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TUDO NUMA ÚNICA EDIÇÃO!
Reunimos as quatro edições digitais da revista HALL,
publicadas semanalmente de 4 a 25 de janeiro de
2022, com mais de 70 lançamentos e 45 ideias
na seção tendência de morar. E ainda: nove
profissionais experts na área de design e decoração
relatam seus pontos de vista sobre o novo jeito de morar,
trabalhar e conviver. Para isso, eles discorrem
sobre o espaço, a tecnologia e o conforto.

RESSIGNIFICAMOS,
COMUNICAMOS, INSPIRAMOS
E REVELAMOS
TUDO DO UNIVERSO ABIMAD.
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MOMENTO DA RETOMADA
Entre março e maio de 2020, logo depois da paralisação mundial por causa da Covid-19,
notamos que surgiu entre as pessoas o desejo de remobiliar suas casas – e isso demandou um consumo muito maior do que se poderia prever. Enquanto feiras presenciais
estiveram ausentes, investimos muito no projeto de exportação com as rodadas online,
que funcionaram muito bem e foram um grande sucesso. Agora, quando voltamos a
um estado de quase normalidade, em um mundo reconfigurado, começo a acreditar
que há, sim, uma nova realidade pós-Covid. E essa nova realidade inclui a explosão da
comunicação online, não só em reuniões, mas também na busca pela melhor forma
de apresentar o produto virtualmente. Mesmo que já usássemos WhatsApp, que todos
tivéssemos celular, assistimos a um aumento exponencial dos canais de comunicação.
Por outro lado, percebo que os poucos encontros presenciais que já podemos fazer
com nossos clientes, no Brasil e no exterior, ganharam valor e efetividade. Acredito
que a ABIMAD’33 vai ser fantástica, as pessoas estão muito ansiosas para ver tudo
ao vivo: os produtos, as novas tecnologias. Em uma feira não é apenas o lançamento que importa. Falamos de negócios e também de perspectivas. Ressignificamos
esses encontros, percebemos a importância de estar com as pessoas – isso era tão
comum há dois anos que talvez nem tivéssemos a noção exata de sua importância.
Mesmo com todas as adversidades, uma crise também nos inspira, o que significa
aprender a pensar de uma forma diferente. Novos produtos e tecnologias são desenvolvidos, cria-se mais, mudam-se paradigmas, até os que considerávamos instransponíveis e inalteráveis. Nesta retomada, um conceito que havíamos esquecido – a valorização daquilo que está próximo – acabou puxando o mercado de móveis e decoração. E foi o responsável pelo grande aumento de vendas de 2020. As pessoas
começaram a enxergar quanto elas poderiam ser felizes em sua casa, no apartamento
de praia, entre os amigos. Foi uma revelação, e isso não vai mudar. Aprendemos a
valorizar tudo o que está ao nosso redor para, a partir daí, buscar novos horizontes.
Lançamos para 2022 uma campanha que traz quatro palavras-chave:

RESSIGNIFICAR, COMUNICAR, INSPIRAR, REVELAR.
Você verá esses verbos ecoando na 33ª ABIMAD. Para concluir, ainda
vivemos um momento difícil, mas aprendemos muito e estamos mais fortes.
Michel Otte
Presidente
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IT’S TIME FOR A NEW BEGINNING
Between March and May 2020, right after the worldwide sudden stop in daily and economic
activities because of COVID-19, we noticed that the desire to refurnish their homes
emerged among people – and this demanded a much higher consumption than could be
ever predicted. While face-to-face fairs and events were out of question, we invested a lot in
the export project with the online rounds, which worked very well and were a great success.
Now, as we return a sort of normal state, in a reconfigured world, I begin to believe that
there is, indeed, a new Post-COVID reality. And this new reality includes the boom of online
communication, not only in meetings, but also in the search for the best way to present
products virtually. Even though we already used WhatsApp, considering we all had cell phones,
we truly saw an exponential increase in the use of different communication channels.
On the other hand, I realize that the few face-to-face meetings that we can already have with our
customers, in Brazil and abroad, have gained real value and effectiveness. I believe ABIMAD’33
(33rd edition of the Brazilian Contemporary Furniture and Home Decor Manufacturers’
Association Trade Show) will be fantastic, people are very excited to see it all in person: the
products, new technologies and so much more. At a trade show, what truly matters goes
way beyond its launch. We are talking about business and also about perspectives. We have
resignified these meetings, we realized the importance of being with people – this was so
common two years ago that we could not even have an exact idea of its true importance back
then. Even with all the adversity we faced, a crisis can also inspire us, which means learning
to think in a different way. New products and technologies are developed, more is created,
paradigms are changed, even including those we considered insurmountable and unalterable.
In this new beginning, a concept that we had forgotten – the appreciation of what is close to us
– ended up reviving the furniture and decoration market. In addition to that, it was responsible
for the great increase in sales in 2020. People began to see how happy they could be at
home, in their beach apartment, among their friends. It was a revelation, and that won’t
change. We learned to value everything around us to, and from there on, seek new horizons.
We have launched a campaign for 2022 that includes four keywords:
RESIGNIFY, COMMUNICATE, INSPIRE, REVEAL. You will see these verbs
echoing in the 33rd ABIMAD. In conclusion, we still we are living difficult 		
times, but we have learned a lot and are stronger than ever.
Michel Otte
President
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COLABORADORES

