
desaparecimento da régua de cálculo nos anos 70 e a
rápida diminuição da importância do desenho técnico
manual na segunda metade da década de 80.
No longo prazo, há dois campos para os quais prevemos
crescimento sustentável: por um lado, o dos produtos
que são educacionalmente valiosos e estimulam a
criatividade das crianças, e, por outro, apostamos nos
instrumentos e acessórios de escrita selecionados.
A consciência da marca e a fidelidade a ela desde a mais
tenra idade, assim como a importância do efeito da
construção da imagem de produtos de alta qualidade,
especialmente os da Coleção Graf von Faber-Castell,
oferecem suporte duradouro à posição da Faber-Castell
no mercado. Como companheiros da vida toda, também
estamos dando cada vez mais atenção a produtos
criativos para adultos. Os países industrializados
apresentam uma crescente demanda por atividades
de lazer porque o número de pessoas de idade mais
avançada está aumentando. Portanto, a demanda de
artigos criativos que possam ser utilizados como hobby
crescerá no futuro.

Conde von Faber-Castell, in this digital era, your
company still believes in wooden pencils. Isn’t
that an anachronism?

We won’t be able to prevent the use of PCs and laptop
computers. Still, in the decades to come, people will
keep writing, drawing and painting by hand. Research
has proven that children have to use their hands
to develop their mental abilities. That means our
carefully designed products are important from the
educational point of view. Since the world population is
constantly rising, especially in developing and recently
industrialized countries, we still see long term demand
for school and college supplies, which obviously includes
graphite and colored pencils.

What’s so special about pencils?

There are many arguments in favor of the old-fashioned
lead pencil, which should actually be called a graphite
pencil Pencils are cheap and environmentally friendly,
and have existed for hundreds of years. Russian
cosmonaut Yuri Gagarin, the first person to orbit the
Earth in 1961, took one with him on the Vostok, since
pencils still write in zero gravity.

What is Faber-Castell’s current
most successful product?

Colored pencils, as always. But we’re not betting
just on them. Faber-Castell wants to be a “life-long
companion”. This is why we offer a wide range of
products, from a child’s first coloring instruments
to high quality writing tools and accessories for
demanding consumers.

You have plenty of experience with how
a product’s life cycle can change fast…

Yes, we have survived two structural crises: the
disappearance of the slide rule in the 1970s and
the rapid downfall of the importance of manual
technical drawing during the second half of the 1980s.
On the long term, there are two fields for which we
foresee sustainable growth: on the one hand, that of
educationally valuable products that stimulate child
creativity and on the other, we are betting on select
writing instruments and accessories. The awareness of
the brand and loyalty to it from an early age, as well
as the importance of the effect of building an image
of high quality products, especially those belonging to
the Graf von Faber-Castell collection, provides enduring
support for Faber-Castell’s market position.
As lifelong companions, we are also paying more
attention to creative products for adults. Industrialized
countries are experiencing a growing demand for leisure
activities as the population of elderly citizens is growing
fast. Therefore, the demand for creative goods that can
be used for hobbies will grow in the future.

E não são apenas produtos para
colorir, escrever e desenhar que
sua empresa produz…
O que poucas pessoas sabem é que, há mais de 30 anos,
fabricamos produtos para algumas famosas empresas de
cosméticos. Nossa subsidiária Faber-Castell Cosméticos
estabeleceu-se como líder no segmento de fornecedores
de produtos para empresas da indústria de cosméticos
que utilizam suas próprias marcas, como os lápis
cosméticos.

Vocês operam em 120 países. Quais
mercados são especialmente
interessantes para a Faber-Castell?
Posso orgulhosamente me voltar ao final dos anos 70,
quando percebi a importância dos mercados da Ásia/
Pacífico e lá abri subsidiárias que têm tido constante
sucesso. A Malásia é agora uma próspera unidade de
produção, e a Faber-Castell é bem conhecida nesse
mercado. Nossa posição é semelhante na Indonésia,
na Índia e, espero, logo também na China. Vejo a Ásia
como um mercado que terá enorme crescimento,
principalmente para os produtos que levam o selo
de qualidade “feito na Alemanha”.

Como o senhor vê a questão do lucro?
Não me esforço nem um pouco para obter lucro
no curto prazo. Mas a condição de produzir ganhos
sustentavelmente é de vital importância para todas as
empresas que desejam sucesso no longo prazo. Como
homem de negócios, é natural que eu queira ganhar
dinheiro decentemente, em ambos os sentidos da
palavra. O tipo de decência que é baseada em valores
como responsabilidade social, confiança, honestidade e
participação justa certamente é compatível com a busca
saudável do resultado financeiro, porque uma empresa
lucrativa também tem condições de ser generosa no que
se refere aos serviços sociais às pessoas.

And not just the coloring, writing and
drawing products your company produces…

What very few people know is that we have been
manufacturing products for several famous cosmetics
companies for the past 30 years. Our subsidiary FaberCastell Cosméticos has established itself in the segment
as a supplier for cosmetics industry companies using
their own brands, such as cosmetic pencils.

You operate in 120 countries. Which markets are
especially important for Faber-Castell?

I can proudly look back to the end of the 1970s, when
I saw the importance of the Asian/Pacific markets and
opened subsidiaries there that have been a constant
success. Malaysia now has a prosperous production unit
and Faber-Castell is well known in that market. Our
position is similar in Indonesia, India and, hopefully,
in China soon. I see Asia as a market that is growing
incredibly fast, especially for the products bearing the
“Made in Germany” quality seal.

How do you look at the question of profits?

I’m not interested in short-term profits. The condition of
producing profits sustainability is of vital importance
for all companies that desire long term success. As a
business owner, it’s natural to want to earn decent
money, in both meanings of the word. The type of
decency based on values like social responsibility, trust,
honesty and fair participation is certainly compatible
with the pursuit of financial health and results, because
a profitable company also has the conditions to be
generous in terms of social services for people.

A Faber-Castell deseja
ser uma “companheira
para a vida toda”.
Faber-Castell wants to be
a “life-long companion”.

39

Sua empresa, com frequência,
dá um bom exemplo de como o lucro
e a responsabilidade social podem
andar juntos.
A Carta Social de Conduta assinada em 2000 bane
a discriminação e o trabalho infantil e protege
nossos colaboradores da exploração. Em minha
opinião, os termos com os quais concordamos e nos
comprometemos fazem muito sentido comercial.
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Quais são as vantagens de ter uma
empresa familiar no atual mundo
globalizado?
As empresas familiares bem administradas se
distinguem por valores que incluem sustentabilidade,
responsabilidade social e virtudes humanas como
dedicação, modéstia e destreza. O que importa é a
atitude que se passa de geração para geração. Nós nos
vemos como um elo em uma corrente e colocamos
a preservação de longo prazo da empresa acima do
crescimento propriamente dito. Pensamos que não
são os passos largos que nos levam adiante, mas a
continuidade das coisas que comprovadamente deram
certo no passado. A contínua otimização, seguindo
a ideia de que os pequenos passos levam a grandes
distâncias, principalmente se dados sucessiva e
rapidamente, isso sempre esteve presente em nossa
política empresarial.

Qual é o segredo do sucesso
por trás dos 250 anos de história
da Faber-Castell?
Lothar von Faber deixou sua marca nas gerações que o
seguiram, inclusive em mim. Seus firmes esforços para
construir a reputação da marca, seu comprometimento
social, sua criatividade e sua consistência ao abrir novos
mercados, muito antes de a palavra “globalização”
existir, são qualidades comerciais tão importantes ainda
hoje quanto o eram na época de Lothar. A questão
não é de se ater à tradição por si só, mas preservá-la,
acompanhando os tempos, com um exitoso sistema de
valores. Ao mesmo tempo, não se pode ter medo de
questionar os procedimentos existentes e de otimizá-los.
Esse é um componente essencial do sucesso. Mas, o mais
importante para mim, pessoalmente, é ter sempre uma
mente inquiridora e nunca perder de vista os benefícios
para o consumidor.

Às vezes você sente o peso
de ter um nome famoso?
Meu nome nunca foi um obstáculo para mim.
Ao contrário, nos negócios, ele abre portas. Entretanto,
por si só, o nome não é suficiente. Para ser bem
sucedido, é preciso pôr suas habilidades em teste.
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Your company frequently provides a good
example of how profit and social responsibility
can walk hand in hand.

The Social Conduct Letter, signed in 2000, bans
discrimination and child labor and protects our
employees from exploitation. In my opinion, the
terms we agree and commit ourselves to make perfect
commercial sense.

What are the advantages of having a family-run
business in the current globalized world?

Well run family businesses set themselves apart with
values that include sustainability, social responsibility
and human virtues like dedication, modesty and skill.
What’s most important is the attitude which is passed
on generation to generation. We see ourselves as a
link in a chain and place long term preservation of the
company ahead of growth proper. We don’t believe that
giant steps are what help us continue, but the ongoing
continuity of things that have proven successful in the
past. Ongoing improvements, based on the idea that
small steps can take you far, especially when they are
taken in succession and quickly, have always been part
of our business policy.

What is the secret of success behind
the 250 years of Faber-Castell’s history?

Lothar von Faber left his mark on the generations that
followed, including on me. His hard work to build the
brand’s reputation, his social commitment, his creativity
and consistent way of entering new markets, even
before the word “globalization” came into being, are
commercial qualities as important today as they were in
Lothar’s time. It’s not a question of simply tying oneself
down to a tradition, but of preserving it, keeping in
touch with the times, with a successful value system.
At the same time, one cannot be afraid of questioning
current procedures and optimizing them. That is an
essential component of success. But personally, even
more important to me, is to always maintain an
inquiring mind and to never lose sight of providing
benefits for our consumers.

At times, do you feel the pressure
of having a famous name?

My name has never been an obstacle for me. Much to
the contrary, in business, it opens doors. However, a
name is never enough on its own. To be successful, you
need to put your skills to the test.

O que “luxo” significa para o senhor?

What does the word luxury mean to you?

Para mim, a palavra luxo é um pouco suspeita, porque
soa como ostentação e excesso, e eu não tenho qualquer
interesse por nenhum dos dois. Por outro lado, luxo no
sentido de algo especial, um objeto de valor incomum,
com função superior e alta qualidade, a isso dou muito
valor. Pode ser um relógio com um mecanismo sofisticado
ou instrumento de escrita superior como, por exemplo,
o Lápis Perfeito da Coleção Graf von Faber-Castell.

For me, luxury is a bit suspect as a word, because
it reminds one of ostentation or excess, and I’m not
interested in either of those qualities. On the other
hand, luxury, in the sense of something special, of
uncommon value, with a purpose and high quality,
is something I value highly. It might be a watch with
a sophisticated mechanism or a superior writing
instrument. For example, take the Perfect Pencil
from the Graf von Faber-Castell collection.

Qual o seu bem mais precioso?
Minha esposa e meus filhos, mas não sou proprietário
deles. Meus objetos mais valiosos são as obras
do período expressionista alemão e os trabalhos
de artistas contemporâneos que coleciono.

