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DIVISOR
DE ÁGUAS

Carta do Presidente / Letter from the President

WATERSHED MOMENT

Como empresários, em nosso ramo de
atuação, que é voltado para alta decoração,
nos habituamos a desenvolver projetos,
criando, inovando e buscando sempre algo
inédito para surpreender nossos clientes.
Sabemos que cada lançamento, antes de ser
apresentado ao público foi profundamente
estudado, estruturado e, em alguns casos,
até recomeçado para garantir a aceitação
e o sucesso neste mercado tão concorrido.
Da mesma forma, a cada evento realizado
pela ABIMAD nos dedicamos a criar
diferenciais que surpreendam os visitantes.
É como um processo evolutivo. Decidimos
seguir por um caminho e nos preparamos
para os desaﬁos que encontraremos
a cada curva.
O tempo passa, vamos ganhando
desenvoltura, experiência e segurança.
Vamos amadurecendo. Tanto esforço
não é em vão. Quando menos se espera,
chega o momento de colher os frutos
dessa dedicação.
É com grande satisfação que somos
espectadores da consagração das feiras
ABIMAD realizadas no mês de julho.
Esse evento cresceu admiravelmente
em tamanho e visitação. Em número
de visitantes, recebemos aproximadamente
o mesmo público de fevereiro.
Para a ABIMAD essa conquista representa
um divisor de águas que vem coroar o
trabalho e envolvimento de todos que
ﬁzeram essa feira crescer, se desenvolver
e fortalecer nossa associação.
Boa leitura,

MICHEL OTTE
Presidente da ABIMAD

As entrepreneurs in our line of work, high-end
decoration, we are well accustomed to designing
projects, creating, innovating, and always
seeking something new and surprising for
our clients.
We know that every new product, before its
debut, involves in-depth, well-structured studies,
in some cases designers have to restart from
scratch in order to achieve acceptance and
success in this competitive market.
In the same way, with each new event put on
by ABIMAD we strive to create new features to
surprise our visitors. It’s a process of evolution.
We decide which path to take and prepare
ourselves to face the challenges that are sure to
arise at every turn.
As time passes we gain agility, experience and
self-conﬁdence. We mature. All the hard work is
not in vain. When you least expect it, the time
comes to harvest the fruits of all that dedication.
It is a cause of great satisfaction to see how the
ABIMAD trade shows held in July have taken
shape. The winter edition has grown admirably
in terms of size and visitation. In terms of
visitors, we now see approximately the same
number as for the February edition.
For ABIMAD, this victory is a watershed
moment that has arrived to crown the work
and involvement of everyone who has made
this trade show grow, develop and strengthen
our association.
Pleasant reading,
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MICHEL OTTE
President of ABIMAD

Brasilar: A Tradição
da Qualidade Mineira

Hall de Entrada / Entrance Hall

Brasilar: Traditional Minas Gerais Quality
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Luciana Araújo

Mesmo com as malas prontas
para o retorno a Uberaba,
Luciana Araújo atendeu
prontamente a Revista HALL
ABIMAD para uma entrevista
exclusiva. Proprietária da
Brasilar Móveis e Decorações,
juntamente com seu pai, José
Vitor Aragão, e seu irmão,
Victor Aragão Netto, Luciana
acompanha de perto todas as
etapas da loja mais tradicional
da cidade no interior de Minas
Gerais. Com muita simpatia e uma
encantadora tranquilidade
mineira, ela nos conta um pouco
da loja que possui mais de 80 anos
e está há gerações na sua família.

Even though her bags were already
packed to get back to Uberaba,
Luciana Araújo was happy to give an
exclusive interview to ABIMAD’s Hall
Magazine. Owner of Brasilar Móveis
e Decorações with her father José
Vitor Aragão and brother Victor
Aragão Netto, Luciana pays keeps
a close eye on everything going
on at the most traditional store
in the city, located in rural Minas
Gerais. With great kindness and the
calmness her state’s residents are
known for, she told us a little about
the store, which has been in business
for over 80 years and in her family
for generations.

DE UMA LOJA TÃO TRADICIONAL,
QUAL O SEGREDO DE UMA
TRAJETÓRIA DE TANTO SUCESSO?

WITH SUCH A LONGSTANDING
COMPANY, WHAT’S THE SECRET
TO SUCH A SUCCESSFUL HISTORY?

A Brasilar é uma loja que vai para dentro da casa do
cliente, nós ouvimos o que ele quer, pois além de
oferecer o produto nós também decoramos. Acredito
que o segredo está em conhecer o cliente de perto e
as suas expectativas. Quando eu apresento o projeto,
eu alerto os meus clientes: “Agora você está em uma
fase da vida, daqui a alguns anos está em outra.” Então
acabamos orientando do presente para o futuro, nas
modificações que o ambiente ainda deve sofrer. Não
somos estáticos e também devemos pensar que o
mobiliário também não é estático. Um sofá confortável,
por exemplo, pode te acompanhar por muito tempo,
traçando uma história junto com você. Existem objetos
que devem ter continuidade, outros não. Você pode
mudar as almofadas e muda tudo, até o clima e a
estação da casa.

Brasilar is the kind of store that will go to a customer’s
home and hear what they want, since besides selling
products, we do decoration as well. I believe that’s
the secret to getting to know customers up close and
their expectations. When I present a project, I warn my
customers: “Right now you’re in one stage of your life,
but in a few years you’ll be in another.” So we end up
giving guidance that looks from to the future, foreseeing
the modifications a space will undergo. Since we’re not
static people, we need to also think of furnishings in a
non-static way. For example, a comfortable sofa can be
with you for a long time, becoming part of your story.
There are some objects that should have continuity,
and others not so much. By changing cushions you can
change everything, even the feel and season of a house.
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CoMo É sua relação
CoM os ClienTes?

HOW IS YOUR RELATIONSHIP
WITH YOUR CUSTOMERS?

alguns clientes eu mantenho há muito tempo, de 15,
20 anos atrás. É uma satisfação imensa ver o nosso
trabalho ter essa durabilidade em uma época em que
tudo parece tão passageiro. Hoje as pessoas estão
conhecendo mais desse universo da decoração, elas
estão mais informadas. isso se deve principalmente
à internet, mudando as percepções e até mesmo os
gostos. Então, além da proximidade com o cliente,
a fidelidade é conquistada com a confiança. Eu
viajo muito, já fiz cursos na itália, vou muito para
nova iorque também. isso traz segurança suficiente
para transmitir ao nosso cliente, pois sabemos
como o produto é feito, o porquê da peça e qual a
durabilidade dela. um trabalho de muita honestidade
com o cliente.

I’ve worked with some of them for a long time, around
15, 20 years. It gives me great satisfaction to see just
how durable our work is, in these times when everything
seems to be so ﬂeeting. These days, people are learning
more about the decorative world, they’re better informed.
This is mainly due to the Internet, which is changing
perceptions and even tastes. So, besides being closer to
customers, loyalty is something you earn through trust.
I travel quite a lot, I’ve taken courses in Italy, and I go
to New York frequently as well. This gives me confidence
that I can transmit to our customers, since we know how
the products are made, the whys of each piece and its
durability. The work involves a great deal of honesty
with our customers.

CoMo É o PÚBliCo
de uBeraBa?
o público de uberaba ainda é muito tradicional.
Fico impressionada que as pessoas mais jovens
também são. como uma loja de longa trajetória, a
Brasilar foi fundada em 1928 e possui quase 84 anos,
possui um perfil tradicional. Mas gostamos de mesclar
sempre algo novo com o clássico, que dá uma leveza.
É uma fórmula que está dando muito certo.

CoMo são FeiTas as suas
esColHas na Feira aBiMad?
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a Brasilar possui alguns parceiros e que trabalham
com a gente há anos. acontece uma parceria
realmente, pois eles nos dão total apoio e suporte que
a Brasilar precisa. ao passar do tempo, encontramos
novos e excelentes parceiros na Feira aBiMaD. como
participamos de quase todas as edições, eu faço feira
desde meus 14 anos e hoje tenho 42, conseguimos
em um mesmo espaço conhecer novos parceiros
para a loja. a gente olha, se informa, avalia, pesquisa.
a parceria com novos fornecedores é como
um casamento, onde tratamos sempre
com cuidado e atenção.

TELL US A LITTLE ABOUT
THE PUBLIC IN UBERABA
Folks in Uberaba are still very traditional. It impresses
me how even the younger generation is too. As a store
with a long history – Brasilar was founded in 1928 and is
therefore 84 years old – it has a more traditional profile.
But we like mixing something new in with the classic,
because that lends a touch of lightness. It’s a formula
that’s been doing very well for us.

HOW DO YOU MAkE YOUR CHOICES
AT THE ABIMAD TRADE SHOW?
Brasilar has been working with some of our partners
for years. It ends up being a true partnership, because
they provide us the support we need. Over the years, we
have found new and excellent partners at the ABIMAD
Trade Show. Since we take part in nearly every edition,
I’ve been going to trade shows since I was 14 and now
I’m 42, we are able to find in a single space new partners
for the store. We look, ask questions, evaluate and do
research. Making a partnership with a new supplier is
like a marriage, we always take great care and pay close
attention to how they do business.

o Que a aBiMad siGniFiCa
Para a sua eMPresa?
a associação realiza uma excelente feira com ótimos
fornecedores, pessoas que trabalham com seriedade.
a aBiMaD hoje está em um nível excelente, muito bem
exposta, além de recebermos um suporte muito grande.

a Brasilar seMPre TraBalHou
CoM a linHa alTa?
Sim, qualidade sempre foi o nosso lema e a linha
alta atende esse quesito. Eu acredito que para ter
durabilidade e satisfação, ainda mais no segmento
mobiliário, é preciso ter um custo-benefício que valha.
comprar um objeto ou móvel barato pode não ter
durabilidade. É preciso pesar: é melhor investir em
uma cadeira que dure 10 anos ou uma cadeira
que dure apenas 1 ano?

Qual sua Visão soBre
a susTenTaBilidade
e a duraBilidade?
Da mesma maneira que estão falando e questionando
sobre a sustentabilidade, hoje também é preciso pensar.
uma toalha, por exemplo. o que é melhor: gastar água
para lavar essa toalha ou comprar papel para fabricar
uma toalha descartável? Hoje, essas medições ainda
não foram feitas com tanta clareza. Se você utiliza
uma ﬂoresta e replanta uma ﬂoresta de uma forma
consciente, não tem problema nenhum.
É um material que está aí disponível.

WHAT DOES ABIMAD MEAN
FOR YOUR COMPANY?
The Association puts on an excellent trade show, with
excellent suppliers, people who are very serious about
their work. The Trade Show has obtained an excellent
level, it’s very well set up, in addition to the great
support we get.

HAS BRASILAR ALWAYS WORkED
WITH THE HIGH-END LINE?
Yes, quality has always been our motto and the highend line meets that pre-requisite. I believe that in order
to have durability and satisfaction, even more in the
furniture segment, you need to have a cost-benefit
that’s worth it. If you buy an object or furniture cheap,
it might not be durable. You need to weigh your options:
is it better to buy a chair that lasts 10 years, or a chair
that lasts 1 year?

HOW DO YOU LOOk AT
SUSTAINABILITY AND DURABILITY?
The same way people have been talking about and
questioning sustainability, nowadays we also need
to think. A towel, for example. What’s better? Using
water to wash a towel or buying the paper to make a
disposable towel? These tradeoffs have yet to be taken
very seriously. If you use a forest and replant a forest in
an environmentally conscious way, that’s no problem.
The material is there and it’s available.
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e eM relação ao desiGn
naCional. o Que VoCÊ
aCHa do Que É ProduZido
inTernaMenTe?
Eu acho essa postura nacionalista um pouco
complicada. Existem grandes nomes do design
nacional, como os irmãos campana e o andré cruz,
que estava presente aqui na feira e que já ganhou
grandes prêmios nacionais e internacionais. na
minha percepção, hoje está tudo tão ligado ao mesmo
tempo, que existe quase uma tendência mundial. Há
alguns anos atrás, a feira estava totalmente moderna,
outra época ela estava inteira clássica. atualmente
conseguimos ver um pouco de tudo, pois as pessoas
estão mais ecléticas e buscando informações a
nível internacional. a maneira de a gente conseguir
fazer a diferença no design está no detalhe e nas
características da matéria-prima, nas peculiaridades
existentes aqui no Brasil.

AND IN TERMS OF BRAzILIAN DESIGN.
WHAT DO YOU THINk OF WHAT IS BEING
PRODUCED DOMESTICALLY?
I think the nationalist attitude is a bit complicated.
There are great names in Brazilian design, such as
the Campana Brothers, and André Cruz, who was at
the trade show and has already won national and
international awards. The way I see it, nowadays
everything is so connected, there’s almost what we
might call a global trend. A few years ago, the Trade
Show was completely modern, and during another it
was entirely classic. Right now, we’re seeing a little
of everything, since people are more eclectic and
looking for information on the international sphere.
The way we can manage to make a difference in
design is in the details and in the characteristics
of the raw materials, in the peculiarities
we have here in Brazil.
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Qual a sua deFinição
de soFisTiCação?
eu aprendi que nada substitui o calor. Fiz um curso certa
vez com um designer espetacular, onde ele falou uma
coisa que é verdade: qual é a coisa mais moderna que
existe em nível de arquitetura? o aeroporto. Paredes de
vidro, piso de granito ou de mármore, poucos móveis...
uma coisa super bonita arquitetonicamente falando,
mas tente passar dez horas dentro de um aeroporto.
Você está esgotada. Mas aí você vai para uma casa de
palha, com areia no chão, móveis de madeira e palha no
telhado. Fique por dez dias e você sai de lá nova. É um
ambiente tão natural, que te deixa tão à vontade que ele
proporciona uma qualidade de vida insuperável.
as pessoas precisam se questionar. Houve uma época em
decoração que todo mundo queria tudo muito moderno,
muito purista. acredito que devemos equilibrar, ter
sempre os objetos que acomodam e que acolhem
dentro do ambiente.

Qual o Grande diFerenCial
da Brasilar?
o atendimento é o maior diferencial que uma loja pode
ter hoje. o cliente, virtualmente, pode comprar do
mundo inteiro. Mas quando ele entra em uma loja e tem
a segurança de ter uma pessoa que conhece o mercado,
que conhece os materiais, isso faz muita diferença.
É o que acontece na Brasilar. eu treino os meus
vendedores, as pessoas que trabalham comigo para
poderem ter as informações necessárias para o cliente
fazer uma escolha inteligente. Pois toda compra é
uma opção que você está fazendo. Principalmente o
mobiliário, que é uma coisa a longo prazo, o cliente
realmente precisa se questionar. não pode comprar um
sofá de dois e três lugares, se você tem um ambiente
compacto. Muitas vezes o cliente entra na loja, ele leva o
projeto ou a foto do ambiente, ou eu vou até a casa dele,
meço e faço o projeto. É uma forma de atendê-lo muito
melhor. a Brasilar oferece esse tipo de atendimento
mais especíﬁco, o que eu acho espetacular. Tanto para
nós quanto para o cliente, o resultado ﬁnal é muito
mais interessante e agradável. a casa, para mim, é um
dos espaços mais importantes que a gente tem. É onde
você reúne a família, onde promove os encontros e ela
deve sempre te esperar de braços abertos. e esse é um
trabalho que eu amo fazer.

WHAT IS YOUR DEFINITION
OF SOPHISTICATION?
I have learned that nothing replaces warmth.
I took a class once with an incredible designer,
where he said something very true: what’s
the most modern environment you can
think of in terms of architecture? An airport.
Those glass walls, granite or marble ﬂoors,
sparse furniture… It’s beautiful to think of in
architectural terms, but just try spending ten
hours at an airport. It will wear you out. But if
you go to a straw house, with sand on the ﬂoor,
wooden furniture, a straw roof. Spend ten days
there and you’ll come back a new person. It’s
such a natural environment; it makes you feel
so comfortable that it offers a quality of life that
is unsurpassed. People need to question things.
There was a time in decoration when everybody
wanted everything to be very modern, very
purist. I believe there needs to be a balance,
to always have comforting, cozy objects in
our living spaces.

WHAT SETS BRASILAR APART
FROM THE CROWD?
Service is the biggest advantage a store can
offer today. Online, customers can go shopping
around the world. But when they go into a store
and can feel the confidence of someone who
knows the market, who knows the materials,
that makes all the difference. That’s what
happens at Brasilar. I provide training for my
salespeople, the people who work with me, so
they can have the information necessary so
our customers can make intelligent choices.
Because with every purchase, you’re making a
choice. Especially with furniture, which is a long
term commitment, customers really need to ask
questions. You can’t buy a two or three seat sofa
if you have a compact environment. Oftentimes,
customers come into the store, bringing a plan
or a photo of the space, or I’ll go to their home,
take measurements and draw up a plan. It’s a
way for us to offer much better service. Brasilar
offers this type of more specific service, which
I think is spectacular. Both for us and our
customers, the end results are always much
more interesting and pleasant. In my opinion,
a home is one of the most important spaces
we have. It’s where you bring family together,
organize meetings and it should always
be there waiting for you with open arms.
And it’s a job I love doing.
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Uma questão
de cor

A question of color

De Estilo e Olhar / On Style and the Look
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b a r b o s a

“Nenhuma cor é anódina,
muito pelo contrário.
Elas veiculam códigos,
tabus e preconceitos
aos quais obedecemos
sem perceber e possuem
sentidos variados que
influenciam profundamente
o nosso entorno, nosso
comportamento, nossa
linguagem e nosso
imaginário.” Quem fala
assim é a escritora e
ensaísta Dominique
Simonnet no prefácio de
um livro-entrevista com o
historiador e antropólogo
Michel Pastoureau, autor,
entre muitos livros, de
“O pano do diabo”, “Preto,
a História de uma Cor”
e “As cores de nossas
lembranças”.