A CASA
HOJE

CONTEMPORARY
HOUSES

vontade de dar um abraço. Tivemos
tempo de olhar para nossas casas como
um espaço a ser explorado, melhorado.
A revista HALL também se reinventou, na
versão digital e semanal. A partir de hoje,
4 de janeiro, até o final da feira, vocês
começam a receber as quatro edições
que acompanham as palavras-chave
da campanha da ABIMAD’33:

We had time to look at our homes as a space
to be explored, improved. Revista HALL (HALL
magazine) has also reinvented itself, in its digital
and weekly versions. From today, January 4th,
until the end of the trade show, you will start
receiving the four editions that accompany the
keywords of the campaign of ABIMAD’33:

Estamos de volta! E com muita

1ª Edição RESSIGNIFICAR – o jeito novo
de morar e o home office vieram para
ficar. Mudaram os móveis, a iluminação
e tudo o que envolve o nosso bem-estar.
Leia sobre o assunto na seção “Com a
Palavra”, que traz entrevistas com duas feras
do design: Guto Requena e Graziela Nivoloni.
2ª Edição COMUNICAR – design,
conforto e tecnologia formam uma
tríade inseparável de hoje em diante. E o
consumidor está cada vez mais exigente.
3ª Edição INSPIRAR – por meio de cores
e texturas, móveis e acessórios ganham vida
nas casas, nos hotéis e nos restaurantes.
4ª Edição REVELAR – tudo o que vem
por aí na Feira Abimad’33. Fique de olho.

Mirian Bertoldi,
diretora de arte
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Cristina Dantas,
editora de texto

We are back! Wishing to give you a big hug.

1 st Edition RESIGNIFY – the new way
of living and the home office space are here
to stay. Furniture, lighting and everything that
involves our well-being has changed. Read about
it in “Com a Palavra” (With the Word) section,
which features interviews with two design
moguls: Guto Requena and Graziela Nivoloni.
2nd Edition COMMUNICATE –
design, comfort and technology form an
inseparable triad from now on. And
consumers are increasingly demanding.
3rd Edition INSPIRE – through colors and
textures, furniture and accessories come
to life in homes, hotels and restaurants.
4th Edition REVEAL – everything that
is coming up at the Abimad’33
Trade Show. Keep an eye out for it.

VIRGÍNIA LAMARCO

VIRGÍNIA LAMARCO

Diretora de conteúdo

Content Director

Marisa Zampini,
designer gráfica

por

por

revista

r evista

por

por

r evis ta

r evista
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MOOD

SEGUIR
COM LEVEZA
O MUNDO ESTÁ PEDINDO
SUAVIDADE. O TOM BUTTER,
UMA DAS CORES ELEITAS PELO
ESTÚDIO WGSN PARA 2022,
SUBSTITUI O VELHO BEGE
POR UMA TONALIDADE UM
POUCO MAIS QUENTE. VAI
BEM AO LADO DE OUTROS
MATIZES QUE VOCÊ VERÁ NAS
NOSSAS PRÓXIMAS EDIÇÕES.
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COM A PALAVRA

A CASA
REDESENHADA
NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS,
AS VOLTAS QUE O MUNDO
DEU ACABARAM POR
MODIFICAR OS ESPAÇOS
QUE HABITAMOS. DOIS EXPERTS

Na sua pesquisa de mestrado –
transposta para o livro Habitar

Híbrido – você defende que as
casas sejam pensadas a partir
de atividades, e não de cômodos.
Mais de dez anos depois,

NO ASSUNTO – GUTO REQUENA

essa ideia de certa forma se

E GRAZIELA NIVOLONI – FALAM

antecipado essa nova forma

concretizou. A pandemia teria

SOBRE COMO O TRABALHO

de pensar a casa? E como

DO DESIGNER E DO ARQUITETO

afetado por essa mudança?