O que o senhor gostaria de possuir?
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Um bem manejado vinhedo, e eu gostaria de ter tanto
sucesso com ele quanto meu primo hereditário Conde
Ferdinand zu Castell-Castell.

E qual é seu instrumento de escrita
predileto?
O Lápis Perfeito é, definitivamente, um dos meus
favoritos. E, particularmente, também gosto de escrever
com a caneta Ambition cujo corpo é feito com madeira
de coqueiro indiano. Tocar nesse material é muito
agradável, e a tinta se deposita suavemente e seca
com rapidez.

Quais são suas expectativas
ao entrarmos no ano do
250º aniversário da Faber-Castell?
Espero comemorar esse incomum aniversário
juntamente com meus colaboradores de todas as
unidades e escritórios do mundo. Para mim, é um
prazer e uma grande satisfação ter contribuído para esse
marco na história da empresa. Mas isso não é motivo
para que eu me faça de arrogante ou fique totalmente
satisfeito. Nesse dia e especialmente nesta época, é
muito importante para mim, como homem de negócios,
permanecer humano e me ater aos valores que Lothar
von Faber estabeleceu, pois esses valores são a força de
nossa empresa familiar. Para o futuro da Faber-Castell
desejo que ela se desenvolva ainda mais como uma
marca premium e permaneça firmemente fiel ao slogan
“fazendo coisas simples extraordinariamente bem”.
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What’s your most precious asset?

My wife and children, but I don’t own them.
My most precious objects are some works
of German expressionism and works by the
contemporary artists I collect.

What would you like to own?

A well run vineyard, and I would like to be as
successful with it as my hereditary cousin
Conde Ferdinand zu Castell-Castell.

And what is your favorite writing instrument?

The Perfect Pencil is definitively one of my favorites.
I also particularly enjoy writing with the Ambition
pen, which has a body made from Indian palm tree
wood. That material is very pleasant to the touch
and the ink flows freely and dries quickly.

What are your expectations as we enter
the year of Faber-Castell’s 250th anniversary?

I hope to commemorate this special anniversary
with my employees from all of the production units
and offices around the world. For me, it is a pleasure
and a huge satisfaction having contributed to
reaching this milestone in the company’s history.
But that is no reason to become arrogant or rest
on my haunches. On that day, and especially
during this period, it is very important for me,
as a businessman, to stay both human and true
to the values Lothar von Faber established, since
these values represent the strength of our family
business. For the future of Faber-Castell I hope to
further develop our image as a premium brand,
staying faithful to the slogan “doing simple things
extraordinarily well”.

Vitrine Hall
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Moët Ice iMperial, primeiro
champanhe do mundo
consumido com gelo

Moët Ice Imperial, the world’s first
champagne served on the rocks 

A Moët & Chandon, líder mundial de champanhe, apresenta
Moët Ice Imperial, um blend de champanhe inovador e
exclusivo para ser apreciado com gelo. Moët Ice Imperial foi
desenvolvido para ocasiões diferenciadas de consumo como
bares elegantes, destinos da moda sob o sol e clubes de praia,
a exemplo de Acapulco, Saint-Tropez e Sylt, além de terraços
VIP de Nova York e Las Vegas.

Moët & Chandon, a world leader in champagne, presents
Moët Ice Imperial, an exclusive, innovative champagne
blend designed to be enjoyed with ice. Moët Ice Imperial
was developed for special occasions to be served at
elegant bars, fashionable sunny destinations and beach
clubs like Acapulco, Saint-Tropez and Sylt, as well as New
York and Las Vegas VIP terraces.

Lançado exclusivamente em destinos internacionais da moda,
ano passado, o Moët Ice Imperial chega ao Brasil como uma
maneira divertida, refrescante e estimulante de compartilhar
momentos inesquecíveis com amigos, amantes de praias e
frequentadores de festas à beira da piscina.

Launched exclusively at fashionable international
destinations last year, Moët Ice Imperial is arriving in
Brazil as a playful, refreshing and stimulating way of
sharing unforgettable moments with friends, beach
lovers and poolside parties.

O Moët Ice Imperial foi desenvolvido pelo chef-de-cave,
Benoît Gouez para intensificar a experiência de um sabor
gelado com aromas poderosos de frutas tropicais e um toque
de sabor original de frutas vermelhas frescas.

Moët Ice Imperial was developed by chef-de-cave
Benoît Gouez to intensify the experience of an icy flavor
featuring powerful tropical fruit aromas and a touch of
original fresh red fruit flavor.

Mais do que apenas um “drink”, Moët Ice Imperial oferece
uma maneira elegante, livre e refrescante para brindar,
oferecendo sempre uma chancela de celebração da “Maison”.
Servido com gelo, Moët Ice Imperial atende a todos os
paladares, especialmente quando consumido com folhas de
menta ou um toque de limão. Valor sugerido: R$ 350,00.

More than just a “drink,” Moët Ice Imperial is an elegant,
free-spirited and refreshing way to toast, always offering
the celebratory seal of the “Maison”. Served on the rocks,
Moët Ice Imperial meets the approval of all palettes,
especially served with mint leaves or a touch of lemon.
Suggested price in BRL: 350.00
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Rede de concessionárias
BMW recebe o novo
esportivo Série 1 M Coupé
O esportivo de alto desempenho BMW Série
1 M Coupé acaba de chegar na rede de
concessionárias BMW. Ideal para entrar no
mundo dos automóveis M da BMW, o modelo
apresenta uma excelente relação peso/potência.
A experiência obtida no automobilismo serviu
de base para o desenvolvimento da tecnologia
do motor, do chassi e da aerodinâmica,
proporcionando agilidade, eficiência
e alto desempenho.
O novo carro de duas portas e quatro lugares
conta com as típicas proporções de um coupé
da marca BMW. O modelo traz as características
inconfundíveis do design de um automóvel M da
montadora alemã, destacando-se na dianteira,
com entrada de ar definida e precisa para
resfriamento dos discos dianteiros e aerodinâmica
para reduzir turbulências nos para-lamas
dianteiros; design lateral com típicas saídas de ar
M; arcos da roda volumosos e traseira com duplo
escapamento em ambos os lados.
O motor de seis cilindros em linha com M
TwinPower Turbo e injeção direta de gasolina
oferece uma potência máxima de 250 kW/340
HP, atingindo rapidamente rotações muito
altas. O chassi é proveniente diretamente do
desenvolvimento das pistas de automobilismo,
com peso relativo reduzido a apenas 4,4 kg/ HP.
Além disso, há diversos componentes projetados
de acordo com critérios de aerodinâmica que
otimizam a potência do carro.
O BMW Série 1 M Coupé tem habitáculo com
painel de instrumentos de típica configuração
M e assentos esportivos de couro. O novo
modelo está disponível em três cores externas
selecionáveis. Neste modelo está disponível
apenas a caixa de câmbio manual de 6 marchas
com ajustes específicos de embreagem. Já pode
ser encontrado nas concessionárias oficiais da
marca por R$ 268.600,00.

BMW dealer network receives
new 1 Series 1 M Coupe
The high performance BMS 1 Series M Coupe
has just arrived at BMW dealers. Ideal as
an entry model to the world of BMW M
automobiles, the model has an excellent power
to weight ratio. The company’s experience
is auto racing served as the foundation for
developing the coupe’s engine, chassis and
aerodynamics, giving it agility, efficiency and
high performance.
The new two-door, four seat car has the typical
dimensions of a BMW brand coupe. The model
has the unmistakable characteristics of an M
car by the German automaker, especially on the
front, with its air attack precisely defined to cool
the front brakes and aerodynamics to reduce
turbulence on the front bumper; the sides are
also designed with the typical M air vents; large
wheel diameter and the car’s rear has double
exhaust pipes on both sides.
The six-cylinder in-line engine features M Twin
Power Turbo and direct injection to offer a
maximum power of 250 kW/340 HP, quickly
achieving high RPMs. The chassis is a direct
descendent of designs used on the race track,
with a relative weight that has been reduced
to just 4.4 kg/HP. Additionally, a variety of
components have been designed according
to aerodynamic criteria that optimize the
car’s power.
The BMW 1 Series M Coupe’s interior features
the typical M series dash and curvy leather
seats. The new model is available in three
colors. This model is available with a six-speed
manual transmission with adjustable gearing.
It can be found at the brand’s official dealers
for BRL 268,600.00.
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Faber-Castell launches
2011 Pen of the Year

Faber-Castell lança
a Caneta do Ano 2011
Graf Von Faber-Castell exibe a Caneta do Ano 2011, uma peça
de luxo feita à mão por artesãos, onde foram confeccionadas
exatas 1.761 unidades em alusão ao ano de fundação da empresa,
que completa 250 anos. A edição anual é confeccionada uma
a uma: este ano o modelo traz metais nobres, como platina e
ouro, e detalhes de jade russo. A Caneta do Ano 2011 foi criada e
produzida na matriz da Faber-Castell, na Alemanha, e apenas cinco
unidades estão disponíveis no Brasil.
A joia artesanal, feita com jade russo, uma nefrita de cor
esmeralda que apresenta delicados matizes e seu verde profundo
mostra atraentes nuanças de cor. A pedra preciosa desempenha
um papel de destaque na celebração do 250º aniversário da FaberCastell. Essa caneta contém ao todo oito segmentos da pedra.
No corpo hexagonal da peça, elas são aplicadas em uma moldura
banhada de platina — seis facetas presas por filetes de metal.
O jade é usado nas bases da caneta e da tampa, também banhada
à platina. Nas laterais, o jade é gravado com símbolos inspirados
na cultura chinesa. A pena é feita de ouro bicolor 18 quilates.
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São necessárias várias etapas antes que uma peça de jade seja
aplicada na Caneta do Ano 2011. Da primeira camada de pedra
bruta ao polimento final, o artesão tem que saber reconhecer as
suas exclusivas nuanças, e trazer à tona o brilho natural do jade.
Precisa ser um artista para dominar os cortes típicos do jade. Peça
por peça, o artesão esculpe uma obra de arte na pedra que recebe
uma moldura banhada à platina, que envolve as peças individuais
de jade, fazendo da caneta uma joia especial. A elaborada
lapidação das pedras do corpo e da tampa coroa a glória da peça.

Graf Von Faber-Castell is exhibiting its 2011
Pen of the Year, a luxury item handmade by
artisans, with only 1761 units being made – an
allusion to the company’s year of foundation –
as it celebrates its 250th anniversary. The annual
edition is made one by one: this year the model
includes fine metals like platinum and gold and
Russian jade details. The 2011 Pen of the Year
was created and produced at Faber-Castell’s
headquarters in Germany and only five units
are available in Brazil.
The pen is a handcrafted gem made with
Russian jade, a nephrite emerald with delicate
shades and a dark green with attractive color
nuances. The precious stone plays an important
role in celebrating Faber-Castell’s 250th
anniversary. This pen contains eight segments
of the stone in all. In the piece’s hexagonal body,
they are applied in a platinum plated frame,
six facets held together by metal filletes. Jade is
used on the pen’s base and cap, also platinum
plated. On the sides, the jade is engraved with
symbols inspired by Chinese culture. The pen is
made of 18 karat bi-color gold.
Many preparatory stages are necessary before
a piece of jade is applied to a 2011 Pen of the
Year. From the first layer of raw stone to its
final polish, artisans need to know how to
recognize jade’s exclusive nuances to reveal
its natural shine. One needs to be an artist to
master the typical cuts of jade. Piece by piece,
artisans sculpt a work of art in stone, which
then receives the platinum plated frame that
surrounds the individual pieces of jade, making
this pen a special gem. The complex shaping of
the stones on the body and cap are its crowning
achievement.