“No color is anodyne,
much to the contrary.
They express codes, taboos
and prejudices we have
without even noticing
them and carry a variety
of meanings that have a
profound influence on our
surroundings, behavior,
language and imagination.”
When writer Dominique
Simonnet puts it this way in
the preface to a book length
interview with historian
and anthropologist Michel
Pastoureau, author of many
books, including “The Devil’s
Cloth,” “Black, the History
of a Color,” and “The Color
of Our Memories.”

Diz ainda que “as cores não são imutáveis” e
que elas têm uma longa e atribulada história.
Não é à toa que sorrimos amarelo, ficamos
vermelhos de raiva, ou brancos de medo.
Na Roma Antiga, olhos azuis eram sinal de
desgraça. Numa mulher, sinal de inferioridade.
Na Idade Média, a noiva vestia vermelho. Era
essa, no entanto, também a cor dos bordéis,
associada à prostituição e ao perigo. É a cor que
simboliza o poder e, de todas, a mais carregada
de duplicidade. Pode ser a cor do fogo, de crimes
e pecados, do comunismo chinês e também a
cor cardinalícia. Para os protestantes a cor da
inocente Chapeuzinho seria imoral. O branco
da neve, das geleiras e das noivas, no ocidente,
fala de pureza. Já no Japão esse papel vai ser
prerrogativa do amarelo.
Foi no século 18 que o azul se tornou a cor
xodó dos europeus. O famoso azul da Prússia
foi inventado em 1720 por um farmacêutico em
Berlim e facilitou a vida de pintores e tintureiros
pois permitiu aumentar a gama de nuances
escuras. Para além disso, a entrada maciça
do índigo na Europa, proveniente da América
Central e das Antilhas, provocou uma verdadeira
revolução pois a tintura chegou não só mais
efetiva como mais barata uma vez que era
produzida por escravos. Hoje,
está na base do jeans nosso de cada dia,
inventado em 1850, em São Francisco, por
um alfaiate judeu, desenvolvido para ser
a calça ideal do trabalhador.

She also says that “colors are not immutable,”
and that they have a long, troubled history.
It’s no accident that we can smile yellow and
turn red with anger or white with fear. In
Ancient Rome, blue eyes were disgraceful.
When a woman had them, they were a sign of
inferiority. In the Middle Ages, brides wore red.
Nevertheless, it was also the color of brothels,
associated with prostitution and danger. It is
the color that symbolizes power and the one
that carries the most differing meanings. It can
be the color of fire, crimes and sins, Chinese
communism and is also the color of Cardinals.
For Protestants, the color of Little Red Riding
Hood was immoral. The white of snow,
refrigerators and brides, in the West,
speaks to purity. But in Japan, that role
is played by yellow.
It was in the 18th century that blue would
become a favorite among Europeans. The
famous Prussian blue was invented in 1720 by a
pharmacist in Berlin and made life much easier
for painters and dyers because it increased the
possibilities for dark nuances. Aside from that,
the magical introduction of indigo in Europe
from Central America and the Antilles brought
about a veritable revolution since the dye was
not only more effective but cheaper, since it was
produced by slaves. Nowadays, it is the base
dye for the jeans we wear every day, a variety
of pants invented in 1850 by a Jewish tailor in
San Francisco, who designed them to be ideal
for workers.
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Apesar de um fenômeno quase inexplicável, dá para se
constatar que cada era ou período histórico teve uma cor
característica, uma cor predominante, a mais desejada, a
cor então da moda, a que seria, digamos, a certa, aquela
que, se adotada mostraria status ou um estar por dentro
de seu assunto e momento.

Despite being a nearly inexplicable phenomenon, it is
possible to see that each era or historical period has had
its own characteristic color, a predominant color – the
most desired, fashionable color – which would be the
one, you might say, the right color, the one that when
worn showed status or being with it, or in the know.

Não é por nada que os cortesãos ou bajuladores da corte
francesa no século XVIII, desejosos de ali firmar posição,
rápido adotaram o rosa açucarado, o azul água marinha
e o amarelo dourado, as cores favoritas de Madame de
Pompadour, amante do Rei Luis XVI.

It is no accident that courtesans and brown-nosers at the
French court in the 18th century, desiring to strengthen
their position, quickly adopted a sweetish pink, marine
blue and golden yellow, favorites of King Louis XVI’s
lover Madame de Pompadour.

Não é também à toa que a castelã do campo inglês, a
americana Nancy Lancaster, tão zelosa na restauração de
suas múltiplas casas se preocupava em raspar as paredes
em busca da cor usada no período em que haviam sido
construídas. Em Kelmarsh Hall, um imóvel de 1760,
descobriu que a cor original era justamente a que teria
sido moda então, o cinza francês, com uma pitada de
azul, outra de pink, mas nada de amarelo. Mais tarde,
quando sócia da Colefax and Fowler, na loja de Dover
Street em Londres, criou com o colega John Fowler o
famoso “yellow room”, até hoje quase intacto e ainda
tão visitado por decoradores à cata de inspiração e que
tão bem simboliza o refinado e aristocrático “english
country style”.

Nor is it a coincidence that the English country home
tastemaker, Nancy Lancaster (USA), was so careful in
restoring her multiple homes that she would scrape
away at the walls in search of the color used at the time
they were built. At Kelmarsh Hall, a building dating
back to 1760, she discovered that the original color
was precisely the one that was in fashion at the time,
French grey, with a touch of blue and another of pink,
but no yellow. Later, as one of the owners of Colefax and
Fowler, at their shop on Dover Street in London, she
created with John Fowler the famous “Yellow Room,”
which has survived to this day and is still so visited by
decorators in search of inspiration because it truly sums
up the refined and aristocratic “English country style.”

Existe na Inglaterra a Farrow and Ball, uma empresa
fabricante de tintas e papéis de parede tradicionais,
criada em 1930, dedicada exclusivamente a pesquisar e
produzir cores históricas, aquelas de fato originais. Tanto
que, entre os seus maiores clientes, está o National Trust,
entidade responsável pela preservação do patrimônio
histórico na Inglaterra. Sabe-se que, até porque prédios
e monumentos históricos sofrem inúmeras e mal
feitas reformas ao longo do tempo e são pintados e
repintados ao bel prazer de seus ocupantes, os órgãos de
preservação e manutenção vão ter de optar por certas
regras e critérios, nem sempre unanimes, em relação a
que período se ater na hora da restauração.

In England, there is a company called Farrow and Ball
that manufactures traditional paint and wall papers,
founded in 1930, exclusively dedicated to researching
and producing historical colors, truly original ones. So
much so that one of its biggest clients is the National
Trust, an entity responsible for preserving England’s
historical heritage. It is known that, especially
because buildings and historical monuments undergo
innumerous and poorly done renovations over time,
being painted and repainted as their current occupants
see fit, the agencies in charge of preservation and
maintenance must decide on certain rules and criteria,
not always unanimously, regarding which period
to aim for during restoration.

A chamada cor de Roma que, na cabeça das mais
recentes gerações de visitantes e turistas, era
composta de ocres e rosados, sofreu reconceituação
quando, há alguns anos, o Patrimônio Histórico local
resolveu optar por devolver aos seus monumentos
e palácios a cor do período original da construção.
Descobriu-se que, em períodos romanos bem
mais remotos, as casas eram pintadas de azul bem
clarinho, cinzinha claro, baunilinha e não o que
passáramos a entender como “cor de Roma”.
E foi então que a Embaixada do Brasil na cidade,
o famoso palácio Pamphilli, há uns 12 anos atrás
ganhou cor nova. De ocre-rosado passou a um
cinza-azulado claro.

The so-called “color of Rome” that in the minds of
recent generations of visitors and tourists included
shades of ochre and rose, was reformulated when
some years ago when that nation’s Historical Assets
department decided to return monuments and palaces
to their original colors from when they were built. It
was discovered that in much more remote Roman times,
houses were painted in a very light blue, light grey, a
weak vanilla, not what we have come to know as the
“color of Rome.” And so the Brazilian Embassy in that
city, the famous Palazzo Pamphili, was given a “new”
color twelve years ago. It went from being a rose-ochre
to a light bluish-grey.

As cores fazem também história e ficam associadas
aos que souberam adotá-las e divulgá-las como se
fossem delas pais e criadores. O Schiaparelli pink
da famosa designer Elsa Schiaparelli, tão chegada
aos artistas surrealistas da época, a ela sobrevive.
Também o shocking pink que Yves Saint Laurent,
alias grande admirador de Elsa, mais tarde adotou
é, por sua vez, bem reconhecível. É diferente do tom
adotado pela Maison Channel no mesmo período,
nuances que muitas mulheres saberão distinguir.

Colors can also make history and become associated
with the ones who knew how to adopt them and
promote them as if they were parents and creators.
Schiaparelli pink, created by famous designer Elsa
Schiaparelli, very close to the surrealist artists of her
time, has survived its creator. Also, the shocking pink
of Yves Saint Laurent, who by the way was a great
admirer of Elsa, later adopted and on its own, is quite
recognizable. It’s different than the shade adopted by
Chanel during the same period, and these are nuances
that many women are able to distinguish.

Contam as fábulas que Schiaparelli teria se inspirado
no diamante cor de rosa de uma cliente. E assim,
uma cor de que muitos têm medo, pois que para
muitos soa cafona, passaria a ser “in” se bem usada.
Sobre esta cor tão sedutora, ficou famosa a frase de
Diana Vreeland, a primeira e mais conhecida editora
de moda do século XX, que afirmava ser “o rosa
shoking, o azul marinho da Índia”.

Legend has it that Schiaparelli took her inspiration
from a customer’s pink diamond. And in that way, a
color that aroused fear in many, finding it somewhat
tacky, came to be very frequently used. Regarding this
very seductive color, the phrase by Diana Vreeland, the
first and best known fashion editor of the 20th century,
would become famous: “Shocking pink is the navy
blue of India.”
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Não somente as cores nas roupas que vestimos ajudam
a enfeitar. Não esqueço a máxima de Lady Russell, a já
falecida embaixatriz da Inglaterra, no Brasil nos anos
70 “Não tenha medo de um sofá vermelho num salão
de festas. As mulheres nele ficarão muito mais bonitas
do que sentadas num sofá bege”.

It’s not just the colors of the clothes we wear that help
decorate. I’ll never forget the maxim by Lady Russell,
the late ambassadress of England, in Brazil in the
1970s, “I’m not afraid of a red sofa in the party room.
Women will look much more beautiful on it than on a
beige sofa.”

Na decoração, o sempre lembrado decorador dos anos
70, David Hicks fez sucesso justamente por introduzir
cores fortes e contrastantes no cenário de uma elite
acostumada ao estilo inglês desbotado que até hoje
passa de geração em geração. Acreditava na força de
colocar juntas cores com uma mesma origem, como
vermelhos e rosas, laranjas e amarelos. E hoje, depois
de tanto bege tom sur tom, e de tanto branco imposto
pelo minimalismo, os coloridos à la David Hicks voltam
à moda embora em nuances mais delicadas. Entre os
anos 30 e 40, o decorador texano William Pahlmann,
por meio dos ambientes coloridos que criava no setor
de decoração da Lord&Taylor, conseguiu fazer crer às
nova-iorquinas que o turquesa e o Inca Pink eram cores
ideais para as suas salas de visitas. Também a decoradora
tão market conscious, Dorothy Draper, uma espécie de
precursora de Marta Stewart, provou que americano é
bem chegado a ambientes coloridos. Fez sucesso nos
anos 40 e 50 com seus carpetes verdes combinando com
paredes amarelas e enormes estampas de folhagens e
flores coloridas. E hoje, por causa de exposições e novos
livros sobre o seu trabalho, está de volta às paginas das
revistas de decoração.

In decoration, the well-remembered decorator from the
1970s, David Hicks, was successful precisely because
he introduced bright, contrasting colors to an elite
scene used to an English faded style, which to this day
is passed from generation to generation. He believed
in the strength of putting colors from a single origin
together, like reds and pinks, oranges and yellows. And
now, after so much beige-on-beige, and so much white
imposed by minimalism, David Hicks’ bright colors are
back in fashion, although in more delicate nuances.
Between the 1930s and 1940s, Texan decorator William
Pahlmann, through the colorful environments he
created in Lord&Taylor’s decoration department, made
New Yorkers believe that turquoise and Inca pink were
the ideal colors for their visitors rooms. In the same
way, market conscious decorator Dorothy Draper,
a kind of precursor to Martha Stewart, proved that
Americans are very attracted to colorful environments.
She was successful in the 1940s and 1950s with her
green carpets matching yellow walls and enormous
prints of leaves and colorful flowers. And now, because
of the exhibitions and new books on her work, she has
found her way back into decorative magazines.

Outro decorador que tornou legendários interiores com
paredes laqueadas e coloridas foi o americano Billy
Baldwyn. Poucos ambientes foram mais fotografados
por revistas e livros de decoração no século XX do que o
apartamento de Cole Porter em Nova Yorque, laqueado
de marron escuro e estantes de metal dourado. No
apartamento, que fez para a personalíssima Diana
Vreeland, também em NY, tudo era vermelho. Não só
as paredes foram cobertas com tecido estampado de
fundo vermelho, como as cortinas, o carpete e as portas
laqueadas ganharam essa cor. Brincando, ela dizia morar
num garden in hell (um jardim no inferno). E na peça
de teatro sobre sua vida, encenada com sucesso na
Broadway e em Londres, o cenário foi uma recriação
desse seu tão vermelho habitat.

Another decorator who made interiors with lacquered
and colorful walls was the American Billy Baldwyn.
Very few environments have been more photographed
for decorative magazines and books in the 20th century
than Cole Porter’s New York environment, with its dark
brown lacquer walls and gold metal shelves. In the
apartment he designed for the one-of-a-kind Diana
Vreeland, also in New York, everything was red. Not
only were the walls covered in printed fabric with a
red background, but the curtains, carpet and lacquer
doors were the same color. Joking, she used to say she
lived in a garden in hell. And in the play on her life,
successfully staged on Broadway and London, the set
was a recreation of her oh-so-red habitat.

Por meio da cor também se pode operar milagres a
relativamente baixo custo. A decoradora Sister Parish ,
quando recém-casada, surpreendeu a sogra pintando de
branco móveis antigos da família. John Fowler pintou de
marfim um piano para a legendária Lady Diana Cooper,
embaixatriz da Inglaterra na França durante a Segunda
Guerra. David Hicks pintou de vermelho uma mesa de
pingue-pongue. Rose Cummings gostava de paredes nos
tons de orquídeas arroxeadas, uma paleta nada fácil de
acertar com classe. Syrie Maugham, nascida em 1879,
fez nos anos 20 a primeira casa toda branca, das paredes
ao tapetes, estofados, cortinas sem dispensar muito
gesso e espelhos. Inovou, embora o efeito fosse o
de um branco mais barroco, nada minimalista.

Color can also be used to work miracles at a relatively low
cost. Decorator Sister Parish, when she had just married,
surprised her mother-in-law by painting the family’s old
furniture white. John Fowler painted a piano a shade of
ivory for the legendary Lady Diana Cooper, ambassadress
of England in France during the Second World War. David
Hicks painted a ping-pong table red. Rose Cummings
liked walls in shades of orchid purple, a tricky palette to
pull off with style. Syrie Maugham, born in 1879, made
the first all white house in the 1920s, including everything
from the walls to the rugs, furniture, curtains, without
skimping on the plaster and mirrors. She innovated,
although her effect was more about a baroque white,
not at all minimalist.

Há quem prefira as cores pastel da mais pobre e discreta
corte sueca no século XVIII do que os dourados e
espelhos dos Luizes em Versailles. Quem hoje gosta
do ouro desbotado em molduras e frisos antigos pode
estar esquecendo que, de início, quando folheados
a ouro eram certamente bem mais espampanantes.

Some prefer the pastel colors of the simpler and more
discrete Swiss court in the 18th century than the golds and
mirrors of Louis in Versailles. Those who enjoy the faded
gold of antique frames and friezes may be forgetting
that when they were new, those gold plated pieces were
certainly much more flamboyant.

Cidades também parecem ter cor própria. O Rio de
Janeiro é azul. Londres pegou fama de cinzenta.
A Tunisia é branca e o Marrocos da cor do assafrão.
Certamente ao contrário do que acontece em outras
cidades americanas, num cocktail em Nova Iorque
a maioria das mulheres estará de preto. Não foi de
surpreender, portanto, que num jantar em casa de
Sister Parish, há umas boas quatro décadas, a então
já bem velhinha decoradora Rose Cummings atraiu
tantos olhares ao adentrar vestida num longo verdão,
na verdade enrolada numa cortina de seda antiga.

Cities also seem to have their own colors. Rio de Janeiro
is blue. London became famous for being grey. Tunisia
is white and Morocco is the color of saffron. Certainly
different than what happens in other U.S. cities, at a
cocktail party in New York, the majority of women will
be wearing black. Therefore, it wasn’t surprising when at
a dinner at Sister Parish’s house, some four decades ago,
the already elderly decorator Rose Cummings attracted
so many eyes when she entered dressed in a long bright
green gown, although actually she had rolled herself up
in an old silk curtain.

Hoje, para se recriar o verde tão sedutor de um dos
pequenos salões de Charlottenhoff em Postdam, na
Alemanha, a ex-casa de campo do Príncipe Frederico
Guilherme IV e de sua mulher, a Princesa Elizabeth,
não é mais necessário usar arsênico, então tão
imprescindível na obtenção de certos tons. Misturar na
lata, à mão é coisa do passado. Nenhum decorador vai
deixar de possuir uma cartela da Pantone, a companhia
americana conhecida por seu sistema de misturas.
Apesar de associações dedicadas em estudar, fazer
prognósticos ou impor as futuras cores “in”, tanto
na moda como na decoração, o fator surpresa
vai prevalecer.

Nowadays, to recreate that oh-so-seductive green of one
of the small halls of Charlottenhoff in Potsdam, Germany,
the ex-country home of Prince Frederick William IV and
his wife, Princess Elizabeth, it’s no longer necessary to
use arsenic, which used to be indispensable in obtaining
certain shades. Mixing in the paint can by hand is a thing
of the past. No decorator can do without their swatch
book from Pantone, the U.S. company known for its color
standards. Despite the many associations that dedicate
themselves to studying, predicting or imposing the future
“in” colors, as much in fashion as in decoration, the factor
of surprise will prevail.