COMEÇA A SER REPENSADO.

o design de mobiliário será

Acho que o arquiteto que
está desenhando sala, quarto,
cozinha está fadado a desenhar

por Cristina Dantas

o ontem, o antigo. Hoje temos
que desenhar as atividades da
casa, as funções – lavar, trabalhar,
cozinhar, namorar... Se a gente
desenha as atividades, percebe
que elas podem acontecer em
cômodos diferentes. O mobiliário

À frente do estúdio
que leva seu nome,
em São Paulo, Guto
Requena é arquiteto
e designer, especialist a
em cibercultura.
Durante dez anos,
foi pesquisador do
Núcleo Nomads.usp
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Head of the studio
that bears his name,
in São Paulo, Guto
Requena is an architec t
and designer, specialist
in c yberculture. For
ten years, he was
a researcher at
Núcleo Nomads.usp

é fundamental para dar suporte a
essas atividades, pois qualifica os
espaços. Uma sala ou um outro
ambiente se torna um quarto
porque eu ponho ali uma cama; um
ambiente se torna uma cozinha
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porque coloco a geladeira, o fogão.

A experiência do home office mudou as casas e

É por isso que fica cada vez mais

também as empresas, que perceberam que podem

interessante usar móveis flexíveis, com

enxugar os espaços de trabalho. E que eles podem

rodízio, que possa deslizar pelo espaço

ser mais leves e fluidos. Quais os desafios do

e ajudar na reconfiguração da casa

design e do designer diante dessa nova realidade?

nessa customização pelos usuários.

A nossa relação com o trabalho mudou, agora temos

Acho que essa flexibilização é uma

o trabalho híbrido. As pessoas precisam encontrar nas

tendência bem forte para o mobiliário.

casas uma melhor solução para trabalhar, com melhor
acústica, melhor iluminação, com um fundo bonito para

Em entrevista ao UOL, você

fazer as video calls, com mais personalidade. Parece

disse que “o ambiente precisa

que se tornou parte das reformas e dos novos projetos

conversar com as pessoas que vivem

residenciais pensar onde será esse lugar de trabalho,

nele”. O período de confinamento

inclusive com potencial para a criação de pequenas

revelou a muitas pessoas que elas

salas de reunião. Por que não posso trazer para casa

não tinham nenhuma conexão com

parceiros de trabalho e clientes? E como fica essa

a própria casa. A partir de agora

relação da entrada e da saída da casa? Essa nova

o morar será encarado de outra

realidade de trabalho nos ajuda a reconfigurar o que

forma? O que, afinal, esses

a gente entende como home office e como casa.

moradores descobriram?

A pandemia fez as pessoas passarem

Você já disse – ainda antes da pandemia –

mais tempo em casa e, com isso,

que “o papel do designer não é mais desenhar

elas descobriram várias coisas: que

uma cadeira. O papel do design é resolver

iluminam mal seus ambientes, que

problemas.” Quais questões o designer e o

a casa tem pouca personalidade e

design terão de resolver de agora em diante?

móveis poucos funcionais. O que

A melhor definição para mim é a solução de proble-

mudou nesse período foi a relação

mas. O mundo já tem problemas demais, não dá

com os móveis e objetos. Elas

nem para elencar. Mas o design é uma ferramenta,

querem peças mais confortáveis, mais

uma estratégia e um modo de pensar que pode

sustentáveis, com mais personalidade,

auxiliar muito nesse novo desenho e nessas novas

mais flexíveis e mais interativas.

demandas, unindo sustentabilidade e tecnologia. n

O ARQUITETO QUE DESENHA SALA, COZINHA, QUARTO,
ESTÁ FADADO A DESENHAR O ONTEM. HOJE
TEMOS QUE DESENHAR AS ATIVIDADES DA CASA.”
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HOME
REDESIGNED
IN THE LAST TWO YEARS, THE TWISTS AND

place a fridge, a stove. That is why
it is becoming more and more
interesting to use flexible furniture,
on casters, which can slide through
space and help to reconfigure the
home in this customization by the

TURNS OF THE WORLD LED TO CHANGES

users. I think this flexibility is a

IN THE SPACES WE INHABIT. TWO EXPERTS

very strong trend for furniture.

ON THE TOPIC – GUTO REQUENA AND

In an interview with UOL, you

GRAZIELA NIVOLONI – TALK ABOUT HOW

said that “the environment needs

THE WORK OF DESIGNERS AND ARCHITECTS

to converse with the people who

IS STARTING TO BE RETHOUGHT.

live in it”. The confinement period
revealed to many people that they

In your master’s research – transposed to the book

had no connection to their own

Habitar Híbrido (Hybrid Living) – you say that homes

home. From now on, will inhabiting

should be designed based on activities, not rooms.

a house be seen in another way?