Novo MINI Coupé
desembarca no país em
ritmo de Bossa Nova

New MINI Coupe arrives in
the country of Bossa Nova

O novo inglês, baseado no conceito “Another Day.
Another Adventure.”, teve um dos cenários de
sua campanha mundial sendo gravado no Rio de
Janeiro, tornando a famosa cidade maravilhosa
palco do evento de seu lançamento no Brasil.

The new English, based on the concept
“Another Day. Another Adventure.” filmed
one of its international advertising campaign’s
scenes filmed in Rio de Janeiro, making the
“Marvelous City” into the stage for launching
the car in Brazil.

O carro é o primeiro modelo de dois lugares
fabricado pela montadora e o mais rápido da
família. A princípio, será comercializado no país
nas versões Coupé Cooper e Coupé Cooper S,
ambas com câmbio automático e motores de
1.6 aspirado de 122 HP e 1.6 turbo de 184 HP
respectivamente. Os modelos possuem rodas
aro 17’, ABS, controle dinâmico de estabilidade,
4 airbags, sensores de estacionamento, bluetooth,
entrada USB e auxiliar, faróis de xenon, aerofólio
traseiro com acionamento automático, volante
esportivo com borboletas para acionamento do
câmbio e sistema anti-furto com controle remoto
por ondas de rádio.

The car is the first two-seater manufactured by
the automaker and the fastest in its family. At
first, it will be sold in Brazil in two models, the
Cooper Coupe and the Cooper S Coupe, both
with automatic transmissions and a 1.6 liter
engine tweaked to achieve 122 HP and a 1.6
turbo 184 HP engine, respectively. The models
come with 17’ rims, ABS, dynamic stability
control, 4 airbags, parking sensors, Bluetooth,
USB and auxiliary ports, Xenon headlights,
rear whaletail with automatic operation,
sports steering wheel with tabs for activating
the transmission and an anti-theft system with
radio remote control.
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Cidade do Porto,
muito além do vinho
Roteiro de Viagem / Travel Itinerary

The city of Porto, much more than just wine
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A cidade do Porto é conhecida
como a Cidade Invicta. É a cidade
que deu o nome a Portugal, mais
tarde tornou-se capital
do Condado Portucalense.
É conhecida mundialmente pelo
seu vinho, pelas suas pontes, pela
arquitetura antiga se destacando
também na contemporânea.
Também se orgulha pelo seu centro
histórico, classificado como
Patrimônio Mundial pela UNESCO
e pelo seu clube de futebol, o
Futebol Clube do Porto.

The city of Porto is known as the
Cidade Invicta (literally, “undefeated
city”). It is the city Portugal is named
after and later became the capital
of Portucalense County. It is world
famous for its wine, bridges, and
architecture, both historic and
contemporary. The city is also proud
of its historic center, classified as
a World Heritage site by UNESCO,
and its football team, Futebol
Clube do Porto.
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Comer Bem
O Porto é conhecido como uma cidade onde come-se
muito bem. Muitos restaurantes para todos os tipos de
bolsos distribuem-se por toda a cidade. Entre as iguarias
típicas, estão: as tripas à moda do Porto, o cabrito
assado, o bacalhau à Zé do Pipo, o sarrabulho
à portuense, o peixe com todos, as tripas enfarinhadas,
o arroz de frango, a aletria, o arroz doce, etc. Apesar dos
nomes, um tanto curiosos, os pratos são requintados
e bem elaborados.

VINHAS PERT
O

DO RIO DOUR
O

o vinho do Porto e aS CaveS

roteiro de Viagem / Travel Itinerary

Sendo mundialmente famoso, o Vinho do Porto marca
decisivamente a cidade que lhe dá o nome. Seja pelo
elo que criou com os ingleses, visível até mesmo na
arquitetura; seja pelas caves que contornam o rio do lado
de Gaia. É um vinho nascido nas terras do Alto Douro e
envelhece nos armazéns em Vila Nova de Gaia, na semiobscuridade das caves, em cascos de carvalho ou em
garrafas. Esta bebida preciosa perdura e, com o passar
dos anos, suas qualidades são refinadas. Assim como o
vinho, parece que o tempo parou na Cidade do Porto
e visitar as caves é um momento único e obrigatório.
Aproveite para conhecer: Solar do Vinho do Porto,
na Quinta Macieirinha; Caves de Vinho do Porto, na
Marginal de Gaia. Normalmente fecham aos domingos,
mas ficam abertas até às 17 horas nos dias de semana.

CruZeiroS no rio
Uma das melhores formas de desfrutar do encanto
do Porto e do seu rio é fazer um passeio pelo Douro.
Durante todo o ano partem da Praça da Ribeira
diversas embarcações.

eaTinG weLL
Porto is known as a city for great food. many
restaurants for all sizes of pocketbooks are spread
throughout the city. Typical dishes include: Porto style
tripe, roast goat, Zé do Pipo codfish, sarrabulho à
Portuense (Porto style chitterling recipe), peixe com
todos (fish with everything), tripas enfarinhadas (flourcoated tripe), chicken rice, aletria, sweet rice etc. don’t
be put off by the strange names, as these dishes are
sophisticated and well prepared.

PorT wine and The caVes
famous worldwide, Port wine has left a decisive mark
on the city it was named after. it has to do with the
ties the city formed with the english, visible even in
its architecture; and the caves along the river on the
gaia side. Port wine is made with grapes grown in alto
douro and aged in warehouses in vila nova de gaia
neighborhood, in the semi-darkness of caves, in oak
barrels or bottles. This precious beverage endures and
its qualities continue to refine over the years. Just like
the wine, time seems to stand still in Porto, and a visit
to the caves is an opportunity you won’t want to miss.
make sure to visit: solar do vinho do Porto, na Quinta
macieirinha (Port wine manor house at macierinha
estate); caves de vinho do Porto, na marginal de gaia
(Port wine caves along the river in gaia neighborhood).
They are usually closed on sunday, but open
until 5 p.m. on weekdays.

riVer BoaTs
CRUZEIRO NO RIO DOURO

one of the best ways to enjoy the charms of Porto and
its river is by taking a boat ride along the douro. year
round boats embark from Praça da ribeira.
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Para viSitar

Be sure To VisiT

A Cidade do Porto possui um dos mais ricos patrimônios
artísticos, culturais e históricos em Portugal, patentes nos
inúmeros monumentos e museus distribuídos por toda a cidade.
Tanto que a parte antiga foi reconhecida internacionalmente
como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

The city of Porto has one of Portugal’s richest artistic,
cultural and historic heritages, a fact made clear by
the innumerous monuments and museums distributed
throughout the city. so much so that the old city has
been recognized internationally as a world heritage site
by unesco.

A Cidade do Porto orgulha-se das inúmeras igrejas, monumentos
e museus representativos das mais importantes fases da
evolução histórica de Portugal e da própria cidade. O Porto “da
Idade Medieval”, “do Barroco” e “do Neoclássico” merecem uma
atenção especial, destacando-se ainda o “Porto dos Azulejos”.
O Porto é também uma cidade que se descobre numa pequena
viela ou num recanto de uma rua estreita e no diálogo com os
seus habitantes.

muSeuS
Além dos Museus da Universidade, a cidade conta com outros.
Há museus gratuitos, outros têm descontos para estudantes
ou têm um dia por semana com entrada livre. A dica é visitar:
Museu Nacional de Arte Moderna Casa de Serralves (destaque
para os Jardins), Museu Soares dos Reis, Casa Museu Guerra
Junqueiro, Museu Romântico, Museu Militar, Museu do Carro
Elétrico, Museu da Arte Sacra (anexo à Igreja de S. Francisco).

monumentoS reliGioSoS
Sé Catedral - construída no séc. XII, os azulejos são do séc.
XVIII. Igreja e Torre dos Clérigos - obra atribuída a Nasoni, séc.
XVII, de estilo barroco e rocaille, é um dos cartões postais da
cidade. Igreja de S. Francisco: construída no séc. XIV e XV, de
estilo gótico, é revestida e talhada a ouro. Igreja de Cedofeita:
construída no séc. XII, em estilo românico, é a mais antiga da
cidade. No Mosteiro da Serra do Pilar, fundado no séc. XVI
pelos cónegos regrantes de Santo Agostinho,
a dica é observar a original planta circular.

The city of Porto is proud of its countless churches,
monuments and museums representing the most
important stages of Portuguese history and the
city itself. Porto of the middle ages, baroque and
neoclassical periods all deserve special attention, as
well as Porto of the azulejos (ceramic tiles).
Porto is also a city to discover in its tiny alleys or on the
corners of its narrow street and by talking to locals.

museums
in addition to the university’s museums, there are many
others. There are free museums and others with student
discounts or free entry on certain days of the week.
we recommend visiting: casa de serralves national
modern art museum (especially the gardens), soares
dos reis museum, guerra Junqueiro residence museum,
romantic museum, military museum,
electric car museum, religious art museum
(annex of s. francisco church).

reLiGious monumenTs
sé cathedral – built in the Xii century, featuring Xviii
century tiles. igreja e Torre dos clérigos (clerics church
and Tower) – a work attributed to nasoni, Xvii century,
in a baroque and rococo style, this is one of Porto’s
picture postcards. s. francisco church: built in the Xiv
and Xv centuries in a gothic style, this church is covered
and sculpted in gold. cedofeita church: built in the Xii
century in the romanesque style, this is the city’s oldest
church. serra do Pilar monastery, founded in the Xvi
century by canons of st. augustine’s order, our advice
is to take note of its original circular plan.