Afinal, segundo o The Colour Answer Book de Leatrice
Eiseman, o vermelho será sempre o preferido dos
intensos, o rosa dos românticos, o amarelo dos
perfeccionistas, o laranja dos determinados, o verde dos
sensíveis, o azul dos confiáveis e o roxo dos intuitivos.

After all, according to The Colour Answer Book,
by Leatrice Eiseman, red will always be a favorite color
with intense people, pink with the romantics, yellow
with perfectionists, orange for the determined, green
for the sensitive, blue for the trustworthy and purple
for the intuitive.
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peQuenos,
notÁVeis e
Funcionais
Small, FunctIonal WonderS

in decoration, there are Quite a few different
pieceS that are ready to lend their verSatility to
all KindS of environmentS. StoolS and bencheS
deServe Special attention for offering nearly
infinite poSSibilitieS.

Hall design

a decoração possui
diVersos elementos que
serVem como curingas
nos ambientes. merecem
destaque os bancos e
banquetas, com suas
inFinitas possibilidades.
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ArtefAmA

Coloridos, de madeira, de acrílico,
com ou sem encosto, para uma ou
mais pessoas. essa versatilidade tem,
cada vez mais, chamado a atenção
dos designers que não economizam
na criatividade, criando modelos
inspiradores e agregando mais
um adjetivo aos bancos: o de
peças de decoração.

colorful, in wood, acrylic, with
or without backs, for one or more
people. this versatility has been
attracting increasing attention
from designers, who are not holding
back on their creativity, creating
inspiring models and adding
yet another adjective to the list
describing stools: decorative.

Inicialmente concebidos como
opção de assento para espaços
pequenos ou alternativa quando
o número de pessoas no local é
superior ao de lugares no estofado,
os bancos são utilizados para
sentar ou apoiar pequenos objetos,
assumindo o papel de minimesas.

initially thought of as an ideal
choice for small or alternative
spaces when the number of people
exceeds seating on available
furniture, stools can also be used
for resting or holding small objects,
in this way playing the role
aof mini-tables.

Presença certa em qualquer lugar
que se possa imaginar, os pequenos
notáveis são perfeitos para exercitar
a criatividade de quem cria, para
causar impacto no ambiente
de quem os usa e para serem
admirados por todos.

Sure to ﬁt in perfectly everywhere
imaginable, these small wonders
of the decorative world put the
creativity of those who create them
to the test, as they strive to impact
the environments they appear in
and to be admired by all.

BUtZKe
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Verão:
a natureza mais
perto do décor

Hall Design

Summer: nature closer to decor

24
Artefama

Verão é a estação do calor,
das cores, da leveza. Esses
conceitos estão presentes
na vida, no mundo da moda e
também no cenário décor. Os
tons cítricos estão em alta,
mas o que vale é a investir
em uma estética alegre e
colorida para iluminar os
ambientes com muito estilo.
Summer is the season for heat,
colors and lightness. These
concepts are present in life,
the fashion world and the
decorative world as well.
Citrus colors are hot, but
it’s a good idea to invest in a
cheerful and colorful esthetic
to lighten up environments
with great style.
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DONAfLOr

O laranja e seus matizes chegam para dar um toque de
quente aos ambientes. O ponto forte é a combinação
com nuances mais leves, que funcionam perfeitamente
para dar um refresco visual.

orange and its different shades are here to give a warm
touch to environments. its strongpoint is when it’s
matched with lighter nuances, which work perfectly
as a visual refresher.

A designer mônica Kanda, da Art maison, aposta no
laranja para compor suas almofadas da coleção verão
2013. "esta cor cítrica tem o poder de renovar, alegrar e
fornecer energia para os ambientes, além de ser uma cor
que estimula e até melhora o bom humor”, releva.

designer mônica Kanda, from art maison, bet on
orange to compose her cushions for the summer 2013
collection. “this citrus color has the power of renewal,
cheering up and supplying energy to environments,
in addition to being a color that stimulates and even
improves good humor,” she added.

Como sempre o que vale é o bom senso no momento
de escolher que móvel ou objeto será protagonista da
tendência em cada ambiente. Para funcionar a palavra
de ordem é não exagerar e alternar com cores neutras.
Além das cores cítricas, outra tendência elegante são
os móveis com apelo orgânico. São uma excelente
alternativa inclusive para as áreas de lazer.
Angelo Duvoisin, da Artefama, comenta sobre a
coleção de móveis criada por sua empresa, pensada
em ambientes de lazer e convivência, onde o orgânico
é elemento presente. "Desenvolvemos uma linha
de poltronas para sacadas e espaços abertos, porém
cobertos, livres das intempéries, onde o destaque da
linha é o ângulo diferenciado dos móveis, que convidam
ao relaxamento e ao ócio criativo", destaca.
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as always, common sense is helpful when choosing
which piece of furniture or object will be lead the trend
in each environment. in order for it to work, the word
of order is to avoid exaggerating, alternating it with
neutral colors.
in addition to citrus colors, another elegant trend
involves pieces of furniture with organic appeal.
they are an excellent choice, even for leisure areas.
angelo duvoisin, from artefama, commented on his
collection of furniture designed for leisure and social
areas, where an organic feel is present. “we designed a
line of armchairs for balconies and open spaces that are
covered, shielded from the elements,” he pointed out.
one of the line’s special features are the unique angles,
an invitation to relax and be creatively idle.

Quem também segue a tendência dos
traços orgânicos, claramente inspirados
no reino vegetal, é a Donaflor mobília.
A linha floracea ganhou uma releitura
para adequar-se a esse estilo.
"A linha foi criada em 2008, mas o
sucesso foi tão grande que além de
permanecer em catálogo até hoje,
fato raro em uma empresa que renova
constantemente suas linhas de produtos,
também ganhou complementos, como
a espreguiçadeira lançada em 2012",
explica o designer da empresa, marcelo
Yamasita. Uma das caraterísticas que
proporciona longevidade à linha é a
cartela com mais de 100 combinações
de cores de alumínio e ﬁbra sintética.
Seja qual for a escolha da tendência:
cítrica, orgânica, clássica ou clean, o
objetivo é proporcionar aos ocupantes
dos ambientes uma decoração
harmonizada, rica em conforto,
beleza e satisfação.

another company that is working with the
organic trend, and clearly inspired by the
vegetal kingdom, is donaflor mobília. the
floracea line has been readapted to this style.
“the line was created in 2008, but it’s been
so successful that besides still belonging to
our catalogue, which rarely happens with a
company like ours that is constantly renovating
our product lines, new pieces have been added
to it, like the lounge chair we introduced in
2012," explained the company's designer,
marcelo yamasita. one of the characteristics
that has led to the line’s longevity is its broad
color and material palette, with over 100
combinations of colors of aluminum and
synthetic ﬁbers.
whatever you choose to adopt from the trend:
citric, organic, classic or clean, our main advice
is to make sure the nature of the occupants
of the environments harmonizes with
the decoration, creating comfort,
beauty and satisfaction.

Art mAISON
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Carla Michel,
projetos
no paraíso

Matéria-prima / Raw Material

Carla Michel, projects in paradise

Em dos cenários mais mágicos
de Florianópolis, a Lagoa da
Conceição, está localizado
o escritório de arquitetura
Klenner & Michel, responsável
pelo projeto do hotel Ponta dos
Ganchos. O luxuoso, e premiado,
resort que já hospedou ídolos
como Beyoncé e o eterno Beatle,
sir Paul McCartney e está na lista
dos 101 melhores do mundo.
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Para conhecer como
aconteceu a edificação deste
paraíso, a revista ABIMAD Hall
conversou com a arquiteta
Carla Michel e descobriu uma
história com belíssimas lições
sobre arquitetura, amizade,
profissionalismo, saudades e
como um bom legado deve
sempre seguir em frente.

One of Florianópolis’ most
magical settings, Lagoa da
Conceição, is home to the
Klenner & Michel architecture
firm, responsible for the plan
for Ponta dos Ganchos hotel.
The luxurious, award winning
resort has hosted idols like
Beyoncé and the eternal Beatle,
sir Paul McCartney and is on
the list of the world’s 101 best.
In order to learn about
how this veritable paradise
came into being, ABIMAD Hall
Magazine spoke with architect
Carla Michel and discovered
a story with beautiful lessons
about architecture, friendship,
professionalism, longing and
how a positive legacy can be
carried into the future.
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Quando mudou-se para a capital catarinense em 2001,
a então recém-formada Carla Michel jamais imaginaria
os rumos que sua carreira como arquiteta tomariam.
Devido a uma necessidade profissional do marido,
trocou o caos urbano de Porto Alegre pela Lagoa da
Conceição. Foi quando se deparou com o escritório de
arquitetura da uruguaia Eliane Klenner. O destino uniu
as duas profissionais no que se mostraria uma parceria
de grande sucesso.

When she moved to the capital of Santa Catarina in
2001, at the time recent graduate Carla Michel never
imagined the directions her career as an architect would
take her. Due to a move demanded by her husband’s
career, she traded the urban chaos of Porto Alegre for
Lagoa da Conceição. That was when she came into
contact with the firm of Uruguayan architect Eliane
Klenner. Destiny united two professionals in what would
become a hugely successful partnership.

Eliane foi para Florianópolis para pintar. Seu objetivo
era mudar de vida e não mais atuar como arquiteta.
Mas como um passe de mágica, a arquitetura veio com
ela. “Eliane era artista, chegou a morar um tempo na
Itália e resolveu fazer a casa dela aqui na Lagoa. Ficou
uma graça. As pessoas se encantaram e começaram
a perguntar se ela fazia projetos profissionalmente.
E assim de indicação em indicação, logo ela já tinha
montado o escritório. Quando eu me mudei para
Florianópolis ela já estava atuando há cinco anos.
Eu liguei sem nem conhecer o trabalho dela. Liguei
simplesmente pela proximidade. Sempre morei na
Lagoa, ela também. Para minha surpresa, ela me
chamou para conversar. São as coincidências da vida, que
não são tão coincidências assim, porque foi justamente
ela quem atendeu o telefone e disse ‘olha eu tenho com
um projeto e preciso de alguém’. Eu fui. Começamos
uma grande amizade e as coisas foram acontecendo,”
conta Carla.

Eliane went to Florianópolis with the intention of
painting. Her goal was to change her life and no longer
work as an architect. But like magic, architecture came
with her. “Eliane was an artist who had spent some time
living in Italy and had decided to make her home in
Lagoa. The house turned out wonderfully. People loved
it and began asking if she worked professionally. From
recommendation to recommendation, she had soon set
up her own firm. When I moved to Florianópolis she
had already been in business for five years. I called her
without knowing anything about her work. I called her
simply because she was nearby. I had always lived in
Lagoa and so had she. To my surprise, she called me in
so we could talk. That’s how coincidences work, they’re
not as coincidental as you’d think because she was the
one who answered the phone and said, “Look I’ve
got a project to do and I need someone.” I went.
That was the beginning of a great friendship
and things took off from there,” said Carla.

Nesta época, Eliane já comemorava a inauguração de
seu projeto mais recente: o resort de luxo Ponta dos
Ganchos, no município de Governador Celso Ramos,
há 40 quilômetros de Florianópolis. “Nós temos
parceria com o Ponta desde o princípio. A Eliane fez
o projeto inicial e desde então todas as reformas e
ampliações do complexo são realizadas pelo escritório.
Quando aconteceu de ela ficar doente, em 2010, que
foi justamente no ano em que reformamos os 15
primeiros bangalôs, eu acabei tocando a reforma
sozinha” relembra.
A dupla teve sua parceria interrompida de forma
brusca há cerca de um ano meio, quando Eliane
descobriu um tumor cerebral fulminante, vindo a
falecer. “Com o afastamento dela para o tratamento
eu tive que assumir. A princípio, no posicionamento
do escritório, eu fazia obra e projeto e a Eliane sempre
fez o comercial, o atendimento. Se ela estivesse aqui
seria ela quem estaria conversando. Eu gosto mais
do canteiro, eu gosto de obra, de desenho. Nesse
processo de continuidade do escritório, o que está
sendo novidade para mim é essa parte de contato, de
atendimento ao cliente. Claro que sem ela perdemos
a troca de ideias, de informações. Ela tinha um
conhecimento fantástico e me passou tudo,” descreve.

At that time, Eliane was already commemorating the
inauguration of her most recent project: Ponta dos
Ganchos luxury resort. “We’ve had a partnership with
Ponta since the beginning. Eliane was responsible for
the initial plan and since then all the renovations and
expansions done at the complex have been carried out
by the firm. When she became ill in 2010, that was the
year we renovated the 15 first bungalows and I ended
up doing the job on my own,” she remembered.
Their partnership was interrupted abruptly roughly a
year and a half ago when Eliane discovered she had
a brain tumor and passed away suddenly. “When she
had to take time off for the treatment, I had to step
up. Generally, the way we set up the firm I was the
one responsible for the construction and planning
and Eliane was always in charge of the business and
service aspects. If she were here with us now, she
would be the one doing the talking. I like being on
the construction site more, I like design. As part of the
process of carrying on with the firm, what’s new for
me is the part where I have contact with and serve
the clients. Of course, without her we’ve lost a great
deal of ideas and information. She had an absolutely
fantastic knowledge base and shared everything with
me,” she described.
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O Ponta dos Ganchos foi inaugurado em 2001, com
15 bangalôs, mas a dupla de arquitetas já estava ciente
dos planos de expansão do complexo, previsto para
acontecer em 2004. “Por isso começamos a projetar
nova etapa do resort dois anos antes de iniciá-la.
Eliane foi me introduzindo nessa experiência.”

Matéria-prima / Raw Material

Assim em 2004, foram construídos os bangalôs da
Vila. As unidades foram projetadas mantendo toques
de rusticidade dos primeiros, mas com a introdução
de elementos contemporâneos. “A partir deles,
abandonamos os objetos escuros do projeto inicial
e investimos em aproveitar a luminosidade natural,
mas mantivemos o uso de madeira de demolição.
Utilizamos pisos e mármores claros para haver
contraste com a madeira, já que esse é um material
aconchegante e muito agradável mas que escurece
demais o ambiente.”, define Carla.
O objetivo era dar toque rústico com pitadas
modernas e materiais nobres. A solução foi equilibrar
os espaços com mobiliário diferenciado, como um sofá
mais sofisticado, uma poltrona mais clean. As cortinas
internas dos bangalôs receberam tecidos com textura
de linho que mantém o traço rústico, porém elegante.
Nos primeiros eram de voal, o que, segundo Carla,
“de certa forma acabava deixando os ambientes frios”.
Nas áreas externas, a aposta foi a utilização de móveis
de fibra sintética por dois motivos, de acordo com
a arquiteta. “Em hotelaria há um desgaste grande
e a manutenção é muito problemática. Há um
desperdício, uma perda impressionante de materiais
porque o hóspede não tem aquele cuidado que tem
em casa. Os móveis de fibras naturais, em residências
funcionam, mas em hotelaria não. Tapetes são outro
exemplo. Começamos com sisais e fibras naturais e
hoje vemos que é inviável. Cai vinho, suja, as pessoas
derramam comida”, revela.

Ponta dos Ganchos was inaugurated in 2001 with 15
bungalows, but the two architects were aware of the
plans for expansion at the complex, expected to take
place in 2004. “This is why we began planning the new
stage of the resort two years before it was initiated.
Eliane introduced me to the experience little by little.”
2004 was when the bungalows of the Vila were built.
The new units were planned to have the same rustic feel
as the first ones, but with the addition of contemporary
elements. “That was the point when we abandoned the
initial project’s dark objects and invested in making
the most of natural lighting, while still using reclaimed
wood. We used light colored flooring and marble to
contrast with the wood, which is a cozy and pleasant
material, although it has a tendency to darken the
environment too much,” said Carla.
The goal was to lend a rustic touch with pinches of
modernity and sophisticated materials. The solution
lay in balancing out the spaces with unique furniture,
such as a more sophisticated sofa or an armchair with
cleaner design. The interior curtains of the bungalows
were made of fabric with a linen-like texture in line with
the rustic, but elegant style. For the first bungalows, the
curtains were made of voile, which according to Carla,
“in some ways made the environments feel cold.”
Outdoors, we bet on the use of synthetic fiber furniture
for two reasons, according to the architect. “In the hotel
industry, there is a great deal of wear and tear, making
maintenance is a problem. There’s so much waste, an
incredible loss of materials because guests don’t take
the same care of things as they would at home. Natural
fiber furniture works better at home, not in the hotel
industry. Rugs are another example. We’ve tried using
jute and other natural fibers and have learned they’re
just not feasible. Wine and food get spilled, they get
dirty. So we changed our initial idea” she revealed.

tudo é pensado para que
o hóspede sinta-se único
no resort. Foi necessário
inserir a arquitetura
nesse contexto.
we design everything
to help guests feel like
they’re alone at the resort.
It was necessary to insert
the architecture
in this context.
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Em 2008, nova ampliação. Nasciam os bangalôs da Vila Esmeralda.
São os mais sofisticados do resort. Seguindo a padronização de todo
o hotel, também nestes bangalôs, a madeira é utilizada com bastante
cuidado para não haver um sobrepeso no ambiente. Outro ponto são os
detalhes de forro com palha. “Nos bangalôs de Vila Esmeralda que são
lajes, não quisemos que fosse rebocado, para que não ficasse muito frio.
Então mesclamos partes de madeira com detalhes de bambu e trama de
palha até para não ficar o forro todo de madeira em cima. Essa palha vai
reaparecer na recepção, num detalhe do painel e em outros ambientes,
como o Spa e o Espaço Vileza, que é um recanto com tendas com fibras
de bambu tramada e balanços.”