More than ten years later, this idea has somehow

What, after all, have these

materialized. Did the pandemic bring forward this

inhabitants discovered?

new way of thinking about the home? And how will

The pandemic made people spend

furniture design be affected by this change?

more time at home and, as a result,

I think the architect who designs a living room, bedroom,

they discovered several things: that their

kitchen is destined to design the yesterday, the old.

environments are not well lit, that the

Nowadays, we have to design the activities around the

home has little personality and furniture

home, the functions – washing, working, cooking, dating...

that is not very functional. What changed

If we design the activities, we realize that they can take

in this period was the relationship with

place in different rooms. Furniture is essential to support

the furniture and objects. They want

these activities, as it qualifies the spaces. A room or

more comfortable and sustainable

another environment becomes a bedroom because I place

pieces, with more personality, more

a bed there; an environment becomes a kitchen because I

flexible and more interactive.

THE ARCHITECT WHO DESIGNS A LIVING ROOM, BEDROOM,
KITCHEN IS DESTINED TO DESIGN THE YESTERDAY. TODAY
WE HAVE TO DESIGN THE ACTIVITIES AROUND THE HOME.”
|17
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The home office experience has
changed homes and businesses,
that realized they can streamline
workspaces. And that they can be
lighter and more fluid. What are
the challenges for design and
designer in face of this new reality?

Our relationship with work has changed,
now we have hybrid work. People need
to find in their homes a better solution to
work, with better acoustics, better lighting,
a beautiful background to make video
calls, with more personality. It seems that
in renovations and new residential projects

MUNDO
HÍBRIDO

it is now common to think about where

NADA SERÁ COMO ANTES:

this work place will be, including possibly

MÓVEIS E OBJETOS TÊM NOVAS

the creation of small meeting rooms.
Why can’t I bring work partners and clients

FORMAS E MÚLTIPLOS USOS.

home? And how is this relation of entering

O mundo passa por um processo em que

and leaving the house? This new reality

tudo precisa ser repensado – ou ressignificado.

of work helps us to reconfigure what we

Como o design terá novos sentidos a partir

understand as home office and the home.

de 2022? E quais serão os maiores
desafios colocados para o designer?

|18

You already said – still before the

A reflexão fica mais fácil quando você já passou

pandemic – that “the role of the desig-

pelo processo, e nós ainda estamos passando por

ner is no longer to design a chair. The

ele – nada vai se assentar tão rapidamente. As

role of design is to solve problems.”

pessoas estão aprofundando a sua relação com o

What questions designer and design

espaço, colocando lado a lado, em harmonia, itens

will have to solve from now on?

de natureza, lógica e conceito distintos. O desafio

The best definition for me is problem

é lidar com esse novo universo de opções. O

solving. The world already has too many

designer passou a ocupar um lugar de orquestra-

problems, we can’t even list them. But

dor, ele fala com um morador que já não tem uma

design is a tool, a strategy and a way of

atitude passiva, que é livre para se expressar.

thinking that can be of help in this new

E essa liberdade pressupõe uma tomada de

format and these new demands, bringing

consciência. O design hoje carrega bandeiras, não

together sustainability and technology.

se resume a estética, conforto e funcionalidade.

n

Graziela
Nivoloni
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Você disse que alguns espaços da casa

sando, mas nesse segmento é

ficaram obsoletos. Como será essa casa

tudo mais rápido. Quantas casas

reconfigurada? E como ela vai impactar

nós construímos e mobiliamos ao

na escolha do mobiliário?

longo da vida? Essa pessoa que

Já existia uma obsolescência nas casas, como o

hoje quer saber sobre os processos

fato de termos uma entrada social e outra de

que envolvem a moda, em algum

serviço. Isso não faz mais sentido. Passamos a

momento vai também se informar

questionar a própria planta da casa – os contextos

sobre o móvel, sobre o tapete,

domésticos terão novos usos. Não há mais espaço

sobre os objetos. O desafio

para regras ou modelos. Além disso, deve surgir um

é levar isso para a prancheta,

mobiliário híbrido, com uma inteligência e organicidade

para o projeto e, sobretudo, para o

diferentes. Será uma explosão de móveis para os

modelo de negócio do arquiteto ou

quais ainda não temos nem vocabulário. Um exemplo

designer. É bom lembrar que nós

simples, com o qual já convivemos, é a peça usada

começamos a nos relacionar com

na entrada da casa para acomodar os sapatos, que

a marca antes mesmo de consumi-

também tem a função de banco. É um híbrido,

la. Cada vez mais, o consumo se

uma resposta para a contemporaneidade.

aproxima dos valores do usuário.
É crescente o movimento de

Houve época em que se tentava justificar o

apoiar marcas que levantem

preço alto de um objeto ou peça de mobiliário

bandeiras que façam sentido para

alegando que se tratava de “uma peça de

o seu público. Consumir é uma

design”. Agora se sabe que design é quase

forma de praticar ativismo.

tudo o que nos cerca. Então, hoje, o que
as pessoas esperam além de estética?