TORRE DOS CLÉRIGOS

GALERIAS

MUSEU SOARES DOS REIS

AL
SÉ CATEDR
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Porto Bay,
Ilha da Madeira

Roteiro de Viagem / Travel Itinerary

Porto Bay, Madeira ISLAND

O hotel, localizado no sudoeste da Costa Portuguesa,
mais especificamente no Santo da Serra, junto ao
famoso campo de golfe, encanta turistas do mundo
inteiro que visitam a região para desfrutar das belíssimas
paisagens locais. Além da prática do golfe, o hotel
proporciona o prazer de estar em meio à flora local.
É possível fazer caminhadas, percursos de bicicleta,
hipismo, entre outros esportes. O Campo de Golfe
de Santo da Serra ainda oferece programações
envolvendo não só a prática do esporte como
a realização de eventos.
Com 22 quartos, o Porto Bay está sendo remodelado
com previsão para ser inaugurado em 18 de março.
A casa principal, datada de 1920 e recuperada em
1999 é considerada patrimônio regional e terá um
“welcome lounge” renovado. A sala de estar, com peças
tradicionais madeirenses, é um espaço de relaxamento
onde serão servidas bebidas ou o chá da tarde com os
famosos “scones”, também chamados de “biscuits”, à
beira da lareira. O restaurante “Avó Micas” apresentará
um serviço de brunch com especialidades caseiras e um
menu de refeições que inclui receitas tradicionais.
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Os momentos de lazer serão proporcionados pela sala
de jogos e leitura, ginásio, biblioteca e videoteca, esta
última com uma coleção de DVDs e CDs para utilização
nos quartos. Uma nova área com piscina coberta e
aquecida, sauna e sala de massagens facilitam um
relaxamento depois de um dia junto à natureza.

This hotel, located on the southwestern coast of
Portugal, more specifically in Santo da Serra, next to
the famous golf course, charms tourists from around the
world who visit the region to enjoy the beautiful local
landscape. Besides the possibility of playing golf, the
hotel also provides the pleasure of being in the midst
of local flora. You can go on walks, take bike rides, ride
horses, and practice many other sports as well. Santo da
Serra Golf Course can also host other types of non-sports
related events.
 With 22 rooms, the Porto Bay is being remodeled and
is scheduled for inauguration on March 18. The main
house, dating back to 1920 and renovated in 1999, is
considered a regional heritage site. Its welcome lounge
is being renovated. The living room, with its traditional
Madeira style furniture, is a place for relaxation where
beverages or afternoon tea are served along with the
famous scones, also known as biscuits, right beside the
fireplace. “Avó Micas” restaurant will be serving brunch
with homemade specialties and a menu that includes
many traditional local recipes.
 Leisure activities are provided in the game and reading
rooms, gymnasium, library and video library, the latter
with a collection of DVDs and CDs for watching in the
rooms. A new area with an indoor heated pool, sauna
and massage room is perfect for relaxing after a day
exploring nature.

Os 18 quartos twin e um single estão sendo redecorados para
garantir a comodidade tradicional dos hotéis Porto Bay: camas
confortáveis com sobrecolchões, edredom, aquecimento, DVD,
minibar, Ipod docking station, facilidades para chá e café,
roupões, casas de banho com amenities da marca “Rituals”.

The 18 twin and single rooms are being redecorated to ensure
the comfort Porto Bay hotels are known for. Comfortable boxspring beds, comforters, heating, DVD player, minibar, iPod
docking station, tea and coffee conveniences, robes, and bath
houses featuring Rituals brand amenities.

Os 2 quartos superiores e a suíte, localizados na casa principal,
serão decorados com o estilo característico das quintas
madeirenses, oferecendo um ambiente único, acolhedor e
requintado. Além disso, a suíte possuirá acesso direto aos jardins,
dois quartos de dormir, sala de estar com lareira, dois banheiros,
kitchinete e três televisores. Conexão wi-fi estará acessível
em todo o hotel, com um terminal fixo e acesso gratuito
no welcome lounge.

The 2 upper bedrooms and suite located in the main house will
be decorated in typical Madeira Island style, offering a unique,
cozy and sophisticated environment. Additionally, the suite will
provide direct access to the gardens, has two bedrooms,
a living room with a fireplace, two bathrooms, a kitchen and
three televisions. Wi-Fi will be accessible throughout the entire
hotel, and a fixed, free terminal will be available
in the welcome lounge.

PORTO BAY HOTELS & RESORTs

PORTO BAY HOTELS & RESORTs

Porto Bay Hotels & Resorts abriu a sua primeira unidade em
1988 e de empresa eminentemente regional, originária da
Madeira, o grupo Porto Bay é atualmente uma marca hoteleira
internacional. Porto Bay promoveu a sua expansão através
de uma parceria, estabelecida em 2007, com a multinacional
portuguesa Logoplaste, ao abrigo da qual foram já abertos
Porto Bay Rio Internacional (Rio de Janeiro), o L’Hotel Porto Bay
(São Paulo), Porto Bay Glenzhaus (Búzios) e o Porto Bay Falésia
(Algarve), que se juntaram aos cinco hotéis localizados
na Ilha da Madeira.

Porto Bay Hotels & Resorts opened its first unit in 1988. It has
grown from being a eminently regional company from Madeira
into an international hotel brand. Porto Bay promoted its own
growth through a partnership established in 2007 with the
Portuguese multinational Logoplaste, under which they have
opened Porto Bay Rio Internacional (Rio de Janeiro), L’Hotel
Porto Bay (São Paulo), Porto Bay Glenzhaus (Búzios) and Porto
Bay Falésia (Algarve), which joined the five hotels located on
Madeira Island.

Porto Bay Hotels & Resorts gere atualmente 9 unidades,
1314 quartos, no Funchal, no Algarve, no Rio de Janeiro, em
Búzios, e, em São Paulo, um hotel boutique de cinco estrelas.

Porto Bay Hotels & Resorts currently manages
9 units, for a total of 1314 rooms in Funchal, Algarve, Rio de
Janeiro, Búzios, and in São Paulo a five-star boutique hotel.
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13ª ABIMAD, o
grande palco de
tendências e design
13th ABIMAD, the great stage for trends and design

Fevereiro é o mês
mais aguardado pelo
segmento de home décor.
Tradicionalmente no início
do ano a indústria moveleira
e de decoração apresenta
as novidades que estarão
expostas nas melhores lojas
do país durante o ano.
Entre os dias 08 e 11 de
fevereiro de 2012, aconteceu
a 13ª ABIMAD. O evento que já
se consagrou como o maior e
melhor da América Latina em
termos de área de exposição,
volume de negócios e mix de
produtos, colhe novamente
os frutos do trabalho
bem feito.

February is the most
anxiously awaited month by
the home decor segment. The
start of the year has become
a traditional time for the
furniture and decoration
industry to present the
new products that will
be exhibited at the nation’s
best stores over the
course of the year.
The 13th edition of the
ABIMAD Trade Show took
place February 08-11, 2012.
The event, which has
already been named Latin
America’s biggest and best
event in terms of display
area, business volume and
product variety, is once
again harvesting the fruits
of a job well done.
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foram apenas quatro dias de feira, mas os
resultados foram grandiosos. estima-se que
o volume de negócios gerado passou de
700 milhões para 1,2 bilhão de reais, além dos
4 milhões de dólares em negócios realizados
com importadores. A feira reuniu 157
fabricantes, 55 importadores e 15 mil lojistas
de todo o Brasil. o evento cresce em público
a cada ano. Nesta edição, obteve crescimento
de 30% em relação ao mesmo período do ano
passado. o presidente da ABIMAD, Michel otte,
comemora os resultados positivos:
“ficamos muito satisfeitos com o evento.
os principais pontos que buscamos melhorar
foram alcançados. claro que, como empresários,
temos um ‘olho’ constante para o que deve ser
melhorado. conseguimos um bom incremento
de público, ressaltando que esse público são
justamente os lojistas, nossos clientes.”

the trade show lasted only four days, but
the results were great. it is estimated that
the volume of business deals rose from 700
million to 1.2 billion reais, besides the 4 million
dollars in business done with importers. the
trade show gathered 157 manufacturers, 55
importers and 15,000 retailers from all over
brazil. the audience for the event grows every
year. in this edition, there was 30% growth in
comparison with the same period last year.
abimad president michel otte celebrated the
positive results: “we were extremely satisfied
with the event. the main points we were
looking to improve were achieved. of course, as
entrepreneurs, we can always point out areas
for improvement. we were able to achieve a
good increase in audience, and i should like to
point out that our audience consists of retailers,
our clients.”

esta edição da feira apresentou diversas
novidades quanto à estrutura de serviços. foram
implementadas praças de cafés Nespresso com
deliciosos cupcakes. outro ponto importante
foi o trabalho realizado com os convidados vips,
ou seja, os grandes compradores que recebem
passagem aérea e estadia por conta da ABIMAD.
para eles, além destes benefícios, houve um
trabalho de transporte bastante eficaz. Além
disso, o convidado pôde desfrutar da sala vIp.

this edition of the trade show presented a
variety of new developments in the services
department. areas serving nespresso coffee
with delicious cupcakes were included. another
important point was the work done with our
vip guests, in other words, the big buyers who
had their plane tickets and lodging paid for
by abimad. For them, besides these benefits,
a quite effective transportation scheme was
provided. in addition, these guests could
enjoy the vip room.
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outro ponto forte do evento foi a realização
do encontro Internacional de Negócios. esta
ação acontece em todas as edições das feiras
ABIMAD. foram convidados importadores
de 14 países para visitar e comprar produtos
brasileiros. para eles, além de passagem,
hospedagem e todo o conforto de transporte,
a feira disponibilizou intérpretes e um rádio
para comunicação. “o novo modelo de encontro
internacional, testado em julho, foi novamente
um sucesso. o cuidado com os detalhes, desde
um rádio para cada importador, até visitas
assistidas trouxeram bons negócios e tornaram
o nosso encontro uma referência no mercado,”
comenta o presidente.

another strong point for the event was the
realization of the international business meeting.
this action happens at every edition of the
abimad trade show. importers from 14 countries
were invited to visit and buy brazilian products.
For them, besides the plane tickets, lodging and
comfort provided by the transportation, the trade
show had interpreters accompanying them and
radios for communication. “the new international
meeting model tested in july was, once again,
a great success. their attention to detail, which
included everything from a radio for each importer
to guided visits, brought us great business and
made our meeting a reference point for the
market,” commented the president.

com tanto sucesso assim, só resta então repetir
a dose. em julho, novamente as portas da
ABIMAD estarão abertas para receber o público
que faz o mundo do design e da decoração girar.
“A 14ª ABIMAD ocorrerá de 25 a 28 de julho
de 2012 no pavilhão dos Imigrantes. teremos
vários novos fabricantes de móveis que já
confirmaram sua presença dando mais opção no
ramo aos nossos clientes, algo que vinha sendo
demandado. Destaco também um show nacional
que acontecerá no pavilhão e, com certeza, dará
o que falar. Imperdível!”

with such great success, the only thing left is to
repeat the dose. in july, once again the doors of
abimad will be open to welcome the people that
make the world of design and decoration turn.
“the 14th abimad trade show will take place july
25-28, 2012, in the imigrantes exhibition hall. we
will have several new furniture manufacturers that
have already confirmed their presence, giving even
more choices to our clients, something they have
been demanding. i would also like to point out a
national show that will take place in the exhibition
hall and that will certainly be the talk of the event.
don’t miss it!”

13ª ABIMAD: um show
de tendências
13th ABIMAD: a show of trends

Helizart
Arte Nova

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Acompanhe um pouco do
que foi apresentado nos
quatro dias de ABIMAD.