In 2008, another expansion project. The bungalows of Vila Esmeralda
were born. They are the resort’s most sophisticated lodging. In line
with the resort’s standardization, in these bungalows they also made
extensive use of wood, while the same care was taken to avoid making
the environments feel too heavy. Another important point are the straw
details in the ceilings. “In the Vila Esmeralda bungalows, which use
slabs, we didn’t want to use plaster, which would have left things feeling
too cold. So we combined wooden elements with bamboo details and
knit fabric to avoid having a 100% wood ceiling up there. The straw is
going to reappear in the reception area, in a detail on the panels and
in other environments like the Spa and the Vileza, which is an area full
of woven bamboo fiber tents and swings.”
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Os hóspedes mais ilustres que já estiveram no hotel,
Beyoncé e Paul McCartney, ficaram no bangalô
Vila Esmeralda Especial. Mas isso não deslumbra
Carla. “Fico muito feliz que eles tenham gostado do
hotel, como fico ao receber recados e telefonemas
de hóspedes que estiveram lá. Neste momento, por
exemplo, estou trabalhando no projeto de uma casa
no Paraguai. O cliente esteve no Ponta dos Ganchos,
no Vila Esmeralda e me levou para o país vizinho para
fazer a casa dele”, diz.
O Vila Esmeralda traz mais explicitamente a proposta
de integrar o hóspede à natureza. “De forma geral,
tudo é pensado para que o hóspede sinta-se único
no resort. Foi necessário inserir a arquitetura nesse
contexto. Usamos muito os tons de verde, de terracota
para que os visitantes tenham surpresas arquitetônicas
sutis, com detalhes. Não que ele esteja andando e de
repente se depare com o concreto. Queremos que ele
perceba as tramas, o bambu, a madeira, a natureza”,
explica a arquiteta.
Os bangalôs quase somem em meio a natureza. Até
mesmo a tipografia do terreno, que é acidentado,
pede isso. Há locais com 8 metros de altura, outros
com 30. Por isso, o hotel não permite a entrada de
menores de 18 anos. Todas unidades da Vila Esmeralda
possuem sauna, banheira de hidromassagem, piscina
privativa e no caso do Especial, sala de fitness própria.
Mas o que chama mais atenção é o apelo sustentável
do projeto que rendeu ao Ponta do Ganchos a
raríssima certificação ISO 14001. O projeto abrange
aproveitamento de águas, telhado verde, luminosidade
por meio de grandes aberturas, aquecimento por
energia solar e ventilação cruzada. Para este último
item, foram aplicadas venezianas com um breeze
metálico do lado externo, nas paredes dos bangalôs
opostas às aberturas de vidro.
Já o telhado verde surgiu por três questões
fundamentais. Carla destaca uma a uma: “a primeira
delas foi tentar diminuir ao máximo a temperatura
interna dos ambientes. Teoricamente a cobertura
verde reduz a temperatura do ambiente em 30%
se comparada ao uso de cobertura de madeira.
O segundo motivo foi aumentar a área de absorção e
não criar muitas áreas secas nem pavimentadas, mas
algo que pudesse absorver água das chuvas”,
enumera Carla.
A terceira questão para ela é a mais fundamental de
todas. Carla comenta que a “ideia era que os bangalôs
de cima, não enxergassem os bangalôs de baixo. Então
quando se está lá em cima, os debaixo estão inseridos
na natureza. Entre eles inclusive os que ficam um ao
lado do outro, não se enxerga nada”.

The most illustrious guests who have stayed at the
hotel, Beyoncé and Paul McCartney, stayed in the
Vila Esmeralda Especial bungalow. But that doesn’t
dazzle Carla. “I’m very happy they liked the hotel.
It’s the same way I feel when I receive messages and
telephone calls from other guests who have stayed
there. Right now, for example, I’m working on a plan
for a house in Paraguay. My client stayed at Ponta
dos Ganchos in the Vila Esmeralda and took me to our
neighboring country to design his house” she said.
Vila Esmeralda has an even more explicit proposal
to integrate guests with nature. “Overall, we design
everything to help guests feel like they’re alone at the
resort. It was necessary to insert the architecture in
this context. We used plenty of green, terracotta. So
our visitors would come across subtle architectural
surprises in the details. I didn’t want them to be
walking along and suddenly run into concrete. We
want them to notice the weaves, bamboo, wood,
nature,” the architect explained.
The bungalows are nearly invisible in the midst of
the surrounding nature. Even the terrain surrounding
them, which is uneven, asks for it. Some of the lots
are 8 meters high, while others are 30 meters up.
For this reason, the hotel does not allow minors.
All bungalows feature a sauna, hydromassage
bathtub, private pool, and in the case of the Especial
bungalow, a private fitness center.
But what attracts the most attention is the
sustainable appeal of the project, which has earned
Ponta dos Ganchos the elusive, hard to obtain ISO
14001 certification. The project recycles its greywater,
has green roofing and makes extensive use of natural
lighting, solar heating and cross ventilation. For the
latter, metallic Venetian blinds were installed outside,
on the walls of the bungalows opposite the glass
openings.
For its part, the green roof was chosen for three
fundamental reasons. Carla pointed them out one
by one: “the first was to try and reduce indoor
temperatures in the environments as much as
possible. Theoretically, green roofing reduces indoor
temperatures by 30% in comparison with wooden
roofing. The second reason was to increase the water
absorption area and avoid creating too many dry
or paved areas. We wanted something that would
absorb rain water,” listed Carla.
The third reason was the most important. Carla said
that “the idea was for the higher bungalows to not
see the lower ones. So when you’re up there, the ones

Deslocamento de material
também é sustentabilidade.
Material transportation is also
part of sustainable practices.
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below you are inserted into nature. Even between neighboring
bungalows, which are actually right beside each other, you can’t
see anything.
Quem vê o resultado magnífico da obra, não imagina
os desafios igualmente proporcionais que Carla precisou
transpor. “O Vila Esmeralda foi uma obra atípica. Foi
muito grande. Envolveu mais ou menos 1200 metros
quadrados, tínhamos quatro meses para fazer. Em
2008, ano da enchente, estávamos com o cronograma
apertado. Além disso, o resort possui uma topografia
irregular, fica em uma subida que já é difícil para carros,
imagine para caminhões carregados de materiais e
com aquela chuva. Além da logística do local, foi preciso
considerar a distância do hotel que é bem afastado.
Enfim, tudo é muito problemático e exige não só
criatividade, mas também um jogo de cintura”.
E isso, Carla tem de sobra. “Eu gosto muito do belo.
Mas eu gosto muito do prático”, diz. Enquanto
arquiteta, ela se coloca de forma racional, afirmando
que é preciso viabilizar cada projeto estruturalmente,
economicamente e através de material. “Por isso, invisto
muito em material local. Pensar no custo do projeto
para o cliente é imprescindível. Não adianta pensar
em aproveitamento de água, teto verde, ventilação
cruzada e iluminação, se eu trouxer todas a matériasprimas de fora. Deslocamento de material também
é sustentabilidade. Quanto maior a obra maior o
desperdício, maior o entulho, maior tudo. É preciso focar
no que será utilizado e passar essa visão para o cliente.
Porque ele tão tem freio, principalmente enquanto ainda
não começou a gastar. Então ele começa a deformar
o projeto. Isso tudo também é responsabilidade do
arquiteto. Cabe ao profissional saber o potencial do
seu cliente para adequar o projeto o melhor possível
dentro da realidade dele. Em hotelaria isso é ainda mais
complicado pois tudo é multiplicado”.
Ano passado, o Ponta dos Ganchos completou 10 anos
de vida. Carla reformou internamente os 15 primeiros
bangalôs, alinhando-os com as unidades da Vila e da
Vila Esmeralda. Sempre mantendo o legado iniciado
por sua grande amiga Eliane Klenner, a arquiteta segue
em frente apostando no poder mágico da arquitetura
para dar forma à satisfação e à qualidade de vida, seja
projetando pequenos pedaços do paraíso ou ambientes
cosmopolitas, para lá de urbanos.

Those who see the magnificent results of the work could never
imagine equally sizable challenges Carla needed to overcome.
“Vila Esmeralda was not your typical job. First off, it was really
big. It involved over 1,200 m2 and we had four months to get
the job done. That was 2008, the year of the floods and we had a
tight schedule. Not only that, but the resort is located on uneven
terrain, on a hill, which even without the rain is difficult for cars,
not to mention trucks loaded down with materials. Aside from the
logistics for the location, we needed to take the hotel’s remoteness
into consideration. In short, it was all very problematic,
demanding more than just creativity, but flexibility as well.
She went on: “I really like beauty. But I also really like
practicality,“ she said. As an architect, she expresses herself
rationally, stating the need to make each project feasible
structurally, economically and through the use of appropriate
materials. “That’s why I invest in local materials. Thinking of
the cost of the project for the client is unavoidable. It’s no use
thinking you want to create that recycles water, with a green roof,
cross ventilation and natural lighting if you end up bringing in
your raw materials from far away. Material transportation is also
part of sustainable practices. The larger the construction project,
the more waste there is, more scrap, more everything. You need to
focus on what will be used and share that viewpoint with clients.
Because they don’t know the limits, especially when they haven’t
started spending yet. Then they start deforming the project.
That’s another part of the architect’s responsibility. It’s up to the
professional to gauge their client’s potential, to adapt the project
as best as they can to the client’s reality. In the hotel industry,
that’s even more complicated because it’s all multiplied.”
Last year, Ponta dos Ganchos celebrated its 10th anniversary.
Carla carried out interior renovation of the 15 first bungalows,
getting them in alignment with the style of the newer Vila and
Vila Esmeralda units. Always respecting the legacy begun by her
great friend Eliane Klenner, the architect keeps moving forward
betting on the magic power of architecture to lend shape to
satisfaction and quality of life, whether it consists of designing
small pieces of paradise or cosmopolitan,
uber-urban environments.
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New Arrivals

Mesa de centro Lumina
da Donaflor

Lumina center table by Donaflor

Conhecida por seu estilo irreverente e por suas criações
únicas e exclusivas, a Donaflor Mobília apresenta mais
um lançamento, a Mesa de Centro Lumina, assinada
por Marcelo Yamasita. A coleção 2012 da Donaflor foi
inteiramente desenvolvida com peças que se adaptam a
diferentes tipos de ambiente. A Mesa de Centro Lumina
foi criada com a resistente madeira cumaru, a peça pode
ser usada tanto em ambientes externos quanto em outras
áreas de casa, promovendo ao máximo os momentos de
conforto e lazer.

Known for its irreverent style and unique, exclusive
creations, Donaflor Mobília presents the Lumina center
table, designed by Marcelo Yamasita. Donaflor’s 2012
collection consists entirely of pieces that are easily
adaptable to many different environments. Since the
Lumina center table is made of durable cumaru wood
(Brazilian teak), it can be used both indoors and out,
thereby maximizing possibilities for moments
of comfort and leisure.

www.donaflormobilia.com.br

Aparador Vector da Kehl
A Kehl Móveis aposta em modernidade com
lançamento do Aparador Vector. O móvel chama
a atenção pelo uso elegante de madeira, aço e
vidro. A estrutura é fabricada em aço cromado,
pintado ou inoxidável. A curva é fabricada em
madeira multilaminada que pode ser pintada em
laca nas cores preta, branca, amarela, laranja,
vermelha, azul, azul mineral e verde ou ainda
tingidas em tabaco ou imbuia. O tampo é de
vidro e possui a mesma dimensão da base:
1,20 m ou 1,50 m.

Vector sideboard by Kehl
Kehl Móveis bet on modernity with its new
Vector sideboard. The piece attracts attention
with its elegant use of wood, steel and glass. Its
frame is made of chrome, painted or stainless
steel. The curve is manufactured in multi-veneer
wood that can be given a lacquer paint job –
black, white, yellow, orange, red, blue, mineral
blue or green – and can even be dyed a shade of
tobacco or embuya brown. It has a glass top in
the same size as the base: 1.20 or 1.50 m.
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www.kehl.com.br

Poltrona Ibiza da
Estofados Ferrari

Ibiza armchair by
Estofados Ferrari

Conforto é a palavra de ordem neste lançamento
da Estofados Ferrari. A Poltrona Ibiza apresenta
dimensões imponentes, o grande diferencial da
peça está na robustez das medidas, que aliadas a
um design arrojado e elegante fazem da Ibiza, uma
poltrona indispensável em qualquer decoração.

Comfort is the word of order with this new armchair
by Estofados Ferrari. The Ibiza’s imposing, robust
size is what sets it apart, and this in combination
with its bold, elegant design make it a must-have
armchair for any decorative scheme.
www.estofadosferrari.com.br

Linha Diamond
da Parma
Clássico nunca sai de moda. Temperado com
pequeno detalhes de modernidade então,
fica irresistível. Assim é a linha Diamond
da Parma Móveis. Os elegantes contornos
da madeira ganham ainda mais imponência
pelo uso de tecidos contemporâneos.
A base versátil é o grande diferencial
da linha, uma vez que seu design remete
às formas do diamante.

Diamond line
by Parma
Classic never goes out of style. And when
it’s tempered with small modern details,
it becomes even more irresistible. That’s
a good description of Parma Móveis’
Diamond line. The elegant contours
of the wood become even more impressive
with their use of contemporary fabrics.
The versatile base is what really sets the
line apart, with its design reminiscent
of a diamond.
www.parmamoveis.com.br
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Mesa de Jantar Raft,
da Essenza Design

Raft dining table
by Essenza Design

A mesa de jantar Raft, da Essenza Design foi
concebida para expressar simplicidade e sofisticação.
Com linhas retas e design clean, a peça possui base
em MDF, com lâmina de carvalho americano. Na parte
interna da base há opção de laca brilho ou fosca.

The Raft dining table by Essenza Design
was designed to express simplicity and
sophistication. With its straight lines and
clean design, the piece’s MDF base features
an American oak veneer. The inner contour
of the base comes in either a glossy or
matte finish.

Disponível em várias medidas, conta com tampo
em MDF laqueado, com vidro sobreposto.
www.essenzadesign.com.br

Available in a variety of sizes, it has a
lacquer MDF top with glass on top.

Poltrona Luzzara da Tironi
Sempre na vanguarda, com design próprio, a Estofados
Tironi apresenta a Poltrona Luzzara. O lançamento foi um
grande sucesso durante a 14ª ABIMAD. Com características
inovadoras em seu formato e também em sua costura, a peça
diferencia-se do tradicional, criando um novo conceito para
embelezar e dar um visual requintado aos espaços. Produzida
com material de primeira qualidade, possui as versões fixa com
pés de madeira ou giratória com base de alumínio.

Luzzara armchair by Tironi

38

Always on the cutting edge with its own designs, Estofados
Tironi presents the Luzzara armchair. Its debut was a
great success during the 14th ABIMAD. With innovative
characteristics in terms of both its shape and sewing, the
piece is far from conventional, creating a new concept to
beautify and lend sophistication to any environment. Made of
top-notch materials, it comes in both a stationary version with
wooden feet, and a turning one with an aluminum base.
www.estofadostironi.com.br

poLtRona cafuÁ
da LideR
Um móvel confortável, feito para envolver
num abraço quem o ocupa. Assim é
a poltrona Cafuá, da Lider. Com leve
inspiração na clássica Bergére francesa, que
oferece um esconderijo em função de suas
formas, a poltrona Cafuá possui a mesma
referência, porém com curvas muito suaves
e aspecto bem contemporâneo.

cAfuÁ ArmchAir by liDer
A comfortable piece of furniture made to
hug its occupant. That’s the Cafuá armchair
by Lider. Slightly inspired by the classic
French bergère, which offers a hiding
place as a result of its shape, the Cafuá
armchair makes the same reference, but
with very gentle curves and a contemporary
appearance.
www.liderinteriores.com.br

pRimaVeRa/VeRão
aRt maison
A estação mudou e a decoração também.
A proposta da Art Maison para a temporada
é composta de almofadas floridas e cores intensas
para alegrar o ambiente, tornando a decoração
mais alegre e viva. As almofadas são fabricadas
em 100% poliéster, fibras diversas ou seda e
possuem variedades de tamanhos. As peças têm
criação de Fernando Bernucci e Mônica Kanda,
que há mais de 25 anos estão à frente do negócio.

sPriNg/summer Art mAisoN
The season has changed and so has
decoration. Art Maison’s proposal for this
season is made up of flowery cushions
and bright colors to cheer up any space,
making decoration more cheerful and lively.
The cushions are made of 100% polyester,
mixed fibers or silk and come in a variety of
sizes. The pieces were created by Fernando
Bernucci and Mônica Kanda, who have been
running the business for over 25 years now.

www.artmaison.com.br
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sofÁ VÊneto da feeLing

vÊNeto sofA by feeliNg

Conforto elevado aos sentidos. Com design diferenciado,
o sofá Vêneto da Feeling busca oferecer uma experiência
sinestésica aos usuários. O tecido bordado, juntamente
com o uso de espuma ultracell, exclusividade Feeling,
proporciona durabilidade e maciez.

Heightened comfort for the senses. With its unique
design, the Vêneto sofa by Feeling strives to offer
a sinesthetic experience to users. The embroidered
fabric, along with the use of ultracell foam – a Feeling
exclusive – provides extra durability and softness.
www.feelingestofados.com.br

apaRadoR da foRmanoVa mÓVeis
Simplicidade com elegância, nada mais precisa ser dito do aparador
Vetro, da Formanova Móveis. Suas curvas em madeira maciça e com
tampo em vidro, ambos ebanizados, fazem deste produto um sucesso
de vendas.

siDeboArD by formANovA mÓveis
Simplicity and elegance, we need say nothing more about the Vetro
sideboard by Formanova Móveis. Its hardwood curves and glass top,
both given an ebony treatment, have made this product a sales success.
www.formanovamoveis.com.br

cÔmoda da studio casa
Desenvolvida pela Studio Casa, a cômoda em laca azul é
sofisticada e marcante. Rica em detalhes, o móvel recebe
tampo em espelho, conferindo mais nobreza à peça.