No primeiro ano da pandemia,

Quando o design chegou ao Brasil houve uma

em 2020, você declarou que o

apropriação muito superficial dessa palavra. Design

design procura agora o resgate

é intenção, desígnio. É um resultado. O Brasil é

das nossas raízes. Como seria

referência no mundo do mobiliário e os lojistas já

a tradução desse conceito

começam a contar para o cliente sobre o processo

nos móveis e acessórios que

de produção de uma peça. A moda está se repen-

estão dentro de nossas casas?

DEVE SURGIR UM MOBILIÁRIO HÍBRIDO, COM UMA
INTELIGÊNCIA E ORGANICIDADE DIFERENTES. MÓVEIS PARA
OS QUAIS AINDA NÃO TEMOS NEM VOCABULÁRIO.”
|20

Percebemos, com a pandemia, que não estamos

de trabalho variadas. Da mesma

sozinhos, que cada um faz parte de um todo. E isso

forma, a casa retomou usos que

nos leva à procura da nossa raiz, da nossa referência.

haviam sido excluídos de seu

Há alguns anos, valorizava-se muito, por exemplo,

contexto, como o trabalho e os

marcas europeias de papéis de parede. Hoje, eu

estudos, as reuniões sociais, as

procuro e recomendo marcas nacionais. A questão

refeições festivas, o cinema etc.

do território ganhou espaço. As crises nos tiram

Um ambiente com mesa de traba-

do modelo que já conhecemos e nos mostram

lho ganhou destaque, as mesas

mais alternativas. No design, ela esgarça

de jantar ganharam notebooks e

contornos que pareciam estabelecidos.

livros, cantinhos foram ocupados
para esse fim, varandas gourmet

A experiência do home office mudou as

tornaram-se escritórios... Além

casas e também as empresas, que perceberam

do canto do trabalho, as pessoas

como podem ser mais leves e fluidas. Como

estão preocupadas em vestir

serão os novos escritórios e os novos

suas paredes, estão atentas ao

espaços de trabalho dentro das casas?

plano de fundo. A casa passa a

Como eu comentei anteriormente, estamos experi-

ser vista por pessoas que nunca a

mentando novos contornos e, com isso, surgirão

veriam presencialmente. Há uma

novas possibilidades. Os espaços corporativos

coexistência daquilo que é privado

ganham a atmosfera da casa, do conforto, do

com aquilo que torna-se público.

acolhimento. A jornada de trabalho é diversa,

A casa nasceu da necessidade

pressupõe momentos de extrema concentração e

da privacidade e agora dilui-se

outros em que a música e a agitação são bem-vindas,

em meio a esta complexidade

e estabelece-se entre tarefas mais repetitivas e

contemporânea e hibridismo.

n

simples e processos mais complexos e inovativos,
ativações individuais e dinâmicas coletivas e colaborativas. Para isso, mesas individuais e coletivas, áreas
isoladas e outras abertas e dinâmicas, ao ar livre ou
em ambientes climatizados, austeros ou mais
lúdicos, são essenciais para oportunizar situações

Graziela Nivoloni é coordenadora
da graduação em design de produto
e serviço e cocoordenadora da
pós-graduação em design de
interiores contemporâneo no IED –
Istituto Europeo di Design

PERCEBEMOS, COM A PANDEMIA, QUE NÃO ESTAMOS
SOZINHOS, QUE CADA UM FAZ PARTE DE UM TODO. E ISSO NOS
LEVA À PROCURA DA NOSSA RAIZ, DA NOSSA REFERÊNCIA.”
|21
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HYBRID WORLD
NOTHING WILL BE LIKE BEFORE:
FURNITURE AND OBJECTS HAVE NEW
SHAPES AND MULTIPLE USES.
The world is going through a process in which

different intelligence and organicity.
There will be an explosion of furniture
for which we don’t even have a vocabulary. One simple example, that we already live with, is this piece used at the
entrance of the house to store shoes,
which also functions as a bench. It’s a
hybrid, an answer to contemporaneity.