See a little of what was
presented over the four days
of the ABIMAD Trade Show.
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Art Image

artisan

6F

Carolina Haveroth

carppem
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Decorville
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doimo

century

casalecchi

Natuzzi

Decorare

D&D

62
Brisa Móveis
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barroca

tok glass
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Helizart Objetos

Butzke
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urBAN
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top Decor
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“A visitação foi superior ao ano
anterior. A feira com isto foi ótima, pois
conseguimos introduzir os lançamentos.
os clientes procuram novidades sempre
e produtos que lhes deem retorno em
vendas. foi um excelente ambiente
para encontrarmos nossos clientes e
afinar a relação. o volume de negócios
concretizados na feira foi em torno
de 10% superior a 2011, mas com
crescimento substancial das vendas de
produtos de maior valor agregado.”
Anamaria lazaron Arnoldo, setor de
relacionamento com Mercado da enele,
de são lourenço do oeste/sc

“we saw greater visitation in
comparison with last year. in that sense
the trade show was excellent, since
we were able to introduce our new
products. clients are always looking
for the new, products that will give
them sales returns. it was an excellent
environment for us to meet our clients
and improve relations. the volume of
business deals closed at the trade show
was 10% higher than in 2011, but with
substantial growth of sales of higher
added value products.”
anamaria lazaron arnoldo, customer
relations department at mercado da
enele, são lourenço do oeste/sc

“para a Brisa Móveis a feira foi
muito boa, fizemos novos contatos
importantes, inclusive internacionais.
Além de estreitarmos a parceria com
nossos clientes atuais. Apresentamos
nossos lançamentos e toda a coleção foi
muito bem aceita, rendendo elogios e
muitas vendas. A ABIMAD é a melhor
feira de alta decoração do país.
A organização e os participantes têm
se superado a cada edição e isso reforça
a qualidade do evento no segmento, e
consequentemente, dos participantes.”

“the trade show was a great success for brisa
móveis, we made new, important contacts,
including international ones. besides
strengthening our partnership with current
clients. we presented our new products and the
entire collection was well received, bringing
much praise and great sales. abimad is
simply brazil’s best high-end decoration trade
show. organizers and participants alike have
surpassed themselves with each new edition
and this reinforces the event’s strength in
the segment and subsequently, that of its
participants.”

Akira Anami jr, Diretor comercial da
Brisa Móveis, de cambé/pr

akira anami jr, commercial director
of brisa móveis, cambé/pr

“A 13ª ABIMAD atendeu nossas
expectativas de vendas e de superação
em relação a 2011, pois tivemos maior
volume de clientes em nosso estande
e consequentemente um volume bem
maior nas vendas. A feira estava bem
mais favorável, pois os nossos clientes,
depois de um período instável, investiram
mais em showroom em relação a 2011,
talvez até por conta de uma expectativa
positiva para o segundo trimestre quando
nossa economia normalmente começa a
funcionar com força total. A organização
da associação proporciona aos associados e
visitantes cada vez mais conforto
e praticidade tanto para quem expõe
quanto para quem visita a feira.”

“the 13th abimad trade show met
our expectations in terms of sales and
surpassed the 2011 edition, since the
volume of clients at our stand was
greater, leading to a substantially
higher volume of sales. the trade show
was much more favorable, since our
clients, after an instable period, were
investing more in their showrooms in
comparison with 2011, perhaps due
to their positive expectations for the
second quarter, when our economy
usually begins to work at full strength.
the organization of the association is
providing its members and visitors more
and more comfort and practicality, for
those who exhibit and visitors alike.”

renato cesar da silveira, Diretor comercial
da lacasa Design, de londrina/pr

renato cesar da silveira, commercial
director of lacasa design, londrina/pr

“para a Bonté Móveis, a feira foi ótima e as
expectativas foram atingidas. o evento é feito em
período e condições favoráveis, contudo é necessário
que a empresa esteja preparada com produtos
para atender o cliente que o visita. A feira tem
muitos pontos positivos que todos os expositores
conhecem e que são sempre mencionados, mas
queríamos deixar claro que a feira só acontece com
extrema competência porque existem profissionais
capacitados na organização do evento.”
juarez luiz Martello, Diretor da Bonté,
de Antônio prado/rs

“For bonté móveis, the trade show was excellent and
our expectations were met. the event is organized at
the right time and in favorable conditions. nevertheless,
the companies are the ones that need to be prepared
to serve the clients who visit them. there are many
positive points in the trade show that all the exhibitors
are familiar with and that are always mentions, but
we would like to make it clear that the trade show can
only be pulled off without a hitch because it has skilled
professionals organizing it.”
juarez luiz martello, director of bonté,
antônio prado/rs

“A ABIMAD sempre é excelente.
A Artefama vem participando de várias feiras como
expositora nos últimos 4 anos, e agora, em são
paulo, nos concentramos apenas na ABIMAD, por
ser a melhor feira do setor para a nossa empresa.
este sucesso vem da iniciativa da organização, do
empenho de muitos associados que se dispõem do
seu precioso tempo em organizar uma feira que
beneficia a todos por igual.”
Angelo luiz Duvoisin, superintendente
comercial da Artefama, de são Bento do sul/sc

“the abimad trade show is always excellent.
artefama has been exhibiting at the trade show
for the last four years and now, in são paulo, we
are concentrating on abimad alone, since it’s the
best trade show in the sector for our company. this
success comes from the organization’s initiative and
the efforts of the many members who make their
precious time available to organize a trade show
that benefits everyone equally.”
angelo luiz duvoisin, commercial superintendent
of artefama, são bento do sul/sc
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“temos uma avaliação muito
positiva da qualificação dos
visitantes que frequentaram
nosso estande, já que na
sua maioria foram lojistas e
profissionais muito qualificados,
empresas de referência no
segmento da alta decoração e
móveis tanto no âmbito regional
como nacional.”

feiras e Mostras / Fairs and Shows

renato josé freiberger, Diretor
da Bell’Arte estofados, de
jaraguá do sul/sc

68

“we have a very high opinion of
the qualifications of the visitors
who visited our stand, since the
majority of them were retailers
and highly skilled professionals,
benchmark companies in
the high-end decoration
and furniture segment, both
regionally and nationwide.”

“foi excelente como sempre, sem
dúvidas todas as expectativas foram
atingidas, muitas vendas foram
efetivadas e muitas visitas foram
agendadas. A visitação foi realmente
grande, foram muitos clientes
circulando pelo nosso estande
e conseguimos ótimos negócios,
o que novamente nos animou
muito para o próximo evento.”
luiz sedovski, Diretor comercial da
D’Angelis Ind. Mobilli, de capitão
leônidas Marques/pr

“as always, it was an excellent
trade show and without a doubt
all of our expectations were
filled, we made many sales
and scheduled many visits. the
number of visitors was very large,
with many of our clients visiting
our stand. we were able to close
excellent business deals, which
leads us to anxiously await the
next event.”
luiz sedovski, commercial
director of d’angelis ind. mobilli,
capitão leônidas marques/pr

renato josé Freiberger, director
of bell’arte estofados, jaraguá
do sul/sc

“A feira atingiu plenamente as
expectativas. foi o momento de
estreitarmos ainda mais os laços com
nossos clientes e criarmos novos
relacionamentos. Aliado ao grande
número de visitantes e à ótima aceitação
das novas coleções foi fundamental
para o sucesso da 13ª ABIMAD.”

“the trade show fully met our
expectations. it was a great time
to strengthen ties with our clients
and create new relationships. that
and the large number of visitors
and excellent acceptance of our new
collections were fundamental to the
success of the 13th abimad.”

Marciano scapinelo, gerente de
Marketing da universum Móveis,
de Antônio prado/rs

marciano scapinelo, marketing
manager at universum móveis,
antônio prado/rs

“A cada ano que passa esta feira está
mais profissional, por si só, já vale o
investimento que se faz. parabenizo
a diretoria que tem se empenhado em
sempre melhorar tanto na seleção dos
clientes e no público que é convidado
para o evento, inclusive aos associados
que também selecionam os clientes, a
divulgação, a mídia e a abrangência que
esta feira tem tanto no mercado interno
como externo.”

“A 13ª edição da feira ABIMAD teve
excelente visitação. surpreendeu o aumento
de lojistas nessa edição. tivemos um
incremento nas vendas e principalmente
na abertura de novos clientes. Muitas coisas
nesse evento foram melhoradas. podemos
citar o transporte, muito organizado, os
clientes vIp’s que tiveram incremento e
melhora, a sala dos vIp’s que já havia sido
testada na edição de julho. A rodada de
negócios internacionais muito profissional
e atingiu o objetivo da Associação,
que é a de ser um evento de negócios.”
Michel otte, Diretor comercial
da Butzke, de timbó/sc

“the trade show becomes more
professional every year, and for this reason
alone makes the investment worthwhile.
i would like to thank the executive board,
which always works hard to improve
things, both in its choice of clients and
the audience it invites to the event and
in terms of the members who also choose
their clients, the advertising, media and
scope of the trade show both domestically
and abroad.”

“the 13th abimad trade show saw
excellent visitation. we were surprised by
the increased numbers of retailers this
edition. not only did sales increase but we
also increased our numbers of new clients.
this event saw many improvements over
the last edition. i would like to mention
transportation, which was well organized,
the increased number and improvement
of vip clients, the vip room, which had
already been tested in the july edition.
the international business rounds were very
professionally run and met the objectives
of the association, which is to be a
business event.”

domingos tironi, of tironi estofados,
jaraguá do sul/sc

michel otte, commercial director
of butzke, timbó/sc

Domingos tironi, da tironi estofados,
jaraguá do sul/sc
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“A feira foi excelente, de altíssima qualidade.
Nossas expectativas foram 100% atingidas.
o evento estava bem organizado como sempre.
A feira é bastante agradável para os expositores
e também para os clientes, devido a contar com
largos espaços de circulação. A escolha criteriosa
de clientes vIps foi um ponto importante para
esta nova edição.”
Marilúcia Dal ross samara, proprietária
da sarquis samara, de londrina/pr
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“the trade show was excellent, extremely high
quality. 100% of our expectations were met.
as always, the event was well organized. the
trade show is quite pleasant for exhibitors and
clients alike, due to the fact that it counts on
large spaces for circulation. the careful choice
of vip clients was an important point for this
new edition.”
marilúcia dal ross samara, owner
of sarquis samara, londrina/pr

“A feira estava lotada de lojistas e os convidados vIps muito
satisfeitos. o resultado de vendas não podia ser diferente, foi
muito bom mesmo. todas as expectativas foram atingidas
e esperamos mais vendas pós-feira. como sempre a feira de
fevereiro costuma ser o termômetro para o ano e a expectativa
é excelente.”
fatima queiroz, les coussins.

“the trade show was chock full of highly satisfied vip guests.
the sales results couldn’t have been any different, they were
truly impressive. all of our expectations were met and we
expect more post-trade show sales. as always, the February
edition tends to be a thermometer for the year and our
expectations are high.”
Fatima Queiroz, les coussins.
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THE BEST
IN SHOW

A revista HALL convidou
profissionais renomados
para circularem pelos
corredores da feira e
elegerem os 10 produtos
que mais agradaram. Cada
convidado selecionou os
seus preferidos levando
em consideração seu
gosto particular.
Acompanhe a seleção.