Dresser by stuDio cAsA
Designed by Studio Casa, this blue lacquer dresser is
sophisticated and striking. Rich in details, the piece
has a mirror top, lending more nobility to the piece.
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www.studiocasa.com.br

sofÁ tung da fibRas aRte
O sofá Tung da Fibras Arte é um lançamento
provocante e inovador. A estrutura de três lugares
é produzida a partir de estrutura em aço carbono,
revestido em apuí e junco. O assento é de sarja.
O sofá possui base de 263 centímetros, altura
de 84 centímetros e de profundidade 113.

tuNg sofA by fibrAs Arte
The Tung sofa by Fibras Arte is a provocative and
innovative new concept. The three seat frame features
carbon steel covered in apuí and junco. The seat
is upholstered in twill. The sofa’s base measures
263 cm long by 84 cm high and 113 cm deep.
www.fibrasarte.com.br

Linha fashion tapetah

fAshioN liNe by tAPetAh

Sempre inovando, a Tapetah relançou
sua linha fashion de tapetes trançados. A
novidade é que as peças agora recebem
revestimento em tecidos de textura macia
e aveludada com dezenas de combinações,
proporcionando inúmeros efeitos para uma
decoração moderna e sofisticada. Nesta
coleção não há limites de tamanhos.

Always innovating, Tapetah has
redone its fashion line of woven rugs.
What’s new is that the pieces now
feature soft, velvety textured fabrics
in dozens of combinations, providing
innumerous effects for modern,
sophisticated decorative schemes.
There are no size limits
on this collection.

www.tapetah.com.br

poLtRona tie
da moduLaQue
A inspiração para esta poltrona nasceu dos
colarinhos das camisas masculinas e da alusão
às gravatas. Além do design inusitado, a poltrona
Tie da Modulaque equilibra madeira e tecido.
O resultado é o aperfeiçoamento do conforto.

tie ArmchAir by moDulAQue
The inspiration for this armchair came from
men’s dress shirts and alludes to ties. Aside from
its surprising design, Modulaque’s Tie armchair
balances wood and fabric elements. The result
is perfect comfort.
www.modulaque.com.br
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home bLues da di fRizon
Bom gosto para ambientes modernos.
A Di Frizon apresenta o home theater Blues.
Seguindo a tendência que alia madeira e
detalhes em vidros, a peça é sinônimo de
conforto e requinte.

blues eNtertAiNmeNt
coNsole by Di frizoN
Good taste for modern environments.
Di Frizon presents the Blues entertainment
console. Following a trend that matches
wood and glass details, this piece is
synonymous with comfort and refinement.

recém chegados / New Arrivals

www.difrizon.com.br

ViLa Rica da butzKe
A Butzke apresenta a linha Vila Rica. Composta por mesas, cadeiras, poltronas
e mesas de centro (que podem se transformar em charmosos pufes), a linha
reflete o bom gosto para quem deseja aproveitar ao máximo os espaços ao ar
livre, sejam eles em sacadas, terraços, jardins ou varandas.

vilA ricA by butzKe
Butzke presents the Vila Rica line. Made up of items like tables, chairs,
armchairs and center tables, (which can be transformed into charming poufs),
the line expresses the good taste of those who want to make the most of their
outdoor areas, whether they are balconies, terraces, gardens or porches.
www.butzke.com.br

estofado stay, da eneLe
O sofá Stay da Enele é um convite ao bem-estar. Possui três
diferentes medidas de módulos sem braços e três medidas
de peças com braços, o que possibilita diversas composições,
inclusive para ambientes menores. É produzido com molas
e almofadas soltas de encosto. Há opção de formar o canto.
Para o revestimento, há centenas de opções de cores.

stAy sofA by eNele
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The Stay sofa set by Enele is an invitation to well-being. It has
three different sized modules without arms and three with,
which makes a variety of setups possible, including ones for
smaller spaces. It makes use of springs and loose seatback
cushions. A corner setup is also available. In terms
of upholstery, hundreds of colors are possible.
www.enele.com.br

LaReiRa poRtÁtiL
da toK gLass
Feita em vidro temperado de 4 mm, a lareira portátil
Tok Glass foi um grande sucesso de vendas na 14ª ABIMAD.
Utiliza álcool 96, acompanha espátula e é capaz de aquecer
uma área de até 25 metros quadrados por cerca de quatro
horas. Na foto, a lareira está sobre a mesa de centro
Londres, vendida separadamente.

PortAble firePlAce by toK glAss
Made of 4 mm tempered glass, the Tok Glass portable fireplace was a huge
sales success at the 14th ABIMAD. It is powered by 96 grade alcohol, comes
with a spatula and is able to heat a 25 m2 area for approximately four hours.
In the photo, the fireplace is set on a London center table, sold separately.
www.tokglass.com.br

teRRas aLtas da RenaR
As belezas da Serra Catarinense e o aconchego
do interior de Santa Catarina foram a base
para linha Terras Altas da Renar. Madeira
reta, acabamentos refinados e detalhes como
dobradiças à mostra, dão o toque rústico
e ao mesmo tempo glamouroso à linha.

terrAs AltAs by reNAr
The beauty of the Santa Catarina highlands
and the comfort of that state’s countryside
were the inspiration for Renar’s Terras Altas
line. Straight-lined wood, refined finishes
and details with visible hinges lend a more
rustic but simultaneously glamorous touch
to the furniture.
www.renar.com.br

mesa da aRtesania actuaL
A Artesania Actual lança mesa de madeira com tampo
metalizado. O modelo equilibra traços de design rústico com
linhas elegantes. Peça perfeita para ambientes imponentes.

tAble by ArtesANiA ActuAl
Artesania Actual is debuting this wooden table with
a metal top. The model balances rustic design traits with
elegant lines. A perfect piece for grand environments.
www.artesaniaactual.com.br
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sofÁ LumiÈRe da beLL’aRte

lumiÈre sofA by bell’Arte

A Bell’Arte traz para o Recém Chegados da
revista Hall o sofá Lumière Edição Especial.
Com um rico conceito, o sofá uniu conforto a
um visual sofisticado. Além do impacto visual
provado pelo design, o uso de Cristais Swarovski
nos detalhes, transforma a peça em uma
verdadeira joia da decoração.

The Bell’Arte is offering the Recent Arrivals section of Hall
Magazine this Special Edition Lumière sofa. With a rich
concept, this sofa combines comfort with a sophisticated
look. In addition to its design proven visual impact, the
appearance of Swarovski Crystals in its details transforms
the piece into a veritable decorative jewel.

eRRata
Na edição 30, a revista Hall publicou
equivocadamente o nome de um
lançamento da Estofados Jardim. Na
verdade, trata-se da Poltrona Paris,
criada pela designer Daniela Ferro,
da Asa Design, e não por André Cruz,
conforme publicamos.

errAtA
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In issue 30, Hall Magazine attributed
the wrong designer to a new product
by Estofados Jardim. The Paris armchair
was actually created by designer Daniela
Ferro, of Asa Design, not André Cruz,
as we mistakenly informed.

www.bellarte.com.br

Cores da Terra
Unindo o tradicional com o contemporâneo, usando pigmentos
e queimas de baixa e média temperatura, a Cores da Terra lança
a Coleção Vasos e Pratos em cerâmica com o design do artista
plástico Cezar Nunes. O artista consegue demonstrar a maestria
e a delicadeza atingida por suas belas formas, dando uma
característica única ao seu trabalho, através da técnica positivo
negativo. Nesta técnica decorativa obtém-se superfícies de um
belo negro fosco ou aveludado como principal característica.
Os vasos e pratos são apresentados em três tamanhos diferentes,
em várias estampas.

Cores da Terra
Combining traditional and contemporary design and using low
and medium temperature firings and glazes, Cores da Terra
is debuting its ceramic Vase and Plate collection, designed by
artist Cezar Nunes. The artist has managed to achieve great
delicateness with his beautiful shapes, giving a unique look
to his work through the positive-negative technique. This
decorative technique creates attention grabbing surfaces with
their splendid matte or velvety blacks. The vases and plates
come in three different sizes and a variety of prints.
www.coresdaterra.com.br

Coleção Anos 50
de Carolina Haveroth
Mais uma vez Carolina Haveroth surpreende com uma
coleção de produtos inspirados nos anos 50. A Coleção
Rei do Rock fala de Elvis Presley e leva a essência do
músico para móveis e objetos de decoração. Pintados
em laca, na cor que o cliente preferir, os armários,
aparadores, bancos, enfim, todos os móveis tem
incrustadas tachas de metal. A coleção conta com
outras peças como mesas, pufês, bancos, (revestidos
em laca, couro, etc), além de aparadores, painéis,
gaveteiros, entre outros.

1950s Collection by
Carolina Haveroth
Once again, Carolina Haveroth is surprising us with
a new collection of 1950s inspired products. The
Rei do Rock (King of Rock) collection refers to Elvis
Presley and brings the musician’s essence to furniture
and decorative objects. Given a lacquer finish in any
color the customer chooses, the cabinets, sideboards,
stools and more also come covered in metal studs.
The collection also includes pieces like tables, poufs,
stools (finished in lacquer, leather etc), in addition to
sideboards, panels and dressers, among others.
www.carolinahaveroth.com.br
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Medusa Multicolor
da Style Brazil
O tapete Medusa Multicolor da Style Brazil, by
Jeannety Farias, é um lançamento que chamou
a atenção durante a 14ª ABIMAD. O modelo
é perfeito para alegrar qualquer ambiente,
trazendo a magia das cores e o conforto visual.

Multicolor Medusa
by Style Brazil
Style Brazil’s Multicolor Medusa rug designed
by Jeannety Farias is a new product that
attracted much attention during the 14th
ABIMAD. The model is perfect for cheering
up any environment, bringing the magic
of its colors and visual comfort.

Recém Chegados / New Arrivals

www.stylebrazil.com.br

Poltrona Chanel da Tumar
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A Tumar Indústria de Móveis busca nas ruas suas
mais novas inspirações, traz a tendência Rock Clic
para o mercado da alta decoração. Com o uso de
acessórios como tachinhas, zíperes, correntes, confere
um perfume ousado e sexy às produções. O estilo
moderno valoriza as costas da poltronas, conduzindo
o olhar pelos detalhes do produto. Pode-se sentir este
efeito na Poltrona Chanel zíper, onde as costas trazem
a verdadeira personalidade do produto, tornando-a
uma peça indispensável na decoração.

Chanel armchair by Tumar
Tumar Indústria de Móveis is looking to the streets for their
newest inspirations, and has brought the Rock Clic trend to
high-end decoration. Using accessories like studs, zippers
and chains they lends a bold, sexy touch to their pieces.
The modern style calls attention to the backs of the
armchairs with curious details. You can feel the effect in the
Chanel zipper armchair, as the back lends real personality
to the product, making it an must-have decorative piece.
www.tumar.com.br
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Luxo à Paulista
São Paulo ganha um novo conceito de shopping center; o
JK Iguatemi. Um lugar onde coexistir é a palavra de ordem,
em que lojas e restaurantes estão lado a lado com a arte, o
lazer e a tecnologia, de maneira integrada e original. Marcas
nacionais consagradas e mais de 50 lojas internacionais,
algumas desembarcando pela primeira vez no país para
se instalar com exclusividade no JK Iguatemi. Entre as
internacionais, fazem parte desta estreia: Zara Home,
Topshop, Etiqueta Negra, Vans, Dolce & Gabbana,
Miu Miu, Lanvin e Goyard estreiam no Brasil.
No novo shopping cada um faz a curadoria de seu tempo.
O JK Iguatemi tem completa integração com a cidade,
com um projeto arquitetônico contemporâneo e singular,
que valoriza a luz natural, o paisagismo e as belas vistas da
efervescente metrópole. Com total vocação para o lazer e o
bem estar, o shopping mantém uma infraestrutura para que
seus visitantes possam estacionar o carro no empreendimento
e alugar, ali mesmo, uma bicicleta para pedalar no Parque
do Povo, seu vizinho.

48

A arte é inerente ao projeto e tem lugar de honra no JK
Iguatemi com obras icônicas de nomes como Jeppe Hein,
Marine Hugonnier, Rirkrit Tiravanija e Marepe distribuídas em
todo o espaço e ao alcance de todos visitantes. O JK Iguatemi
também tem o primeiro cinema 4D da América do Sul.

Luxury, São Paulo Style
A new variety of shopping center has just opened its doors in
São Paulo – JK Iguatemi. A place where “coexist” is the word of
order, where stores and restaurants stand next to art, leisure and
technology, in a well-integrated, original way. Brazilian brand
names and over 50 international stores, some of them arriving
in Brazil for the first time and that will only be found at JK
Iguatemi. Here are just a few of the international names making
their debut in Brazil: Zara Home, Topshop, Etiqueta Negra, Vans,
Dolce & Gabbana, Miu Miu, Lanvin and Goyard.
At the new shopping mall, people will be able to use their time
as they see fit. JK Iguatemi is fully integrated with the city by way
of its contemporary, unique architectural plan that makes the
most of natural lighting, landscaping and beautiful views of the
thriving metropolis. Completely focused on leisure and wellbeing, the shopping has installed a system for visitors to be able
to park their cars and rent a bicycle right there to take a ride in
the Parque do Povo (People’s Park), next door.
Art is an inherent part of the plan and has earned a place of
honor, with iconic works by artists like Jeppe Hein, Marine
Hugonnier, Rirkrit Tiravanija and Marepe distributed throughout
the mall and within reach of visitors. JK Iguatemi will also have
South America’s first 4D movie theater.

caPSule collectIon,
by cHrIStIan louboutIn

caPsuLe coLLection,
bY cHristian Louboutin
Uma característica inconfundível: solas
vermelhas. Pelos últimos vinte anos, elas
sintetizam o que há de mais glamouroso e
elegante no mundo da moda. A grife Christian
Louboutin completou duas décadas de existência
com eventos especiais em todo o mundo, além
do lançamento de um livro e de uma coleção
exclusivíssima, digna de colecionador:
a Capsule Collection.
Composta por vinte pares de sapatos e seis
bolsas, a coleção revisita os modelos favoritos do
desingner. Louboutin comemora cada um dos
anos de sucesso de sua grife com uma coleção
repleta de vida e tradição, uma história única
desde a inspiração até a criação de cada peça.

An unmistakable characteristic: red soles. For the last twenty
years, they have summed up the fashion world’s most glamorous
and elegant shoes. The Christian Louboutin designer label is
celebrating its second decade in business with special events
around the world, in addition to the publication of a book and
an exclusive, collector-worthy collection: the Capsule Collection.
Made up of twenty pairs of shoes and six purses, the collection
looks back at some of the label’s favorite designs. Louboutin
is celebrating each one of his twenty years of success with this
collection full of life and tradition, unique stories that begin
with inspiration and end with the creation of each piece.
“In France, twenty years define a generation. We are celebrating
the first generation of my brand; a birthday for our first youthful
adventure,” the designer said to the press.
Prices: starting at USD 795
(not including taxes and shipping)

“Na França, vinte anos definem uma geração.
Esta é a celebração da primeira geração da minha
marca; o aniversário de nossa primeira jovem
aventura”, declarou o estilista à imprensa.
Preços: a partir de US$ 795 (sem impostos e frete)
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Ice Cube
Quem disse que uma festa precisa de um lugar para
começar? Foi pensando nisso que a Veuve Clicquot
inovou, mais uma vez, e criou o Ice Cube Veuve Clicquot,
em parceria com a Porsche Design Studio. O Ice Cube é
um kit que vem com um balde, quatro taças e uma
garrafa do champagne Veuve Clicquot.
A peça tem o formato de um cubo de gelo e sua cor é o
amarelo Clicquot. Possui alça de alumínio que permite
transportá-la com maior facilidade. Na parte superior
do cubo há cinco espaços, quatro para as taças Veuve
Clicquot Trendy e um para a garrafa do champagne
Veuve Clicquot Brut 750ml.
O Ice Cube Veuve Clicquot será vendido nas melhores
delicatessens e casas de importados do país.
Preço Sugerido: R$ 530,00

Ice Cube
Whoever said a party needs a place to get started? It
was with this in mind that Veuve Clicquot innovated
once again by creating the Veuve Clicquot Ice Cube,
in partnership with Porsche Design Studio. The Ice
Cube is a kit that includes a bucket, four glasses
and a bottle of Veuve Clicquot champagne.
The piece is shaped like a giant ice cube and comes in
Clicquot yellow. It has an aluminum handle for easier
carrying. On top are five openings – four for the Veuve
Clicquot Trendy glasses and one for a 750 ml bottle
of Veuve Clicquot Brut champagne.
The Veuve Clicquot Ice Cube will be sold at Brazil’s
best delicatessens and imported goods outlets.

Vitrine Hall / Hall Showcase

Suggested Price: BRL 530.00
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Tacadas verde-amarelas

Yellow-Green Swings

O golfe é um esporte que cresce a olhos vistos no Brasil.
Associado a marcas de luxo e divulgado por meio de
torneios de grande porte no país, conta hoje com 20 mil
praticantes, segundo dados da Confederação Brasileira
de Golfe. Um número que quadruplicou em apenas
cinco anos, graças à instalação de campos em resorts,
condomínios de alto padrão e driving ranges
(locais para a prática em boxes).

Golf is on the rise in Brazil. Associated with luxury
brands and promoted through large-scale tournaments
in the country, there are currently roughly 20,000 golfers
in Brazil, according to the Brazilian Golf Confederation.
A number that has quadrupled in just five years, thanks
to the introduction of courses at resorts and high-end
condos, as well as driving ranges.

O esporte chegou ao Brasil no final do século XIX através
de engenheiros ingleses e escoceses que trabalhavam
na construção da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, a São
Paulo Railway. Tendo convencido monges beneditinos a
cederem-lhes espaço apropriado, instalaram o primeiro
campo de golfe brasileiro em terreno do Mosteiro,
hoje a região entre a estação da Luz e o Rio Tietê.
A Escócia se orgulha de ter dado ao mundo o golfe. Seus
primeiros registros vêm do século XV. No ano de 1457,
por exemplo, o rei James II da Escócia teve que proibir
a prática porque seus arqueiros passavam tempo demais
jogando golfe, quando deveriam concentrar-se no arco
e flecha para defenderem o país da invasão inglesa.