everything needs to be rethought – or re-signified.
How will design make new senses in 2022? And

There was a time when people

what will be the biggest challenges for designers?

tried to justify the high price of

It is easier to reflect upon things after you have gone
through the process, and we are still going through it –
nothing settles that fast. People are deepening their
relationship with space, putting side by side, in harmony, items of different nature, logic and concepts. The
challenge is dealing with this new universe of options.
The designer has now the role of an orchestrator, he is
talking to a resident who no longer has a passive attitude, who is free to express himself. And this freedom
requires awareness. Design today advocates for causes,
it is not only about aesthetics, comfort and functionality.

an object or piece of furniture

You said that some spaces in the home became
obsolete. How will this reconfigured home be?
And how will it impact the choice of furniture?

Obsolescence was already taking place in homes, for
example, the fact that we had a social and a service entrance. This no longer makes sense. We started to question the house plan itself – the domestic contexts will have
new uses. There is no more room for rules or templates.
Furthermore, hybrid furniture will probably appear, with a

by claiming that it was “a design
piece”. We now known that
design is almost everything that
surrounds us. So today, what do
people expect beyond aesthetics?

When design arrived in Brazil, a very superficial appropriation of that word took
place. Design is intention, will. It’s a result. Brazil is a reference in the furniture
world and retailers are already starting
to tell the client about the production
process of a piece. Fashion is rethinking itself, but in this segment everything
moves faster. How many homes do we
build and furnish over a lifetime? This
person, who today wants to know about
the processes involved in fashion, will
at some point also want to know about
furniture, rugs, objects. The challenge is
to take this to the drawing board, to the

A HYBRID FURNITURE WILL PROBABLY APPEAR, WITH
A DIFFERENT INTELLIGENCE AND ORGANICITY. FURNITURE
FOR WHICH WE DON’T EVEN HAVE A VOCABULARY.”
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project and, above all, to the business
model of the architect or designer. It’s
good to remember that our relationship with brands starts even before we
consume it. Consumption is increasingly coming closer to the user’s values.
There is a growing movement to support brands that advocate for causes
that make sense to their audience. Consuming is a way of practicing activism.
In the first year of the pandemic,
in 2020, you declared that design is
now looking to recover our roots.
How would this concept be translated
to the furniture and accessories
that are inside our homes?

We realized, with the pandemic, that we
are not alone, that each one is part of
a whole. And this makes us search for
our roots, our reference. A few years
ago, for example, European wallpaper brands were highly valued. Today,
I look for and recommend national
brands. The issue of territory gained
ground. Crises take us away from the
model we already know and show us
other alternatives. In design, it tears off
contours that looked established.

that have realized they can be lighter
and more fluid. What will the new offices
and work spaces at home look like?

As I mentioned earlier, we are experimenting with new contours and, with that, new possibilities will emerge. Corporate spaces will gain a home atmosphere, comfor-ting, and
welcoming. The workday is diverse, with some moments of
extreme concentration and others in which music and excitement are welcome, and takes place between more repetitive and simple tasks and more complex and innovative
processes, individual activations and collective and collaborative dynamics. For this, individual and collective tables,
isolated areas and others that are more open and dynamic,
outdoors or in climate-controlled environments, austere or
more playful, are essential to create varied work opportunities. Likewise, the home resumed uses that had been excluded from its context, such as work and study, social gatherings, festive meals, watching movies, etc. A room with a
work table gained prominence, dining tables received notebook computers and books, corners were occupied for this
purpose, gourmet balconies became offices... In addition to
the work corner, people are concerned with wall coverings,
they are attentive to the background. The home is now seen
by people who would never see it in person. There is a coexistence of the private with that which becomes public. The
home was born out of the need for privacy and now it is
diluted amidst this contemporary complexity and hybridism. n
Graziela Nivoloni coordinates the undergraduate
program in product and service design and is

The home office experience has

co-coordinator of the graduate program in contemporary

changed homes and businesses,

interior design at IED – Istituto Europeo di Design.