HALL Magazine has
invited celebrated
professionals to stroll
the corridors of the trade
show and choose the 10
products that pleased
them most. Each guest
chose their favorites,
taking their own taste
into consideration. See
their choices for yourself.
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Eduardo
Mourão
Arquiteto, atua em Curitiba e,
ao lado do irmão, administra
fábrica e rede de lojas de móveis
e acessórios de decoração. Com
trabalho voltado ao público
classe A, Eduardo Mourão cria
linhas de produtos, participa de
mostras e projeta para clientes
especiais. À convite da ABIMAD
fez sua seleção dos 10 mais para
a revista HALL.

Ana
Holzer

Architect, he lives in Curitiba
and with his brother runs their
furniture and accessories factory
and chain of stores. With his
work aimed at the high income
set, Eduardo Mourão creates
lines of products, participates
in shows and makes plans for
special clients. On invitation from
ABIMAD, he chose his 10 best for
HALL Magazine.

Arquiteta, cidadã do mundo, como profissional atua em várias
frentes, e nas mais diversas cidades brasileiras. Mora em
Santa Catarina, onde exerce sua profissão, porém seu trabalho
ultrapassa fronteiras e atende clientes em São Paulo e Rio.
À convite da ABIMAD fez sua seleção dando preferência a
produtos Made in Brazil. Encantada com a variedade, teve
dificuldade em escolher apenas 10.
Architect and citizen of the world, a professional who works
on many fronts and in a variety of Brazilian cities. She lives
in Santa Catarina where she practices her profession, but her
work extends beyond the state borders and she serves clients
in São Paulo and Rio as well. On invitation from ABIMAD,
she made her choices, giving preference to Made in Brazil
products. Charmed by the variety she saw at the trade show,
it was hard for her to choose just 10.
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Francisco Cálio

Designer de interiores, formador de opinião e
queridinho da mídia especializada, Francisco
Cálio participa como convidado da revista
HALL desde 2008, escolhendo os 10 mais da
feira. Elegantemente minimalista, circulou pelo
evento, se encantou com os produtos expostos e
aproveitou para rever amigos.
Interior designer, opinion maker and
a favorite of the specialized press, Francisco
Cálio has participated as a guest of HALL
Magazine since 2008, choosing his 10 best
products at the trade show. Elegantly
minimalist, he strolled the event, fell in love
with many of the products on display and made
the most of his chance to see old friends.

Bya Barros
Arquiteta, lojista, estrela de TV e
personalidade do cenário social de São
Paulo. Alegre é o melhor adjetivo que
descreve Bya Barros. Dona de um estilo
inconfundível, circulou pela feira ABIMAD
escolhendo seus preferidos e parou para
dar autógrafo e bater foto com quem
solicitava. Sempre simpática e prestativa,
é também cliente e está sempre presente
nas feiras.
Architect, retailer, TV star and São
Paulo celebrity. Happy is the best
adjective to describe Bya Barros. With
her unmistakeable style, she strolled
ABIMAD choosing her favorites, stopping
to give autographs and take pictures
with anyone who asked her to. Always
kind and helpful, she is a loyal client and
always comes to the trade shows.
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Bya
Barros

01

02
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03

04

05

1 Mesa Marka
2 Balcão Essenza
3 Balcão Formanova
4 Poltrona Modulaque
5 Sofá Century
6 Peças Sarquis Samara
7 Mesa Doimo
8 Cadeiras Butzke
9 Vaso Cristais di Murano
10 Cadeira Herval

1 Table by Marka
2 Counter by Essenza
3 Counter by Formanova
4 Armchair by Modulaque
5 Sofa by Century
6 Pieces by Sarquis Samara
7 Table by Doimo
8 Chair by Butzke
9 Vase by Cristais di Murano
10 Chair by Herval

07
06

08
10

09
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1 Abajur Sarquis Samara
2 Banco Sandra Fuganti
3 Mesa Doimo
4 Cadeira Butzke
5 Vaso Cristais Di Murano
6 Poltrona Idea Tissot
7 Cadeira Helizart
8 Cadeira Deluse
9 Luminária Artefama
10 Sofá Natuzzi

Francisco
Cálio

1 Lamp by Sarquis Samara
2 Stool by Sandra Fuganti
3 Table by Doimo
4 Chair by Butzke

01

5 Vase by Cristais Di Murano
6 Armchair by Idea Tissot
7 Chair by Helizart
8 Chair by Deluse
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9 Light Fixture by Artefama
10 Sofa by Natuzzi

02
05

03
04
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06

07
08

09

10
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Ana
Holzer

01

78

03
02

05

04

1 Peças Artes e Ofícios
2 Poltrona Raffinato
3 Aparador Studio Casa
4 Luminária Plano de Luz
5 Lustre Helizart
6 Vaso Cristais Di Murano
7 Sofá Feeling
8 Mesa Idea Tissot
9 Ombrelone Butzke
10 Chaise LaCasa Design

1 Decorative Pieces by Artes e Ofícios
2 Armchair by Raffinato
3 Sideboard by Studio Casa
4 Lighting Fixture by Plano de Luz
5 Lamp by Helizart
6 Vase by Cristais Di Murano
7 Sofa by Feeling
8 Table by Idea Tissot
9 Parasol by Butzke
10 Chaise Longue by LaCasa Design

06

07
08

09
10
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Eduardo
Mourão

01
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03
02

04

05

1 Mesa Studio Casa
2 Quadro Art Image
3 Poltrona Deluse
4 Vasos Cia das Folhas
5 Chaise Fibras Artes
6 Mesa Formanova
7 Sofá Modulaque
8 Almofada Les Coussins
9 Lamparinas Wharehouse
10 Luminária Plano de Luz

06

1 Table by Studio Casa
2 Framed Picture by Art Image
3 Armchair by Deluse
4 Vases by Cia das Folhas
5 Chaise Longue by Fibras Artes
6 Table by Formanova
7 Sofa by Modulaque
8 Pillow by Les Coussins
9 Oil Lamps by Wharehouse
10 Lighting Fixture by Plano de Luz

07

08

10

09
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Pelos
corredores
da 13ª ABIMAD
Spotted in the Corridors
of the 13th ABIMAD Trade Show

Acompanhe as fotos das pessoas que fazem a ABIMAD acontecer.
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See photos of ABIMAD’s movers and shakers.
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01

09

02

04

07

05

08

10

11

01 - André Cruz e Deise Stahelin da Rosa, da Estofados Jardim • 02 - Margarida Renda Amaral e Ana Cristina Renda, da Artes e Ofícios • 03 - Ana Holzer e Marcos Paulo Cavalli, da Cristais di Murano • 04 - Ana Holzer e Bobby Krell
05 - Walter Coutinho Cunha, Walter Coutinho Cunha Filho e Luciana Gusmão Cunha, da Decorare • 06 - As irmãs Jaqueline e Heliza Bravim, da Helizart • 07 - Equipe Bell’Arte • 08 - Heliza Bravim e Ana Holzer
09 - Fátima Luiz e Ricardo Derenji, da Tok Glass • 10 - Carlos Del Prete, da Studio Casa; Paulo Mourão, vice-presidente da ABIMAD e Paulo Allemand, diretor financeiro da ABIMAD • 11 - Carmem Dolores, da Decorações Cadoro

12

11

13

14

15

16
17

19

18

20

12 - Sarquis Samara • 13 - Equipe Artefama • 14 - Equipe Bellarte • 15 - Cecé de Felipe, da Parma Móveis; Joel Silva, da Top Decor e Silber Silveira, da Parma Móveis • 16 - Yuri Albrecht, da Raffinato e Ana Holzer
17 - Diretoria ABIMAD: Paulo Allemand, Paulo Mourão e Michel Otte • 18 - Eduardo Mourão, Bya Barros e Francisco Cálio • 19 - Equipe Cartago Tapetes • 20 - Equipe Cristais São Carlos
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22
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21

23

25

84

28 29

24

26

27

29

21 - Regis Dubrule, da Tok Stok e Francisco Marcos Martins, da Arte Nova • 22 - Equipe Cazarara • 23 - Equipe Enele recepcionando integrantes da Família Lima • 24 - Equipe Les Coussins
25 - Equipe LaCasa Design • 26 - Fernando Flôres, ex-presidente da ABIMAD e Paulo Allemand, diretor financeiro da ABIMAD • 27 - Equipe Helainy Rocha • 28 - Rita e Paulo Mourão
29 - Equipe Roncali Decor • 30 - Eduardo Mourão e as convidadas Vip Ana Paula Rigon e Rosa Rigon

30

32

31

34

32

33

35

36

38

37

39

31 - Equipe Mônaco Tapetes • 32 - Helainy Rocha • 33 - Patrícia Linhares, gerente executiva da ABIMAD e José Lúcio Aragão, coordenador das feiras ABIMAD • 34 - Equipe Universum • 35 - Equipe Estofados Tironi
36 - Equipe Via Star • 37 - Equipe Voler Móveis • 38 - A jornalista Maria Ignez Barbosa e Michel Otte, presidente da ABIMAD • 39 - Francisco Cálio, Marília Brunette de Campos Veiga e Bya Barros
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40

42

44

86

46

41

43

45

47

40 - Hernán Fernández, do Chile; Paula Schroeder, da Butzke; Francisco Gusmán, do Chile; Rubia Purin, da Butzke; e Erik Fiuza, da ABIMAD • 41 - Carlos Roldan, da Colômbia; Eduardo Adams, da República Dominicana;
Alejandro Arbelaez, da Colômbia; Jorge Cardenal, do Peru e Sandra Loredo, do Peru • 42 - Teresa Cambonga, de Angola; Mariela Asin, da Bolívia; Karina Botelho, da Trade Route; Rosa Sanchéz, da Bolívia;
Sandra Zeppilli, do Peru; Albertina Domingues, de Angola e Marcela Feeney, da Casa Moda • 43 - Tomas Balbuena e Magda Anciaux, do Paraguai e Isbelia Dikdan e Antonio Dikdan, da Venezuela • 44 - Guilherme Gomes,
da Tapetes São Carlos; Roberto Herrmann e Adriana Herrmann, da Mônaco Tapetes • 45 - Bruno Lorca, da Lorca Furniture; Eleodoro Davila e Blanca Cavazos, do México • 46 - Patrício Concha e Angélica Kostin, do Chile
e Gonzalo Andrés Donoso, do Chile • 47 - Giannina Alfageme, do Peru; João Paulo, de Portugal e Marco Paulo, de Portugal
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48