The sport arrived in Brazil at the end of the 19th century
with English engineers who were working on building
the São Paulo Railway. After convincing Benedictine
monks to grant them a fair amount of land, they
created Brazil’s first golf course right on the monastery’s
grounds, between what is now the Luz railroad station
and the Tietê River.
Scotland is proud of having gifted the world with golf.
The first historical records of the sport date back to
the 15th century. For example, in 1457, King James II
of Scotland had to ban it because his archers were
spending too much time playing golf, when they should
have been concentrating on their marksmanship to
defend the country from English invasions.
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Inspiração e processo
Os blocos de anotações da Moleskine, além de
lendários são venerados símbolos da criatividade.
Na contramão de um mundo dominado por
eletrônicos, estes objetos são ultra charmosos
e cada vez mais atuais.
Para confirmar esta cultura criativa, a Moleskine
lançou uma edição limitada, chamada
“Inspiration and Process in Architeture”.
Os blocos trazem rascunhos, anotações e
entrevistas de arquitetos consagradíssimos,
como: Zaha Hadid, Giancarlo de Carlo,
Bolles + Wilson e Alberto Kalach.
A Moleskine como marca, nasceu em 1997 para
resgatar a tradição dos blocos de nota de capa
preta, utilizado por artistas como Vincent van
Gogh, Pablo Picasso e Ernest Hemingway.
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Com informações Web Luxo,
Luxury Lifestyle e Blog do Luxo.

Inspiration and Process
Moleskine notebooks, besides being legendary
are venerated symbols of creativity. Going
against the grain in a world dominated by
electronic devices, these objects are ultracharming and increasingly up-to-date.
In order to confirm this creative culture,
Moleskine launched a limited edition, called
“Inspiration and Process in Architecture.”
The notebooks contain sketches, notes and
interviews with renowned architects like: Zaha
Hadid, Giancarlo de Carlo, Bolles + Wilson and
Alberto Kalach.
The Moleskine brand was born in 1997 to bring
back the traditional black-covered notebooks
used by artists like Vincent van Gogh, Pablo
Picasso and Ernest Hemingway.

Buenos Aires:
a Paris da
América do Sul
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Buenos Aires: South America’s Paris
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Deixe a rivalidade entre Brasil
e Argentina apenas para o futebol.
A capital portenha possui um
charme único, com ares europeus.
Preserva prédios históricos, de
arquitetura clássica, ao mesmo
tempo em que surpreende com
projetos ultramodernos. A revista
ABIMAD Hall convida você a fazer
um passeio por pontos turísticos
dessa cidade, alguns conhecidos
outros nem tanto, mas todos
cenários irresistíveis da Paris
da América do Sul.

Leave the Brazil vs. Argentina rivalry
to football. The Porteño capital has
charm of its own and a European air.
It conserves its historical buildings
with their classic architecture,
while at the same time it surprises
you with ultramodern projects.
ABIMAD Hall Magazine invites you to
visit this city’s tourist attractions,
some of them famous and others not
so well known, though all of them
are irresistible settings in South
America’s Paris.

recoleta
A alcunha de Paris do sul do mundo deve-se à
atmosfera francesa do bairro Recoleta. É uma
das regiões mais nobres da cidade, com imóveis
valorizados e de alto padrão. O bairro emana
cultura por todos os lados seja em museus,
galerias, cafés e lojas. Lá é possível visitar, entre
outras atrações, a Plazia Francia, a Biblioteca
Nacional e o shopping Buenos Aires Design.

recoLeta
the city became known as the southern
hemisphere’s Paris due to the french
atmosphere of recoleta neighborhood. it is
one of the city’s most sophisticated regions,
with valuable, high-end real estate. the entire
neighborhood exudes culture with its many
museums, galleries, cafés and stores. there you
can visit, among other attractions, the Plazia
francia, national Library and Buenos aires
design shopping mall.

cemitério Da recoleta
Estando no bairro, um outro passeio clássico e
indispensável, é uma visita ao cemitério da Recoleta.
Considerado um dos mais bonitos do mundo,
é também um dos mais visitados. Lá encontra-se
sepultada Eva Péron, grande dama do país.

recoLeta cemetery
while you’re in the neighborhood, another not-to-bemissed classic outing is a visit to recoleta cemetery.
considered one of the world’s most beautiful, it’s also
one of the most visited. it is where eva Péron,
argentina’s grand-dame, is buried.
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floralis generica
Ainda na Recoleta vale uma passagem
pelo monumento Floralis Generica. Uma
enorme escultura de alumínio em forma de
flor, sobre um espelho d’água. A atração,
inaugurada em 2002, está localizada na
Plaza de las Naciones Unidas.

fLoraLis generica
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also in recoleta, it’s worth taking a look
at the monument floralis generica. it’s an
enormous aluminum sculpture shaped like
a ﬂower towering over a reﬂecting pool.
the attraction, inaugurated in 2002,
is located at united nations Plaza.

Konex
Localizado na Sarmiento, 3131, o Konex é um espaço
cultural onde acontecem shows, peças teatrais, exibições
de filmes, mostras, entre outras atividades artísticas.
Pouco conhecido pelos turistas, o local atrai também
por sua arquitetura singular. O prédio data de 1920 e foi
utilizado como fábrica e depósito de azeites até 1992.

koneX
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Located on sarmiento 3131, the konex is a cultural space
where you can watch shows, plays, ﬁlms and art shows,
among other artistic activities. Little known by tourists,
the locale also attracts attention with its unique
architecture. the building dates back to 1920 and was
used as a factory and olive oil warehouse until 1992.

el ateneo

eL ateneo

Os argentinos orgulham-se muito de sua cultura.
Livrarias são abundantes na cidade, mas esta é especial.
El Ateneo funciona em um antigo teatro, na Avenida
Santa Fé. O espaço que já foi palco de artistas como
Carlos Gardel, hoje dá lugar aos clássicos da literatura.

argentineans are very proud of their culture. and
though the city has many book stores, this one is
special. el ateneo operates in an old theater on santa fé
avenue. the theater’s stage used to bring on artists like
carlos gardel, and has now made room for the classics
of literature.

roseDal De Buenos aires
Eis um outro local que começa a ser descoberto
pelos turistas. O Rosedal é um parque, uma
espécie de jardim botânico, localizado na
avenida Adolfo Berro, entre as avenidas
Sarmiento e Casares. Um de seus diferenciais
é o Jardim dos Poetas, uma homenagem
aos grandes escritores portenhos
e o belo Pátio Andaluz.

rosedaL de Buenos aires
this is another location that’s just starting to be
discovered by tourists. rosedal is a park, a type
of botanical garden on adolfo Berro avenue,
between sarmiento and casares. one of its
main advantages is the garden of the Poets,
an homage to the great Porteño writers
and the beautiful Pátio andaluz.
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mafalDa
Uma das figuras mais intensas da Argentina
é a menina Mafalda, do cartunista Joaquín
Tejón, o Quino. Em 2007, personagem e criador
receberam como homenagem, uma estátua
da menininha no bairro San Telmo, na esquina
das ruas Chile e Defensa. Quino vivia no prédio
localizado nessa esquina na época em que criou
Mafalda. O bairro possui outros atrativos, pois
preserva elementos da antiga Buenos Aires.

mafaLda

roteiro de Viagem / Travel Itinerary

one of argentina’s most intense ﬁgures is
the little girl mafalda, a cartoon character
by joaquín tejón, aka “Quino”. in 2007, both
character and creator received a tribute, a
statue of the girl in san telmo neighborhood,
on the corner of chile and defensa. Quino
lived in the building on this corner when he
created mafalda. the neighborhood has other
attractions as well, since it preserves elements
of old Buenos aires.
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mais Buenos aires
Uma vez na capital portenha vale a pena descobrir ou
redescobrir destinos consagrados, como Puerto Madero,
El Caminito, a Casa Rosada e o Malba - Museu de Arte
Latino Americano.

more Buenos aires
uma vez na capital portenha vale a pena descobrir ou
redescobrir destinos consagrados, como Puerto madero,
el caminito, a casa rosada e o malba - museu de arte
Latino americano.

14ª ABIMAD,
Mais um evento
consagrado
Feiras e Mostras / Fairs and Shows

14th ABIMAD yet another
event consecrated

A 14ª edição da ABIMAD
foi um sucesso. Cerca de
12 mil visitantes passaram
pelo Centro de Exposições
Imigrantes, entre os dias
25 e 28 de julho. O volume de
negócios gerado foi de R$ 80
milhões, um crescimento 20%
maior em relação à edição
realizada no mesmo período
no ano passado.
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The 14th edition of ABIMAD
was a success. Approximately
12,000 visitors came to
Imigrantes Expo Center from
July 25 to 28. The volume of
business generated was BRL
80 million, 50% larger than
the edition held during the
same period the year before.

A ABIMAD é uma feira de negócios, voltada a
lojistas nacionais e internacionais, formadores
de opinião e profissionais do setor de alto décor.

ABIMAD is a business trade show aimed at national
and international retailers, opinion makers and
professionals in the high-end decor sector.

Para atrair compradores estrangeiros, o evento
conta com o programa exportador ABIMAD,
que seleciona 30 empresas da América Latina
e Angola. Estiveram presentes lojistas da
Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile,
Paraguai, Uruguai, Peru, Angola, entre outros.

In order to attract foreign buyers, the event had the
ABIMAD exporter program, which chose 30 companies
from Latin America and Angola. The program brought
storeowners from Venezuela, Colombia, Ecuador,
Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Peru and Angola,
among others.

Esses clientes foram agraciados com passagem
aérea, hospedagem, tradutores, telefones locais,
salas com escritórios, tudo para facilitar sua
estadia e aumentar o número de vendas.

These clients were given air fare, lodging, interpreters,
local telephones and rooms with office equipment,
everything to make their stay easier and increase
the volume of sales.

Deu certo. De acordo com Erik Faria, do
departamento internacional da ABIMAD,
“a Rodada internacional de negócios foi um
sucesso gerando um volume de negócios
superior a dois milhões de dólares”, afirma.

It worked. According to Erik Faria, from ABIMAD’s
international department, “The International Business
Rounds were a success, generating over two million
dollars in sales,” he stated.

Para Michel Otte, presidente da ABIMAD, a
feira superou a expectativas dos 95 expositores.
“No ano passado foram 10 mil visitantes, contra
os 12 mil deste ano. Os números nos levam a
projetar um segundo semestre de recuperação
para as empresas moveleiras”, acredita Michel.

In the opinion of Michel Otte, president of ABIMAD,
the trade show surpassed the expectations of the 95
exhibitors. “Last year we brought in 10,000 visitors,
in comparison with 12,000 this year. The numbers are
leading us to believe the second half of the year will
be a time of recovery for the furniture manufacturers,”
said Michel.
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A Estrutura

Infrastructure

Além de ingressar em uma nova etapa, mais
amadurecida e consagrada, a 14ª ABIMAD
surpreendeu o público com uma estrutura
aconchegante, moderna e agradável.

In addition to beginning a new stage, more mature and
consecrated, the 14th ABIMAD surprised the public with
a cozy, modern and pleasant environment.

Diferentemente do evento de fevereiro, essa edição
consolidou uma identidade própria, que oferece aos
visitantes quiosques variados com alimentos e bebidas,
e mais: shows ao fim de cada dia.

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

“A feira foi muito forte. Um verdadeiro divisor de águas.
Cresceu em tamanho, como já dissemos, e recebeu um
número de pessoas próximo ao público de fevereiro.
Mas essa feira possui uma característica diferenciada.
Os eventos no fim do dia, realizados na saída da feira,
permitiram a confraternização entre associados,
clientes, fornecedores e profissionais da área”,
comemora o presidente da ABIMAD.
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Ainda segundo Michel, os dois shows da banda Get
Back, nos dias 26 e 27 de julho, favoreceram uma
saída tranquila e descontraída. “As pessoas não se
aglomeraram na porta. Foram deixando o Centro de
Exposições Imigrantes aos poucos, de formar fluída,
aproveitando o show e a parceria que fizemos com a
Devassa”, avalia ele.

Unlike the February event, this edition has consolidated
its own identity, with a variety of kiosks offering food
and beverages to visitors, and more: shows at the
end of each day.
“The trade show was very strong. A true watershed
moment. It’s grown in size, as we’ve already mentioned,
and now attracts visitors nearly on par with the
February event. But this trade show has a unique
characteristic. The end of the day events, held at
the trade show exit, give members, clients, suppliers
and area professionals the chance to socialize,”
commemorated the ABIMAD president.
Also according to Michel, the two shows by the band
Get Back, on July 26 and 27, worked in favor of a calm,
relaxed exit. “People didn’t crowd the doors. They left
the expo center little by little, in a fluid way, making the
most of the show and our new partnership with Devassa
[beer],” he evaluated.

O Showroom

The Showroom

Outro destaque da feira foi um
showroom organizado por um grupo
formado por sete empresas associadas.
Eles montaram um espaço com móveis
e objetos decorativos, mostrando que a
beleza, a sintonia e a força da associação
funcionam igualmente bem quando o
assunto é a reunião de produtos.

Another highlight of the trade show
was a showroom organized by a group
of seven member companies. They
assembled a space with furniture and
decorative objects, showing that beauty,
and the association’s strength and
being in tune work equally well when
bringing products together.

As empresas que fizeram parte da
iniciativa foram a Top Decor, Minuano,
Empório Tapetes, D’Angelis, Acervo
Casa, Parma e Clement Móveis.

The companies that took part in the
initiative were Top Decor, Minuano,
Empório Tapetes, D’Angelis, Acervo
Casa, Parma and Clement Móveis.

A ideia foi bem recebida por visitantes
e pelos expositores e proporcionou um
ambiente inusitado que contribuiu para
alavancar bons negócios.

The idea was well accepted by visitors
and the exhibitors and led to a
surprising environment that played
an important role in filling out sales
even further.
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Tecnologia
Entre as inovações tecnológicas da
feira, o uso de totens para a agilizar o
credenciamento dos visitantes foi destaque.
Além dele, a revista ABIMAD Hall inovou
apresentando um espaço interativo, onde
o público pode se divertir com jogos em
telões touch screen e com acesso à Internet.

Technology

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

Among the trade show’s technological
innovations, the use of totems to speed
up registration was a highlight. Not
only that, but ABIMAD Hall Magazine
innovated by presenting an interactive
space where the public could have
fun with touch screen games and
Internet access.
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convenIêncIAs

convenIences

Os visitantes ABIMAD estão acostumados
com algumas experiências como quick
massagem e brindes ao fim de cada dia. Os
Vips internacionais têm à disposição um lounge
exclusivo para eles.

ABiMAd visitors have gotten used to some
experiences, such as the quick massages and
gifts at the end of the day. The international
vips have their own exclusive lounge.

Há poucas edições os deliciosos Cupcakes da
Wonder Cakes passaram a integrar a lista de
parceiros que mimam e agradam o público.
Fazem parte dessa lista, a Nespresso, a
yogofresh, a cervejaria Devassa, entre outros.

for the past few editions, the delicious
cupcakes by wonder cakes have been
added to the list of partners who pamper
and please our visitors. other members
on this list are nespresso, yogofresh and
devassa beer, among others.
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PAlAvrA
De eXPosItor
worDs froM the eXhIBItors

feiras e Mostras / Fairs and Shows

A revistA hAll perguntou Aos
AssociAdos coMo eles AvAliAM A 14ª feirA
ABiMAd. confirA AlguMAs respostAs.
hAll MAgAzine AsKed MeMBers To evAluATe
The 14Th ABiMAd TrAde show. here’s whAT
JusT A few of TheM sAid.

“A edição de inverno sempre
traz um bom volume de
vendas. O investimento, se
comparado à chance de mostrar
a coleção em acabamentos e
medidas diferentes da edição
de fevereiro, somado ao volume
de vendas atingido, nos faz
entender que é sempre uma
feira interessante, mesmo com
a ausência de alguns clientes
importantes, que inclusive
haviam confirmado presença.”

Marcelo Pacheco,
Formanova Móveis
de Palhoça/SC
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“The winter edition also provides
us with a great deal of sales. The
investments we make so as to
display our collection in finishes
and measurements that vary
from the february edition is
worthwhile, when you consider
the sales volume we achieve.
This is why we see the winter
edition as being important, even
though some of our biggest clients
didn’t come – ones who had even
confirmed they would be there.”
Marcelo pacheco,
formanova Móveis,
palhoça/sc.

“Do nosso ponto de vista a 14ª edição
da feira ABIMAD atingiu plenamente
nossos objetivos. Esperamos repetir esta
performance nas próximas edições.”
José Vanderlei Bernardi,
Tapetah de São Paulo/SP

“from our point of view, the 14th
edition of the ABiMAd trade show fully
met our objectives. we hope to repeat
the same performance for the coming
editions.”
José vanderlei Bernardi,
Tapetah, são paulo/sp

“Para nossa empresa a ABIMAD sempre é uma
grande surpresa, principalmente por sermos
recém-chegados. Estamos apenas na nossa terceira
edição. A cada nova feira somos surpreendidos com
o tamanho do mercado que a ABIMAD atinge e
atende. Para nossa empresa, estar na ABIMAD
é estar entre os melhores.”
Neri de Marco, da Tumar Móveis, Garibaldi/RS

“Sou bem franco em dizer que esta edição foi a
melhor feira que já tivemos, comparando com
as edições que participamos anteriormente,
ou seja de todas desde a edição de Inverno de
2010. A razão disso é o fato de estarmos mais
preparados, com produtos mais adequados
ao mercado e aos clientes que frequentam a
ABIMAD. Enfim, razão pelo excelente trabalho
que nossa equipe fez e está fazendo em prol dos
resultados. É muito gratificante poder enxergar
nos olhos dos nossos clientes, a satisfação de
estar adquirindo um produto da Artefama. Isso
foi frequente durante esta última edição.”