WE REALIZED, WITH THE PANDEMIC, THAT WE ARE NOT
ALONE, THAT EACH ONE IS PART OF A WHOLE. AND THIS
MAKES US SEARCH FOR OUR ROOTS, OUR REFERENCE.”
|23
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CONFIRA OS LANÇAMENTOS D
E TUDO O QUE TORNA A CASA M
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N I F I C A R

DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.
|25

tudo novo

CENTURY

Sofá GRANA – Sem detalhes de costura no
assento e nas almofadas soltas do encosto, ele
tem pés e ponteiras de aço-carbono em vários tipos
de acabamento. +meucentury.com.br

MOBILIER

Carrinho-bar TERRA –
Com design de Fabricio
Roncca, feito de MDF e
madeira maciça, tem
detalhe de couro
natural. Disponível
em dois tamanhos.
@mobilier_cadeiras
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ARTIMAGE

MONOGIRAUD –

Assim foi batizada
pela autora, Mono,
artista e designer
argentina, a fotografia
que propõe uma
experiência sensorial
no espaço que ocupa.
+artimage.com.br

DOIMO

Cadeira VOX – Pés de
aço, espaldar de fibra
de vidro laqueada e
assento de tecido
ou couro natural.
+doimobrasil.com.br
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FEELING
E S TO FA DOS

Poltrona JAÍBA – O designer
Mauricio Bonfim reproduz
nesta peça as curvas naturais
do curso d’água, criando um
estofado que lembra um abraço.
+feelingestofados.com.br

SARQUIS
SAMARA

Escrivaninha PRATEADA
– Produzida em inox com
rebites desenhando as
extremidades. A parte
interna é revestida de
couro. Design de Sarquis,
Marilúcia Dal Ross Samara
e Nathalia Montans.
@sarquissamarahome
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C R I S TA I S
SÃO M A R C OS
foto: daniel reche

LAMPARINA –

Com design de Antônio
Carlos Molinari, a
lamparina de murano
foi pensada para trazer
uma luz confortável em
tempos de home office.
+cristaissaomarcos.com.br

STUDIO CASA

Coleção NEW MODERN –
Conjunto de mesas de centro
feitas de aço inox e vidro na cor
grey light. +studiocasa.com.br
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tudo novo
Universum

UNIVERSUM
V I A S TA R

Tapete JAIPUR – Vem
da Turquia o modelo
com o pelo de 10mm
e acabamento em
micro-overloque e borda
virada. +viastar.com.br
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Aparador PAMPULHA –
Com lâmina natural de nogueira
e detalhes de metal, a peça tem
assinatura do designer Ále
Alvarenga. +universum.com.br

MÓVEIS JAME S

Poltrona FLY –
Com design de Pepê
Lima, tem diversos tipos
de acabamento.
+moveisjames.com.br

TISSOT

Mesa de apoio
ARESTA – Produzida
com multilaminado
natural e borda de
carvalho natural, tem
design de Tascieny
Brandão. +tissot.com.br
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tudo novo
LIBERAL
MARINI

Colar TRIBUS –
De madeira tingida
com pigmentos naturais,
é montado em uma
estrutura de ferro preta.
@liberalmarini

2A CERÂMICA

Cachepôs CHARME –
Feitos de argila com
acabamento fosco.
+2aceramica.com.br
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L U C AT T I

BUTZKE

foto: paolo salvador fotografias

foto: denis santana

Peças
DECORATIVAS
– Rosto de resina,
vaso de vidro
translúcido e
pincel azul com
cabo de osso.
+lucattiartes.com

Cadeira PORTO ISABEL –
De eucalipto com opções de acabamento
em verniz EPS (extrema proteção solar)
e alumínio. Braços de corda de nylon
preta ou fendi. +butzke.com.br
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HOME OFFICE
DE CARA NOVA
A IDEIA NÃO SURGIU DE REPENTE,
MAS, NOS ÚLTIMOS ANOS, SE TORNOU
UMA REALIDADE: O ESCRITÓRIO FOI
PARA DENTRO DAS CASAS, E AGORA
GANHA OPÇÕES DE MÓVEIS

fotos: studio 25

FUNCIONAIS E MUITO ELEGANTES.
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B E LE Z A E
D U P L A F U N Ç ÃO
Sinal dos tempos:
o Camarim/Escrivaninha
LARI, da Rudnick, produzido
em MDF e madeira maciça,
tem fundo revestido de
tecido para acomodar objetos.
Aberto, é um camarim
com espelho e iluminação.
Fechado, é mesa de trabalho.

+rudnick.com.br
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PEQUENA E
EFICIENTE
A mesa de apoio EDGE,
da Iummi, transforma o
seu sofá em área de
trabalho. O tampo é
de lâmina de madeira
natural com recouro e
a base, de aço-carbono.

+iummi.com.br

A PA R A D O R O U
E S C R I V A N I N H A?
Use como quiser. Desenhado por Larissa Diegoli
para a Mobilier, e batizado de ELA, o aparador/
escrivaninha tem tampo revestido de madeira
natural, gaveta de madeira maciça e detalhe
de aço-carbono. @mobilier_cadeiras
|36

EM CASA,
COM E STILO
No projeto do arquiteto
e designer de interiores
Eduardo Mourão, uma
mesa italiana dos anos
1980 ganhou a função
de escrivaninha. Com
o espelho da coleção
New Modern, e a
cadeira BRNO, um
clássico mundial do
design, de Mies van der
Rohe, Mourão compõe
um espaço atemporal
e conectado com a
nova realidade em
que vivemos.