50

51

52
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49

53

54

53

55

48 - João Rezende e Juliane Arriel, da Sir Design • 49 - Hilda Barajas, do México; Erik Fiuza, ABIMAD; Karina Botelho, Trade Route; Isabel Greenham, do México; Carlos Roldan, da Colômbia • 50 - Tomas Balbuena e Magda Anciaux,
do Paraguai e Renato Cesar, da La Casa Design • 51 - Erik Fiuza, da ABIMAD; Eduardo Adams, da República Dominicana; Rafael Pavanelli, da ABIMAD e Vitor Abreu, ABIMAD • 52 - Genek Sonnenschein, do Uruguai; Jorge Wiener,
do Uruguai; lberto de Guida, da Universum e Claudiomar Verza da Universum • 53 - Victor Abreu, da ABIMAD; Tomas Balbuena e Magda Anciaux, do Paraguai; Erik Fiuza, da ABIMAD e José Carlos Crisafulli, do Panamá
54 - Eleodoro Davila, do México; Karina Botelho, da Trade Route; Blanca Cavazos, do México e Bruno Lorca, da Lorca Furniture • 55 - Victor Abreu, da ABIMAD; Teresa Cambonga, de Angola, Albertina Domingues,
de Angola e Rafael Pavanelli, da ABIMAD

Em ação

In ActIon

arTEFama invEsTE no prEsEnTE
pEnsando no FUTUro

em Ação / In Action

A Artefama possui uma ampla e moderna estrutura
industrial, com mais de 60 mil m² de área construída,
em São Bento do Sul (SC), considerada uma das mais
encantadoras cidades de Santa Catarina, com clima
de montanha, rica cultura europeia e uma tradição
centenária no ramo mobiliário.
Desde o começo, a Artefama demonstra preocupação
com o meio ambiente, especialmente com o meio
produtivo e a saúde e bem-estar de seus colaboradores.
Isto significa investimentos em uma produção limpa,
resultando em fazer mais com menos. Ou seja, tal
postura reﬂete em menos matéria-prima, menos uso
de energia, mais benefícios para os trabalhadores e,
por fim, mais vantagens para os clientes. A utilização
de madeira renovável deu à Artefama o prêmio Fritz
Müller, da Fatma, órgão de proteção ao meio ambiente
de Santa Catarina. E nos últimos dois anos, foi indicada
ao prêmio Green Best, maior prêmio de consumo
e iniciativas sustentáveis do Brasil. Dessa forma,
a Artefama conquistou o mundo e o respeito
dos importadores de dezenas de países.
Para garantir produtos que de fato economizem ao
máximo as matérias-primas, atingindo o objetivo
de satisfazer as exigências do cliente (funcionais e
estéticas), racionalizando os consumos de materiais, a
Artefama criou o selo GreenHome. Não se trata apenas
de um selo atestando a origem da matéria-prima, mas
tem diversos objetivos específicos:
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a)

Defender a difusão de práticas sustentáveis, tanto do ponto
de vista ambiental quanto social, na gestão das ﬂorestas;

b) Promover um projeto/design do móvel voltado para prevenir
os impactos ambientais do produto e para reduzir a produção de
resíduos e emissões durante cada fase do seu ciclo de vida;

c) Promover uma constante melhoria nos processos, nos

produtos e nas tecnologias, de maneira a minimizar o impacto
ambiental; promover a melhoria e a salubridade dos ambientes
de trabalho e reduzir todos os possíveis riscos para a saúde do
usuário final;

d)

Tutelar o consumidor, melhorando e tornando transparente
a informação ambiental dos móveis ecológicos.

Com estes princípios, a Artefama vem desenvolvendo mobiliário
de qualidade, com design e valor agregado. Um exemplo é a linha
Caruaru, assinada pelo renomado designer Marcelo Rosenbaum,
outro grande defensor do meio ambiente e das políticas
sociais. Criador do projeto “A Gente Transforma”, na Chapada
do Araripe, no Piauí, Rosenbaum criou a coleção Caruaru em
homenagem a maior feira livre do mundo, a de Caruaru. Esta
linha, que está sendo mostrada na ABIMAD, será comercializada
no Brasil pela Brasita, empresa distribuidora que responde
pelas vendas de grandes marcas italianas de móveis,
entre elas, a Arper e Moroso.

Artefama invests in the present
thinking of the future
Artefama has a large, modern industrial facility,
over 60,000 m2 developed area, located in São Bento
do Sul SC, considered one of the state of Santa
Catarina’s most charming cities, with its mountain
climate, rich European culture and a century-old
reputation for furniture production.
Since the very beginning, Artefama has shown its
concern for the environment, especially with the
production environment and well-being and health
of its employees. That means investments in clean
production, resulting in the ability to do more with
less. In other words, this attitude leads to the use
of less raw materials, less energy, more benefits
for workers and in the end, more advantages for
customers. The use of renewable wood led Artefama
to winning the Fritz Müller award from FATMA, the
Santa Catarina’s state environmental protection
agency. And for the last two years, it has been
nominated for the Green Best Award, Brazil’s most
important sustainable consumption and initiative
prize. In this way, Artefama has made itself known
in the world and earned the respect from importers
from dozens of countries.
In order to ensure products that truly reduce the use
of raw materials to a minimum, achieving the goal
of meeting client demands (functional and esthetic)
and rationalizing material consumption, Artefama
created its GreenHome seal. This is not merely a seal
that attests to the origin of a piece’s raw materials,
it has a variety of specific objectives:

a) Defend the spread of sustainable forest
management practices, from both the
environmental and social point of view;

b) Promote furniture project/design concerned

with preventing environmental impact of products
and reducing the production of waste and pollution
during each stage of the furniture’s life cycle;

c) Promote constant improvements in processes,

products and technology in such a way as to
minimize environmental impact; promote
improvements and health in the work environment
and reduce all possible risks to end user health;

d)

Teach consumers, improving environmental
information on ecologically friendly furniture and
making it more transparent.
Based on these principles, Artefama has been
designing quality furniture with quality design
and increased added value. One example is the
Caruaru line, signed by renowned designer Marcelo
Rosenbaum, another champion of environment and
social policies. Creator of the “A Gente Transforma”
(literally, “We Transform Things”) project in
the state of Piauí’s Chapada do Araripe region,
Rosenbaum created the Caruaru collection in honor
of the world’s largest outdoor market, the one in
Caruaru. This line, which is being shown at ABIMAD,
will be sold in Brazil by Brasita, the distribution
company that is responsible for selling big Italian
furniture brands like Arper and Moroso.
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Tapetes recicláveis?
É possível.

Recyclable Rugs?
It’s possible.

Atualmente, em todo o mundo, a maioria absoluta
dos tapetes produzidos são compostos por fios
sintéticos e quase nenhum é reciclável. Isto porque
a maior parte das indústrias agrega materiais
como látex, juta e outros para buscar propriedades
na base do tapete, como rigidez, antiderrapagem,
ancoragem de pelos, etc. Este processo torna
praticamente impossível separar do material
reciclável, fazendo com que a destinação do tapete
usado seja algo totalmente prejudicial ao meio
ambiente, pois eles se tornam nada além de lixo
não degradável.

Currently, around the world, the
absolute majority of rugs include
synthetic fiber compounds and hardly
any are recyclable. That is because most
factories add materials like latex, jute
and others to add important properties
like stiffness, a non-skid surface,
increased tuft anchorage etc. This
process makes it practically impossible
to separate out the recyclable
material, making used rugs completely
prejudicial to the environment, since
they become nothing more than nonbiodegradable trash.

Em Ação / In Action

A Omicron Mônaco Tapetes é a primeira empresa
a utilizar apenas materiais sintéticos em toda a
base do tapete, a exemplo de algumas empresas
norte-americanas que desenvolveram materiais
específicos, na maior parte, em polietileno
e polivinílicos que podem oferecer todas as
propriedades de rigidez da base e são recicláveis
juntamente com a superfície.
A base sintética, que pode ser vista na foto,
exclusiva da Omicron Mônaco Tapetes, além
de oferecer este diferencial, ainda proporciona
isolamento acústico, isolamento térmico e possui
tratamento anti-microbial, além de ser a única
base de tapetes que não risca o piso e é totalmente
lavável sem restrição no uso de água abundante.
Nossos brindes de final de ano em 2011,
que também foram entregues a clientes na
13ª ABIMAD, são canetas e réguas feitas de
polímeros reciclados, exatamente dos mesmos
materiais usados nos tapetes da Omicron Mônaco.

Omicron Mônaco Tapetes is the first
company to use only synthetic materials
for the entire rug base, following the
example of several North American
companies that have developed specific
materials that for the most part are
based on polyethylene and polyvinyl
and are able provide all the necessary
rigidity to the base and are just as
recyclable as the rug surface.
The synthetic base in the photo, an
Omicron Mônaco Tapetes exclusive
feature, in addition to providing
this advantage, also provides
soundproofing, heat isolation and an
anti-microbial treatment, in addition to
being the only non-scratching rug base
that can be washed without restriction
as far as the use of running water.
Our promotional year end gifts for
2011, which were also given to clients
at the 13th ABIMAD, are pens and rulers
made with recycled polymers, the same
material used in Omicron Mônaco rugs.
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Cazarara investe em
relacionamento com o lojista

Cazarara invests in its
relationship with retailers

Em novembro de 2011 a empresa investiu em uma pesquisa
de campo, com o intuito de coletar informações junto de
lojistas e consumidores. Durante este mês, foram visitadas
pelo designer da empresa diversas capitais do Brasil de
norte a sul. Participaram da pesquisa mais de 80 lojistas,
os quais passaram dados valiosos de mercado,
suas percepções, necessidades e carências
do mercado foram expostas.

In November, 2011, the company invested in a field
study to collect information from retailers and
consumers. During this month, a variety of Brazilian
state capitals from north to south were visited by the
company’s designer. Over 80 retailers took part in the
study, providing valuable market data, as well as their
perceptions and market needs.

Todas as informações foram cuidadosamente estudadas.
Foram observadas muitas oportunidades de mercado,
necessidades não supridas, soluções que não estavam
sendo oferecidas ao consumidor. Isto abriu novas
possibilidades de penetração no mercado, com argumentos
de venda mais convincentes e concisos. Assim, a
empresa readequou seu layout produtivo, adquiriu novos
maquinários para suprir com a melhor qualidade os novos
projetos que estão sendo executados. Isto tem trazido à
empresa um lema “Não basta o móvel ser bonito, precisa
ser inteligente”. A busca por informação é constante,
participação em feiras nacionais e visitas às edições da feira
iSALONI em Milão. Tudo isto com objetivo de oferecer aos
atuais e futuros clientes, peças que supram e se possível
superem suas expectativas, gerando usabilidade mais
adequada as suas realidades, maior conforto e beleza
a seus espaços de morar.

Abdalla Imports,
4ª geração em importados
A Abdalla Imports possui uma tradição de mais de 106 anos no
ramo de tapeçaria e é conhecida por aliar qualidade e beleza aos
seus produtos. A opção do comércio de tecidos e armarinhos, na
época, surgiu por não ter tanta concorrência na região central de
São Paulo.
De lá para cá, a Abdalla Imports marcou seu nome no comércio
brasileiro trazendo os mais diversos produtos importados do
mundo, seus consultores viajam em busca de tendências e produtos
com design exclusivo para os consumidores brasileiros que a cada
dia se tornam mais exigentes. Hoje a Abdalla Imports chega à sua
quarta geração, conseguindo atender os mais diversos públicos.