“for our company, ABiMAd is always a great
surprise, especially since we’re new here. This is only
our third edition. with each new trade show we are
surprised by the sheer size of the market ABiMAd
reaches and serves. for our company, being at
ABiMAd means being in the best company.”
neri de Marco, Tumar Móveis, garibaldi/rs

Angelo Duvoisin, Artefama, São Bento do Sul/SC

“frankly, this edition was the best trade
show yet, in comparison with the other
editions we’ve taken part in. That is, every
edition since winter 2010. This is because
we were better prepared, with products
that were more appropriate for the market
and clients frequenting ABiMAd. in short,
it can be explained by the excellent work
done by our staff in favor of results. it’s
extremely gratifying to be able to see the
satisfaction in the eyes of our clients as
they purchase an Artefama product. That
happened frequently this last edition.”
Angelo luiz duvoisin, Artefama,
são Bento do sul/sc.
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Através do olhar apurado e
experiente dos profissionais
convidados pela revista Hall,
você conhece agora uma seleção
dos produtos que se destacaram
na 14ª ABIMAD.

THE
BEST
IN
SHOW

Pedro Ariel, Bya Barros e
Francisco Cálio se encantaram
durante o passeio feito na Feira
e elegeram os seus 10 mais. Com
vocês, o Best in Show.

Once again, get ready to see,
through the refined gazes of some
of our industry’s most experienced
professionals, a choice selection
of products that stood out at
the 14th ABIMAD.
Pedro Ariel, Bya Barros and Francisco
Cálio were delighted by what they
saw during their stroll at the Trade
Show and selected their 10 favorites.
Here they are, the Best in Show.

Pedro ariel
Pedro Ariel é o diretor de
redação da Casa Cláudia, a
principal revista de decoração
do país há mais de 30 anos.
Graduado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade
Federal da Bahia em 1988 e em
jornalismo pela Faculdade de
Comunicação Cásper Líbero em
1995. Foi curador da exposição
Design Brasil – 101 Anos de
História, além de organizar
o livro com o mesmo nome.
Assinou também a curadoria
da mostra Arquitetos e
Designers Modernos Brasileiros,
que aconteceu paralela à Feira
de Milão, na Itália.
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Pedro Ariel is editor-in-chief of
Casa Cláudia, Brazil’s leading
decorative magazine for the
past 30 years. He has a degree
in architecture and urbanism
from the Federal University of
Bahia (1988) and another in
journalism from Cásper Líbero
Communications College (1985).
He curated the “Design Brazil –
101 Years of History” exhibition,
and edited the book by the same
name. He was also responsible for
curating the “Brazilian Modern
Architects and Designers” show,
which was organized in parallel
with the Milan Trade Show,
in Italy.

Francisco Cálio
Francisco Cálio está há 25 anos no mercado de
arquitetura e design de interiores. Com um estilo bem
definido, o contemporâneo minimalista, ele é um
dos mais renomados decoradores do país. Fez cursos
de Design de Interiores e História da Arte. É filiado
a instituições como Associação Brasileira de Design
de Interiores (ABD), Núcleos Paulista e Carioca de
Decoração e ao núcleo do ABC. O senso estético apurado
e a dedicação de Francisco Cálio resultaram
em prêmios como Deca, BMW, Olga Krell
e Planeta Casa.
Francisco Cálio has been working in the architecture
and interior design market for the last 25 years. With his
well-defined style – contemporary minimalist – he is one
of Brazil’s most renowned decorators. He has studied
both Interior Design and Art History. He is a member
of institutions like the Brazilian Interior Designers
Association (ABD), the São Paulo and Rio de Janeiro
Decorative Groups and the São Paulo ABC Region
Group. His refined sense of esthetics and dedication
have earned him many prizes, such as the Deca, BMW,
Olga Krell and Planeta Casa awards.

Bya Barros

Aclamada arquiteta e decoradora, Bya Barros é formada em
Arquitetura e Belas Artes pela PUC de Campinas. Cursou
Belas Artes na Sorbone, Paris e Firenze e em San Raphael,
Califórnia. Além de gerenciar a Bya Barros Express, uma
loja de 5 andares no Bairro dos Jardins, em São Paulo,
ela atua com projetos de arquitetura e decoração na área
comercial e residencial. Seu talento, alegria e espontaneidade
conquistaram o mercado e também muitos prêmios, entre
eles o Melhor Projeto Comercial na Casa Cor 2011 e Prêmio
Criatividade H2OH na Casa Cor 2009.
Acclaimed architect and decorator Bya Barros has a degree
in Architecture and Fine Arts from the Pontifical Catholic
University of Campinas, Brazil. She studied Fine Art at
the Sorbonne in Paris and Florence and in San Raphael,
California. In addition to managing Bya Barros Express,
a five-story store in Jardins neighborhood, São Paulo, she
is active in architectural and decorative projects in the
commercial and residential fields. Her talent, joy and
spontaneity have won many fans in the market, as well as
awards, among them the Best Commercial Project at Casa
Cor 2011 and the H20H Creativity Award at Casa Cor 2009.
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Pedro
Ariel
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1. Cadeira Urban
2. Buffet Germânia
3. Cadeiras Butzke
4. Pufes GS Fibras
5. Mesa Essenza Design
6. Sofá Lider Interiores
7. Painéis Art Maison
8. Bancos Butzke, by Pedro Useche
9. Coleção 6F by Sid Bergamin
10. Vaso 6F by Gio Ponte

1. Chair by Urban
2. Buffet by Germânia
3. Chairs by Butzke
4. Poufs by GS Fibras
5. Table by Essenza Design
6. Sofá by Lider Interiores
7. Panels by Art Maison
8. Butzke Stools by Pedro Useche
9. 6F Collection by Sid Bergamin
10. 6F Vase by Gio Ponte

07
06
08

09
10
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Bya Barros

02

01
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05

1. Lustre Marizza Prado
2. Chaise Raffinato
3. Espelho Scarazzato
4. Sofá Lider
5. Ambiente Urban
6. Mesa Lucatti
7. Cadeiras Tok Glass
8. Sofá Fibras Arte
9. Poltrona Formanova
10. Tapete da Tapetes São Carlos

1. Chandelier by Marizza Prado
2. Chaise-Longue by Raffinato
3. Mirror by Scarazzato
4. Sofa by Líder
5. Environment by Urban
6. Table by Lucatti
7. Chairs by Tok Glass
8. Sofa by Fibras Arte
9. Armchair by Formanova
10. Rug by Tapetes São Carlos

07
06
08
09

10
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Francisco
Cálio

1. Luminária Plano de Luz
2. Poltrona Ribeiro & Pavani
3. Buffet Bonté
4. Bancos Formanova
5. Sofá Studio Casa
6. Cômoda Ethnix
7. Tapete Abdalla Imports
8. Banqueta Rivatti Móveis
9. Poltrona Minuano
10. Poltrona D’Angelis

1. Lamp by Plano de Luz
2. Armchair by Ribeiro & Pavani
3. Buffet by Bonté
4. Stools by Formanova
5. Sofa by Studio Casa
6. Dresser by Ethnix
7. Rug by Abdalla Imports
8. Stool by Rivatti Móveis

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

9. Armchair by Minuano
10. Armchair by D’Angelis
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Tendências
Trends

It’s no longer a surprise
to anyone. With each new
edition, the decorative world
focuses its gaze on the new
products being debuted at
ABIMAD . The 14th trade
show was no different and
put on a real show in this
sense. We’ve picked just a few.
See for yourself!

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

É praxe. Todos os
olhares se voltam para
os lançamentos que
a ABIMAD antecipa a
cada edição. A 14ª feira
não foi diferente e deu
um show neste quesito.
Selecionamos algumas
delas. Confira esse
verdadeiro show.

ethnix

plano de luz
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moveis james

helizart

rivatti

Butzke

deco metal

77

artes e oficios
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artisan

decorville

78

tumar

formanova

6f

marizza prado

by arte

tok glass

germania

79
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les coussins

80

urban

artefama

style brazil

studio casa

stambul

cazarara

Top decor

tironi

81
helizart

Pelos
corredores
da 14ª ABIMAD

01

Spotted in the Corridors
of the 14th ABIMAD Trade Show

Acompanhe as fotos das pessoas que fazem a ABIMAD acontecer.

Feiras e Mostras / Fairs and Shows

See photos of ABIMAD’s movers and shakers.
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1. Luis e Edgar Monteiro, convidados Vip, da Ophicina Decorações, de Maringá/PR • 2. Rita Mourão, da Studio Casa • 3. Erik Fiuza, da ABIMAD, com a Vips internacionais, do Chile
4. Equipe Roncali • 5. Ana Cristina Renda, Adalberto Guerra e Sylvia Guerra da Artes e Ofícios com Bya Barros • 6. Carla Leme, Edgar Zanella e Marcos Zanella, Nic Tur parceiros ABIMAD
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09
14

13
16

15

17

7. Equipe Formanova • 8. Marizza Prado e sua filha Patricia Prado de Carvalho Zanatta • 9. Bya Barros e Ricardo Derenji da Tok Glass • 10. Eduardo Mourão da Studio Cada, Bya Barros e Paulo Mourão, vice-presidente da ABIMAD
11. Equipe GGeDESIGN • 12. Michel Otte, presidente da ABIMAD e Pedro Ariel da Casa Cláudia • 13. Equipe Bonté • 14. Paulo e Rita Mourão, da Studio Casa • 15. Vitor Stival, da GS Móveis e Cristina Lima, da Casa das Cadeiras de
Curitiba/PR • 16. Equipe Raffinato • 17. Bruna Horn e Kelyne Bins de Marco, lojistas de Balneário Camboriú/SC
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19

20

21
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22

23
18. Rebeca Cowen Faucz e Bruno Faucz, da Cazarara • 19. Flávio Nep e Jeannety Farias da Silva, da Style Brazil ao lado de Bya Barros •
20. Paulo e Rita Mourão, da Studio Casa com Francisco Cálio • 21. Equipe Cartago • 22. Representantes da Estobel com importadores do Uruguai
23. Equipe Decorville • 24. Solange SIlva e Juliano Piveta, da Decorville
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25. DJ Clemente Napolitano, Michel Otte presidente da ABIMAD, Dj Igor Cunha e Marcos Coelho, da ABIMAD • 26. Jaqueline e Maria Eliza Bravim, associadas da empresa Helizart
27. Equipe Butzke • 28. Lojistas do Rio de Janeiro • 29. Juarez Martello, da Bonte e o representante comercial Carlos Motta Vieira • 30. Vanessa Derenji, Fatima Luiz e Ricardo Derenji, associados da empresa Tok Glass
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31

32

34
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33
31. Celso Tieri e Paulo Allemand, diretor-tesoureiro da ABIMAD • 32. Convidados Vips: Alechandre Dausen e ela Ana Paula Rodrigues Grandoda Via Mobili Decorações
33. Helainy Rocha e Ednei • 34. Equipe Fibras Arte • 35. Christopher Colvin e Lorena Videla (Design for Life do Chile)
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36

37
38

39
36. Michel Otte, presidente ABIMAD e Paulo Allemand, diretor-tesoureiro • 37. Douglas de Souza, Tiago Vicenzi e Gustavo Berto, associados da empresa Emporio Tapetes
38. Fabrizio Rollo, Mira Felmanas, associada da 6F Decorações, Larissa Bicalho da LH Home e Andrea Gusmão da Les Lis Blanc • 39. Banda Get Back

87

Jantar
Importadores

Os convidados VIPs internacionais tiveram a
oportunidade de confraternizar no já tradicional
jantar dos importadores, realizado no dia 24/07
no Hotel Transamérica Prime – The World.
Confira quem brilhou nessa festa.

Dinner for Importers

Our international VIPs had the opportunity
to participate in a social gathering at our
dinner for importers, which has become a
regular event. It was held on July 24 at Hotel
Transamérica Prime – The World. Here are just
a few of the stars present at the dinner.
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44

45

46
47
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43. Ana Maria Zuluaga (Artica da Colômbia) junto com Carlos Henal (Mepal do Equador) • 44. Paloma Romero e Jéssica Oliveira (Stilo Import do Paraguai) junto com a Rubia Purin e Paula C. Schroeder (Butzke)
45. Tomas Balbuena (Altacasa Design do Paraguai) junto com Alejandro Rivera e Celeste Rivas Davalos (DIC Muebles do Paraguai) • 46. Lorena Moreno e Sebastián Urrutia (Satec do Uruguai) junto com
a Graciela Franco (Ambienti Beleman do Uruguai) • 47. Bruno Lorca (Lorca Furniture) e Daniela Nunes junto com Karina Botelho (Trade Route) e Antonio Dikdan (Punto Hogar da Venezuela)
48. Christopher Colvin e Lorena Videla (Design for Life do Chile)
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49. Bruno Lorca (Lorca Furniture) junto com Manuel López (Diseño Aleman do Chile), Karina Botelho (Trade Route) e Carlos Henao (Mepal do Equador) • 50. Bernardo Bukoviner e Graciela Franco (Ambienti Beleman
do Uruguai) • 51. Aurelio Torre Roca e Maria Isabel Melero (Decomuebles do Chile) junto com Christopher Colvin e Lorena Videla (Design for Life do Chile) • 52. Marcos Antônio Rodrigues (Akazza da Angola) e Karina
Botelho (Trade Route) • 53. Sebastián Urrutia e Lorena Moreno (Satec do Uruguai) • 54. Erik Fiuza (Abimad) junto com Karina Botelho (Trade Route) e Daniel Neira (Formas & Acabados do Peru)
55. Alejandro Rivera e Celeste Rivas Davalos (DIC Muebles do Paraguai)

In Action

Em Ação / In Action

Em ação

Site da donaflor ganha
prêmio internacional
A página da Donaflor Mobília na Internet, desenvolvida pela
Pianofuzz, foi premiada pelo CSS Design Awards. De acordo, com
Gabriel Matias, do departamento de marketing da empresa, “essa
premiação envolve sites do mundo inteiro e tem como objetivo,
analisar e acompanhar todos os passos da evolução do web design,
assim como premiar os novos talentos”.
Cada website inscrito é automaticamente adicionado a uma
lista que passa por considerações e uma avaliação dos juízes.
Os vencedores têm suas marcas expostas em uma galeria no
site da CSS Design Awards e são divulgados nas mídias sociais.
Os vencedores são conhecidos por voto popular, mas
o voto final parte de um grupo de 4 a 8 profissionais especializados
em design gráfico e web design com
mais de 10 anos de experiência.
São considerados como critério de avaliação,
o nível de criatividade visual, a qualidade
da codificação e a funcionalidade.
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Ao todo foram premiados 31 sites no mês de Agosto, e a Donaflor
concorreu contra participantes do mundo inteiro. Todos os
vencedores são automaticamente considerados para o prêmio
Designer Of The Year (Designer do ano).

Donaflor website wins
international award
Donaflor Mobília’s webpage, developed by Pianofuzz,
has won a CSS Design Award. According to Gabriel
Matias, who works in the company’s marketing
department, “the CSS Awards involve websites from
around the world and their goal is to analyze and keep
an eye on the evolution of web design, as well as provide
recognition for new talent.”
Every website that applies for the awards is
automatically added to a list and evaluated by the jury.
Winners have their brands exhibited in a gallery on the
CSS Design Awards website and are advertised on social
networking websites.
Winners are chosen by a public voting process, but the
final decisions are made by group of 4-8 professionals
specializing in graphic design and web design, with over
10 years of experience.
Evaluation criteria involve visual creativity,
code quality and functionality.
In all, 31 websites received awards in August and
Donaflor competed against companies
from all over the world. Winners are automatically
entered to compete for the Designer of the Year awards.

EnElE cidadã

enele cItIZen

No início de agosto, os colaboradores
da Enele, em parceria com o Hemepar,
participaram da 5ª Campanha Doe
Sangue Salve Vidas. Realizado na sede
da empresa, os profissionais do Hemepar
coletaram 50 bolsas de sangue.

At the beginning of August, Enele
employees, in collaboration with
Hemepar, took part in the 5th “Save
lives” blood donor campaign. Held at
the company’s headquarters, Hemepar’s
staff collected 50 bags of blood.

Vários colaboradores que não
participaram desta campanha, passaram
por avaliação para efetuar doações
futuras, já que a campanha acontece
anualmente na empresa.

Several employees who could not take
part this time were evaluated so as to
be able to make donations in the future,
since the campaign takes place every
year at the company.

Alguns voluntários da comunidade
procuraram a empresa para também fazer
a sua doação. Além disso, houve também
aferição da pressão arterial e orientações
nutricionais.

Several volunteers from the community
also sought out the company to donate
blood as well. In addition, donors also
had their blood pressure measured and
were given nutritional advice.

KEhl 50 anoS

kehl 50 YeArs

No mês de março, a equipe da Kehl Móveis
festejou o aniversário de 50 anos da empresa.
A passagem da data foi marcada pela criação
de um selo comemorativo e por um evento
que presenteou os funcionários mais antigos
com um troféu.

This past March, the staff at Kehl Móveis
celebrated the company’s 50th birthday.
The date was marked by the creation of
a commemorative seal and an event that
awarded the most long-standing employees
with a trophy.

A Kehl iniciou suas atividades em 1962
consertando e reformando máquinas para
a indústria calçadista. Em seguida, passou
a fabricar uma ampla gama de máquinas
para este segmento.

Kehl opened its doors in 1962, repairing
and renovating machines for the
footwear industry. Soon it would begin
manufacturing a wide range of machines
for the segment.

Há 20 anos, a empresa iniciou o processo de
fabricação de móveis em aço destinados ao
público da alta decoração. Há três anos abraça
um novo nicho de mercado, o de corte a laser
para suprir as necessidades de máquinas e
móveis assim, como para prestar serviços
ao mercado da região metropolitana
de Porto Alegre.

Twenty years ago, the company began
manufacturing steel furniture aimed at
the high-end decoration market. Three
years ago it embraced a new market niche,
laser cutting, to meet industry needs for
machines and furniture, as well as provide
services to the Porto Alegre Metropolitan
Area market.
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Na Associação
Comercial do Paraná

At the Paraná
Commercial Association

O atual vice-presidente da ABIMAD, Paulo
Mourão, da Studio Casa, foi nomeado,
novamente, membro do Conselho
Superior da Associação Comercial
do Paraná.

Current ABIMAD Vice-President Paulo
Mourão, from Studio Casa, has once
again been named as a member
of the High Council of the Paraná
Commercial Association.