All the information was carefully analyzed. Many
market opportunities were observed, such as unmet
needs and solutions that were not being offered to
consumers. That opened up new market penetration
possibilities, with more convincing and concise sales
arguments. With this, the company readapted its
production layout, acquiring new machines to supply
the new projects they are executing with improved
quality. The company’s new motto is “It’s not enough
for furniture to be handsome, it needs to be intelligent.”
Their search for information is constant and they
participate in national trade shows and make visits
to the iSALONI trade show in Milan. This was all
done with the objective of providing current and
future clients pieces that meet and if possible surpass
their expectations, leading to usability that is more
appropriate to their reality and greater comfort and
beauty to their living spaces.

Abdalla Imports, 4th generation importers
Abdalla Imports has more than 106 years experience in the field
of carpets and is known for combining quality and beauty in its
products. When the company opened its doors, it chose to deal
in fabrics and fabric accessories, since at that time there were no
competitors in central São Paulo.
Since then, Abdalla Imports has made its name in Brazilian
commerce bringing a huge variety of products from all over the
world, and its consultants travel far and wide in search of trends
and products with exclusive designs for Brazilian consumers,
who are growing more demanding by the day. Today, Abdalla
Imports has arrived at its fourth generation by managing to
serve a wide range of clientele.
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Marco Túlio Ferreira é engenheiro industrial mecânico e comprador técnico da Abimad.

Artigo / Article

Marco Túlio Ferreira is an industrial mechanical engineer and a technical purchaser for ABIMAD

Como será possível
produzirmos sem
a mão de obra?
How can we produce without a labor force?

Estamos vivendo em uma época na qual tudo o
que fazemos depende de mão de obra qualificada,
pois nossos produtos atingiram elevado nível de
sofisticação, design e processo de produção.

We are living in times when everything we do depends
on skilled labor, because our products have achieved
such a high level of sophistication, design and
production processes.

Havia um tempo em que este fator não era relevante,
devido à abundância de mão de obra qualificada para
a baixa complexidade do produto.

In the past, this factor did not use to be so relevant,
due to the abundance of labor that was skilled
enough to execute low complexity products.

Esta escassez de mão de obra qualificada eleva os
custos e leva os empresários a soluções alternativas
reduzindo ao máximo os desperdícios para
continuarem competitivos.

This scarcity of skilled labor increases costs and leads
business owners to alternative solutions, reducing
waste as much as possible to stay competitive.

Há desperdícios simples cometidos pelas empresas,
como o direcionamento dos colaboradores certos
para as atividades erradas e colaboradores errados
para as atividades certas. São profissionais com
qualificações acima ou abaixo das necessárias para
as atividades que realmente devem ser feitas. Se
alocarmos os colaboradores certos (qualificados)
para as tarefas certas (que exijam sua qualificação)
certamente minimizaremos os impactos da falta
de mão de obra qualificada no mercado.
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We can point to examples of simple waste being
committed by companies, such as placing the right
employees in the wrong jobs and the wrong employees
for certain jobs. Specifically, this means employees who
are either over or under qualified for their tasks. If we
direct the right (skilled) workers to the right jobs i.e.
ones demanding their skills, we will certainly
be able to minimize the impact of a lack of
skilled labor on the market.

Após esta etapa de realocação de mão de obra,
precisamos de profissionais inteligentes e proativos,
para juntos contribuírem com novas ideias
e processos. Nesta fase, há a necessidade de
desenvolvimentos. Gestores inteligentes visitam
feiras, contratam consultorias, conhecem outras
empresas e principalmente motivam a criação de
grupos de ideias dos funcionários, considerando
que temos no País, o povo mais criativo do mundo.
A etapa final então é a automatização
da empresa moveleira, com necessidade
de elevados investimentos.
Será a mesma transformação vivida pelas
automobilísticas na década de 60, as automações
e larga utilização da robótica, reduzindo ao mínimo
a interferência humana.
O uso de robôs nas indústrias é questão de
sobrevivência. Sua utilização é bastante vantajosa
e garante, na maioria dos casos, um aumento de
produtividade com menor custo e maior qualidade.
No Japão, por exemplo, conseguiu-se quadruplicar
a produção de automóveis em dez anos, mantendo
praticamente a mesma força de trabalho.
Pode-se até imaginar que novas ideias surgirão,
com alternativas criativas e eficazes, pois as
dificuldades geralmente provocam boas mudanças.
O único pecado que o empresário moveleiro não
pode cometer neste momento é iludir-se que esta
necessidade de automação ainda está longe
e que terá muito tempo até que tal ameaça
bata à sua porta.

After this stage of redirecting labor, we need
intelligent and proactive professionals so
that together, we will be able to contribute
with new ideas and processes. In this stage,
there is a need for professional development.
Intelligent managers visiting trade shows, hiring
consultancy, learning about other companies
and especially providing motivation to create
employee idea groups, considering that Brazil
is home to the world’s most creative people.
The final stage is to automate
furniture manufacturers, with
a need for heavy investments.
This will lead to the same kind of transformation
experienced by the automobile industry in the
1960s, of automation and widespread use of
robotics reducing human interference
to a minimum.
The use of robots in factories is a question of
survival. Their use provides many benefits and
ensures, in most cases, increased productivity
at a lower cost and with increased quality. For
example, in Japan they were able to quadruple
automobile production in ten years while
keeping their labor force practically stable.
We can even imagine that new ideas will arise,
with creative, effective alternatives, since
difficulties generally lead to change for the
better. The only sin a furniture manufacturer
can commit right now is to fool themselves
thinking the need for automation is still a long
ways off and that they have plenty of time
before the threat will knock at their door.
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Lista de Associados
Lista de Associados

A

2A Cerâmica

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

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

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

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

Lista de Associados / List of Associates

Art Caixas Ltda.
+55 35-3261-2548
www.artcaixas.com.br
Art Home - Importação
e Exportação Art Home Ltda.
+55 11-5523-5333
www.arthome.com.br
Art Image Indústria e Comércio Ltda.
+55 11-5521-0834
www.artimage.com.br
Art Maison Decoração
de Interiores Ltda.
+55 11-3642-1800
www.artmaison.com.br
Artesania Actual
+55 41 3649-1470
www.artezanalactual.com.br
Arte Nova Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 43-3325-4040
Artes & Ofícios Artesanato Ltda.
+55 81-3468-2000
www.arteseoficios.net
Artisan - Crestof Ind. e Com.
de Estofados Ltda.
+55 48-3438-4368
www.artisan.ind.br
Aspectto Design Ind de Móveis Ltda.
+55 54-3452.7233
www.aspectto.com.br
Assad Abdalla Neto & Cia Ltda.
+55 11-3272-1033
www.abdallaimports.com.br

B

Barroca Almofadas - Barraco Chique
Decorações Ltda.
+55 34-3236.4667
www.barrocaalmofadas.com.br
Bartelli Móveis
+55 54-3268-0600
www.bartelli.com.br
Bell Arte Indústria de Estofados Ltda.
+55 47-3274-1600
www.bellarte.com.br
Bolis Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 49-3324-2457
www.bolis.com.br
Bonté Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 54-3293-3467
www.bonte.com.br
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Brasil Post - Garden Pais. P. Pte Ltda.
+55 18-3221-4699
www.moveisbrasilpost.com.br
Brisa Móveis
+55 43-3253-3074
www.brisamoveis.com.br

c

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conforflex Móveis Ltda.
+55 51-3712-1102
www.conforflex.com.br
Cores da Terra - Cerâmica e Ferro
+55 73-3537-2281
www.coresdaterra.com.br
Cristais di Murano - Originalle
+55 47-3327-0459
www.cristaisdimurano.com.br
Cristais São Marcos Ltda.
+55 35-3714-1892
www.cristaissaomarcos.com.br

f

Fibras Artes - Artes Primavera
Móv. Ind. Com. Ltda.
+55 21-2676-3787
www.fibrasarte.com.br
Flexpelle Indústria de Estofados Ltda.
+55 44-3233-3124
www.flexpelle.com.br
Formanova Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 48-3286-0644
www.formanovamoveis.com.br
Formato Móveis
+55 11-3686-3119
www.formatomoveis.com.br
Formiline Móveis
+55 44-3268-1878

g

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

e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d

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

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

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

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

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

Elisê Móveis Ltda.
+55 54-3281-9012
www.elise.com.br
Elite Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 47-3373-0661
www.elitemoveis.ind.br

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

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

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

Enele Indústria de Estofados Ltda.
+55 49-3344-8999
www.enele.com.br
Espaço Eduardo Moraes
E.M Trading Móveis de Decor
+55 21-2716-5533
www.eduardomoraesimport.com.br
Essenza Design Indústria
de Móveis Ltda.
+55 54-3293.1077
www.essenzadesign.com.br

H

H.A.Rocha Decorações
+55 45-3037-1919
www.helainyrocha.com.br
Helizart Ltda.
+55 31-3227-9613
www.helizart.com.br
Hermann Móveis
+55 54 3286-2710
www.hermann.ind.br

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobilier Decor
+55 48-4107-0994

Monaco Tapetes
+55 11-4144-9100
www.monacotapetes.com.br
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Jowanel Ind. de Móveis Estofados Ltda.
+55 17-3421-7095
www.pollusmoveis.com.br

k

l

s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leôncio de Souza Queiroz Neto
Lês Coussin
+55 19-3295-7437
www.lescoussins.com.br
Liberal e Marini - AM
Liberal Decorações Ltda.
+55 21-3154-2324
www.liberalmarini.com
Lider Interiores
+55 37-3244-1309
www.liderinteriores.com.br
Lucatti Artes e Decorações Ltda.
+55 13 3313-1747 / 246
www.lucattiartes.com

N
P

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

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

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

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

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

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

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

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

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

m

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

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

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

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

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

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

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

t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98

Sandra Fuganti
+55 43-3327-6648
www.sandrafuganti.com.br
Sankonfort Colchões Ind. e Com. Ltda.
+55 11 2813-6161
www.sankonfort.com.br

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

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

r

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

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

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

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

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

Jhovini Móveis
+55 54-3458-3105

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

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

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

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

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

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

j

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

Tec Line Móveis
+55 54-2621-6886
www.teclinemoveis.com.br
Terra do Sol
+55 83-3226.2751
www.terradosol.art.br

u

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

v

Ventura e Pereira Imp. e Exp. Ltda.
+55 31-3542-2748
Verona Móveis
+55 49-3324-0220
www.veronamoveis.com.br
Via Star Com. de Imp. e Exp. Ltda.
+55 11-6191-6711
www.viastar.com.br
Vila Nobre Estofados Ltda.
+55 54-3211-3322
www.vilanobre.com.br
Vimeza Indústria de Móveis Ltda.
+55 54-3283-1622
www.vimeza.com.br
Voler Móveis Ltda.
+55 54-3293-3111
www.voler.com.br

w

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

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