Mourão, que já havia participado da
gestão 2010-2012, participará do Conselho
durante a gestão 2012-2014. Mourão
também é membro efetivo do conselho
político da associação.

Mourão, who had already participated
in the 2010-2012 administration,
will now belong to the 2012-2014
administration. Mourão is also a
permanent member of the association’s
policy council.

Novo showroom da
Green House é um sucesso

New Green House
showroom a success

A Green House já está de casa nova. As novas instalações,
inauguradas dia 15 de agosto, foram muito elogiadas pelos
convidados presentes no evento. O maior destaque foi
para o novo showroom da empresa, o maior do País em
móveis de área externa. Com 1.600 metros quadrados,
foram criados diversos ambientes com os móveis da Green
House. Harmonizando os móveis em lugares como piscina,
varanda, terraço, entre outros.

Green House has moved into its new home. The new
facilities, inaugurated on August 15, were highly praised
by the guests invited to the opening event. One of the
biggest highlights was the company’s new showroom,
Brazil’s largest in terms of outdoor furniture. In the
new 1,600 m2 showroom, the company has set up many
different environments using Green House furniture.
The spaces are designed to match the furniture, such
as a pool area, balcony and patio, among others.

“Fantástico, não tem nada parecido no mercado.
O primeiro impacto já foi bastante positivo. Com certeza
vai alavancar novos negócios, novas parcerias”, ressalta
Filipe Palermo , representante do interior do Estado
de São Paulo.
A nova sede da Green House fica às margens da Rodovia
Eng. Hermênio de Oliveira Penteado, Km 56, Bairro
Tombadouro, em Indaiatuba, e ocupam uma área de
36 mil metros quadrados, sendo 21 mil metros de área
construída, centralizando todo o processo de produção,
área administrativa e estoque.

92

“Fantastic, there’s nothing like it on the market.
The first impression was quite positive. It will certainly
leverage new business, new partners,” pointed out Filipe
Palermo, representative from the state of São Paulo.
Green House’s new headquarters is located on
Hermênio de Oliveira Penteado Highway (km 56) in the
Tombadouro neighborhood of Indaiatuba, and covers
approximately 36,000 m2, 21,000 m2 of which has been
developed to centralize the entire production process,
administrative offices and inventory.

iSaloni 2013

iSaloni 2013
A Nictur, empresa de turismo oficial da ABIMAD, divulgou
um pacote antecipado para os associados que desejam
ir à feira italiana, programando-se com antecedência
e garantindo valores competitivos. Programe-se.
Destino: Milão
Data da Viagem: 9 a 14 de abril de 2013 (5 noites )
Cronograma:
08 abril Embarque em Guarulhos, São Paulo
09 abril Chegada, tarde livre e acomodação no hotel
10 abril Feira - ida com metro para a feira, noite livre
11 abril Feira - noite livre
12 abril Feira e feiras paralelas - noite livre
13 abril Livre para Feira ou passeio
14 abril Embarque para São Paulo

Sugestões de passeios
Trem ou Van:
• Veneza por trem ou Lago di Como
• Out Let em Mendrizo, Suiça por van
Metrô:
• Duomo
• Galeria Vitorio Emanuele
• Teatro Scala

Pacote 1
Hotel Saint John (3 estrelas):
Próximo ao metrô da linha vermelha
(a mesma que serve a feira)
Apartamento duplo: EU$ 2.090 por pessoa
Apartamento individual acrescer: EU$ 750
Hotel Antares (4 estrelas):
Próximo ao centro de Milão
Apartamento duplo: EU$ 2.640 por pessoa
Apartamento individual acrescer: EU$ 980
Observação:
1. Tarifas aéreas internacionais em classe econômica
2. Preços sujeitos a alteração até a efetiva emissão
do bilhete e confirmação do hotel
Incluso no pacote:
• Passagem aérea ida e volta São Paulo / Milão /
São Paulo (com conexão)
• Transfer in e out – Aeroporto / Hotel / Aeroporto
(acima de 12 pessoas)
• Hotel com café da manhã – 5 noites
• Seguro Viagem para 10 dias na Europa
• Ingressos para 3 dias na feira
Não incluso no pacote:
• Taxas de embarque e excesso de bagagem
• Traslados para a feira
• Extras tais como café no apartamento,
telefonemas, lavanderia, refeições, bebidas, etc.
• Passeios mencionados como sugestão ou opcionais
• Gorjeta para guias, carregadores em hotel, motoristas, etc.
Forma de pagamento:
Entrada de 30% na reserva e saldo em 4 parcelas.
Reservas:
Por email, com cópia do passaporte
e data de nascimento para o seguro.
Contato Nictur: Edgar
e-mail: nictur@nictur.com.br
Telefone: 011 3862 5669 Fax: 011 3865 700

Nictur, ABIMAD’s official tourism agency, has offered an early
buyers travel package for members that would like to go to the
Italian trade show, buying beforehand to ensure competitive
prices. Put it on your schedule.
Destination: Milan
Travel Dates: April 9-14, 2013 (5 nights)
Timeline:
April 08 Depart from Guarulhos, São Paulo
April 09 Arrival, afternoon free and hotel check-in
April 10 Trade Show – subway to trade show, evening free
April 11 Trade Show – evening free
April 12 Trade show and parallel events - evening free
April 13 Open to trade show or outing
April 14	Leave for São Paulo

Suggestions for outings
Train or Van:
• Venice by train or Lago di Como
• Outlet in Mendrisio, Switzerland by van
Subway:
• Duomo
• Galleria Vittorio Emanuele
• La Scala opera house

Package 1
Hotel St. John (3 stars):
Near the subway’s red line
(the same one that goes to trade show)
Double room: EUR 2,090 per person
Single room add: EUR 750
Hotel Antares (4 stars):
Near downtown Milan
Double room: EUR 2,640 per person
Single room add: EUR 980
Observation:
1. International economy class air fares
2. Prices subject to alteration until ticket
has been issued and hotel confirmed.
Included in package:
• Round trip air fare São Paulo / Milan /
São Paulo (with connections)
• Transfer in and out – Airport / Hotel /
Airport (over 12 people)
• Hotel with breakfast – 5 nights
• Travel Insurance for 10 days in Europe
• Tickets for 3 days at trade show
Not included in the package:
• Airport fees and excess baggage
• Travel to and from trade show
• Extras like breakfast in the room, telephone
calls, laundry, meals, beverages etc.
• Outings mentioned as suggestions or optional
• Tips for guides, hotel staff, drivers etc.
Form of payment:
30% to make reservation and the rest in 4 installments.
Reservations:
By email, with a copy of passport
and date of birth for insurance.
Contact Nictur: Edgar
E-mail: nictur@nictur.com.br
Telephone: 011 3862 5669 Fax: 011 3865 7008
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Produção e
Produtividade
Production and Productivity
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No dia 3 de outubro o mais respeitado jornal de
Economia e Finanças do mundo, o “Financial Times”
publicou matéria e entrevista com a presidente
Dilma Rousseff. Nessa oportunidade, Dilma admitiu
que há ainda um grande número de entraves ao
setor produtivo. Citou o alto custo do trabalho,
a fragilidade da infraestrutura, a elevada carga
tributária e o alto custo Brasil. Esse reconhecimento
é muito importante para as indústrias, pois pode
produzir ações de governo eficazes para o setor.

On October 3, Financial Times, the world’s most
respected business newspaper published a story and
interview with Brazilian President Dilma Rousseff. On
the occasion, Dilma admitted that the production sector
still faces a large number of obstacles. She mentioned
the high cost of labor, fragile infrastructure, large tax
load and the high “Brazil cost”. This recognition by
the President is of great importance to manufacturers,
since it may generate government actions that will be
effective for the sector.

Os empresários estão fazendo sua lição de casa a
duras penas. Na primeira semana de Outubro, o
IBGE divulgou os números da produção industrial,
que podem ser vistos na Figura 1. Como se vê, houve
uma boa recuperação da Indústria como um todo.
A produção de bens de consumo duráveis foi a única
que ficou positiva em agosto de 2012 no confronto
com o igual mês do ano anterior. Interrompeu onze
meses seguidos de taxas negativas nesse tipo de
comparação, sendo particularmente influenciada
pela maior fabricação de automóveis (6,5%),
eletrodomésticos da “linha branca” (14,6%) e de
artigos do mobiliário (10,0%). Fica clara a influência
da redução do IPI nessas linhas.

Business owners are doing their homework the hard
way. During the first week of October, the Brazilian
Institute of Geography and Statistics (IBGE) published
the following industrial production statistics, which can
be seen in figure 1. As you can see, industry as a whole
has recovered well. The production of durable consumer
goods was the only sector that showed a positive
balance in August 2012, as opposed to the same month a
year before. That interrupted eleven straight months of
negative growth for the same type of comparison, being
particularly influenced by automobile manufacturing
(6.5%), household appliances (14.6%) and furniture
goods (10.0%). It is clear that reducing the IPI (Tax
on Industrialized Products) has had a positive effect.

Produtividade do trabalho IndÚstria de transformação
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Em relação à produção estamos caminhando,
mas falta a parte mais difícil que é produzir com
eficiência. Ou seja, fazer as máquinas renderem mais
e obterem maior produção por hora trabalhada.

Regarding production, we’re on the right path,
but we’re still missing the hardest part – efficient
production. In other words, making the machinery
yield more and produce more per hour worked.

Segundo dados recentes da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
e da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
o trabalhador brasileiro dedica mais horas ao
trabalho do que os países mais ricos.
Mas isto, infelizmente, não produz mais riquezas.
Um trabalhador americano produz cinco vezes
mais que um brasileiro.

According to recent data by the OECD (Organization
for Economic Cooperation and Development) and
the ILO (International Labor Organization), Brazilian
workers dedicate more hours to work than those in
wealthier countries. But this, unfortunately, does not
lead to more wealth. A worker in the United States
produces five times more than their
Brazilian counterpart.

Excluindo algumas leves interrupções, a
produtividade da indústria de transformação tem
declinado desde o ano de 2000, como se observa
na Figura 2 (Dados do IPEA – Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada). A questão fica provavelmente
por conta da qualidade do trabalho e não da
quantidade. Aqui deve ser o foco dos empresários.
Estudos mostram que as nações que investiram em
educação, infraestrutura e em instituições fortes
têm uma economia mais eficiente e, portanto mais
rica. Infelizmente os brasileiros têm em média, 7,5
anos de escolaridade e os americanos 12. Talvez
um investimento na educação dos funcionários por
parte dos empresários possa produzir resultados
benéficos a todos.

Setting aside slight interruptions, the productivity of
our manufacturing industry has declined since 2000,
as you can see in figure 2 (data from IPEA – Institute
for Applied Economic Research). The real question
lies in the quality of the work and not quantity. This
should be the focus of our business owners. Studies
demonstrate that nations that have invested in
education, infrastructure and strong institutions
have a more efficient, and therefore wealthier
economy. Unfortunately, Brazilians receive 7.5 years
of schooling on average, while in the United States
the average is 12. Perhaps investments in employee
education on the part of business owners may
produce results that are beneficial for all.
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listA DE AssOCiADOs
LIST OF ASSOCIATES

A

2A Cerâmica

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

+55 19-3581-3281
www.2aceramica.com.br
6F Decorações Exportação
Imp. e Com. Ltda.
+55 11-4612-1952
www.6f.com.br

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

Abitare Home Ltda.
+55 27-3322-0189
www.abitarehome.com
Acervo Casa
+55 21-3325-0913
www.acervocasa.com.br
Ana Verona
+55 15-3264-1279
www.anaverona.com.br

Lista de Associados / List of Associates

Antiqua Ind. Com. de Objetos Ltda.
+55 35-3371-3344
www.antiquaobjetos.com.br
Art Caixas Ltda.
+55 35-3261-2548
www.artcaixas.com.br
Art Home - Importação
e Exportação Art Home Ltda.
+55 11-5523-5333
www.arthome.com.br
Art Image Indústria e Comércio Ltda.
+55 11-5521-0834
www.artimage.com.br
Artesania Actual
+55 41 3649-1470
www.artesaniaactual.com.br
Arte Nova Ind. e Com. de Móveis Ltda.
+55 43-3325-4040
Artes & Ofícios Artesanato Ltda.
+55 81-3468-2000
www.arteseoficios.net
Artisan - Crestof Ind. e Com.
de Estofados Ltda.
+55 48-3438-4368
www.artisan.ind.br
Aspectto Design Ind de Móveis Ltda.
+55 54-3452.7233
www.aspectto.com.br
Assad Abdalla Neto & Cia Ltda.
+55 11-3272-1033
www.abdallaimports.com.br

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

D

C

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

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

Deco Metal - Artefatos
de Alumínio e Metal Ltda.
+55 43-3253-1267
www.decometal.com.br
Decorare Textil Ltda.
+55 83-3245-3344
www.decorareonline.com.br
Decoratto Interiori - TopDecor
+55 47)3035-2808
www.topdecor.ind.br

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

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

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

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

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

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

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

CazaRara
+55 47-3626-9000
www.casarara.com.br

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

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

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

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

Cia das Fibras - Grão Lume
Decorações Ltda.
+55 11 2305-7564
www.ciadasfibras.com.br
Cia das Folhas - All Leaves
Com. Imp. e Exp. Ltda.
+55 11-3831-0300
www.ciadasfolhas.com.br
Coisas do Brasil
+55 34-3318-2100
www.coisasdobrasil.ind.br
Conforﬂex Móveis Ltda.
+55 51-3712-1102
www.conforﬂex.com.br

Estofados Jardim Ltda.
+55 47-2106-7599
www.estofadosjardim.com.br
Estofados Tironi Ltda.
+55 47-3370-4141
www.estofadostironi.com.br
Ethnix
+55 11-3313-4141
www.ethnix.com.br

F

E

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

Gold Line - Polo Design Ind.
e Com. de M. Ltda.
+55 44-4001-3030
www.goldline.ind.br
Green House Outdoor Importação e Exp. Ltda.
+55 19-3885-5051
www.greenhousemoveis.com.br

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

Empório Tapetes Indústria
e Comércio Ltda.
+55 48-3245.5010
www.emporiotapetes.com.br
Enele Indústria de Estofados Ltda.
+55 49-3344-8999
www.enele.com.br
Espaço Eduardo Moraes
E.M Trading Móveis de Decor
+55 21-2716-5533
www.eduardomoraesimport.com.br

Galerie Estambul Ltda.
+55 31-3288-4020
www.estambultapetes.com.br
German Interiores
+55 61-3354-7979
www.german.com.br

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

Elos Móveis e Estofados Ltda EPP
+55 54-3454-9917
www.elosestofados.com.br

Feeling Estofados Ltda.
+55 47-3376-1300
www.feelingestofados.com.br
Fibras Artes - Artes Primavera
Móv. Ind. Com. Ltda.
+55 21-2676-3787
www.fibrasarte.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

Buchara Com. Imp. Exp. Ltda.
+55 19-3794-7102
www.buchara.com.br

By Art Design
+55 11-4723-8585
www.byartdesign.com.br

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

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

H

H.A.Rocha Decorações
+55 45-3037-1919
www.helainyrocha.com.br
Helizart Ltda.
+55 31-3227-9613
www.helizart.com.br
Hermann Móveis
+55 54 3286-2710
www.hermann.ind.br
Heringer Decorações
+55 62-3086-8700
www.silviahenringer.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mobilier Decor
+55 48-4107-0994
Modali Design
+55 11 3661-2200
www.modali.com.br

In Garden Móveis Exportação Ltda.
+55 51-3043-2442
www.ingarden.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

j

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

Jhovini Móveis
+55 54-3458-3105

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

Lista de Associados / List of Associates

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

k

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

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

l

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

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

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

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

Santa Mônica Ind. e Com.
de Tapetes - Chronos
+55 11-3686-0255
www.smonica.com.br

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

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

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

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

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

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

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

Mannes Ltda.
+55 47-3373-9200
www.mannes.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
Style Brazil
+55 11 3931-5388
www.stylebrazil.com.br

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

Marka Indústria
e Comércio de Estof. Ltda.
+55 44-3336-1114
Mac Alumínios Ind. e Comércio Ltda.
+55 34-3318-8000
www.macmoveis.com.br

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

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

Quadrum e Arte Comercial Ltda.
+55 11-3222-7612
www.quadrumeart.com.br

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

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

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

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

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

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

New Way Com. Artigos
Decorativos Ltda.
+55 32 3331-6914
www.hobnob.com.br
Nusa Dua Ltda EPP
+55 47-3367-5504
www.nusadua.com.br

P
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Stylofino Indústria e
Com. de Quadros Ltda.
+55 11-4443-2635
www.stylofino.com.br
SV Móveis e Decorações Ltda.
+55 54-3283-2388
www.svmoveis.com.br

t
Raffinato Móveis e Decorações Ltda.
+55 41-3297-1213
www.raffinato.com.br
Recliners Indústrial Ltda.
+55 19-3422-0752
www.recliners.com.br

u

Tapetah Artigos para Decoração Ltda.
+55 11-2458-0121
www.tapetah.com.br
Tapetes São Carlos Ltda.
+55 16-3362-4000
www.tapetessaocarlos.com.br

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

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

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

N

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

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

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

Lider Interiores
+55 37-3244-1309
www.liderinteriores.com.br
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Til -Modas Second Skin.
+55 11-34680200
www.tiloriente.com.br

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

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

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

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

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

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

m

s

Móveis Clement Ltda.
+55 47-3633-4800
www.moveisclement.com.br

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

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

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

Móveis Cacique
+55 35-3531-1559
www.moveiscacique.com.br

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

Tapis Comércio e Confecções
de Tapetes Ltda.
+55 11-3667-5548
www.tapetestapis.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 11-2225-9090
www.viastar.com.br
Vila Nobre Estofados Ltda.
+55 54-3211-3322
www.vilanobre.com.br
Vimeza Indústria de Móveis Ltda.
+55 54-3283-1622
www.vimeza.com.br
Voler Móveis Ltda.
+55 54-3293-3111
www.voler.com.br

w

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