+studiocasa.com.br
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LEVEZA
A mesa de centro
DUPLA, da Itamóveis,
pode migrar pelos
espaços da casa. Com
design e Thamy Pscheidt
Richard, ela é produzida
com chapas de madeira
laminada pintadas da
cor de imbuia, chapas de
MDF laqueadas com vidros
sobrepostos e ferro com
pintura epóxi. O detalhe
é de palha portuguesa.

CABE EM
QUALQUER
CANTO
Da Modali Design,
a mesinha RIVIERA
passeia pela casa e dá
um apoio ao home
office. O tampo é
de madeira e a
estrutura, de metal.

+modalidesign.com.br
|38

foto: marketing rivatti

+itamoveis.com.br

SANTO CONFORTO!
Madeira multilaminada (na parte de trás do
encosto), aço cromado e revestimento em
poliuretano – além de um design
ergonômico – são a receita da cadeira
OFFICE LISBOA, da Rivatti. +rivatti.com.br

DIVERTIDAMENTE
O sofá tipo ILHA, da Samec Móveis, serve aos ambientes híbridos que temos hoje:
você pode configurá-lo para trabalhar ou para reunir a família e os amigos.
Este é revestido com linho, mas o veludo também é uma opção. +samecmoveis.com.br

BOLSAS
E S T R AT É G I C A S
F A C I L I TA M
O TRABALHO
Com design limpo, assinado por
Juliana Desconsi, a escrivaninha
FLY, da ADM Móveis, soma tampo
de madeira, pés de metal e duas
bolsas superúteis de recouro. Para
um home office contemporâneo.

+admmoveis.com.br
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foto: marcelo donadussi
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TUDO ORGANIZADO
Ále Alvarenga assina o desenho da escrivaninha TROY, da
Universum. Com estrutura de MDF e lâmina de nogueira, ela tem
pés de madeira maciça. Uma abertura no tampo esconde as tomadas
de recarga. Gavetas e outros compartimentos discretos guardam
o material usado no dia a dia. +universum.com.br

foto: oberdan reis e jonathan mendes

AGENTE DUPLO
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ALLEY é a peça que pode ser escrivaninha ou mesa de
cabeceira, dependendo do tamanho e do número de gavetas.
Da Corbelli, com design de Lucas Azevedo, é produzida
MDF revestido com lâmina natural de carvalho ou com
acabamento laqueado. Os pés são de tauari
maciço. +corbelli.com.br

O T R A B A L H O E S TÁ S E R V I D O

fotos: cesar paludo

É da Tissot Móveis a sala de jantar que pode ser área de trabalho: ao redor
da mesa de jantar CASTRO, desenhada por Theo Egami, os moradores podem se reunir para
trabalhar, estudar e fazer as refeições. A cadeira ALMA tem desenho de Bruno Faucz; o banco
GARBO, de Fabrício Roncca; e a estante PIRATA, de Larissa Diegoli. +tissot.com.br

MADEIRA NOBRE, DESENHO LIMPO
O aparador TOM, da De Lavie Decor, dá aquele
apoio ao seu home office. Feito de jequitibá, na cor
natural, tem design assinado por Mirela Ampezzan.
Duas grandes gavetas ficam ocultas no desenho
minimalista da peça. +delavie.com.br
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COLABORADORES

DESIGN PARA UM
NOVO TEMPO

Estamos nos comunicando mais com a nossa casa,
com as nossas necessidades. Conforto, proteção e
bem-estar traduzem a vontade de sermos acolhidos
por um bom sofá, de nos enredar em tecidos macios,
pisar em tapetes fofos e dormir em uma boa cama.
Os móveis já expressam esse desejo ao apresentar
mais contornos. Design, conforto e tecnologia formaram
uma tríade sem volta! “A sociedade está percebendo
o real significado do design, não somente como estética,
mas como experiência”, conta Natasha Schlobach, diretora
criativa e presidente da Associação de Designers de
Produto na seção “Com a Palavra”. Guilherme Amorozo,
diretor de conteúdo da revista Casa Vogue Brasil, lembra
que a função do móvel se tornou mais relevante e que a
necessidade de conforto passou a dominar todas as
esferas da casa. Nessa casa em que a cor púrpura da
imagem ao lado pode entrar e fluir como espiritualidade
e sabedoria, comunicando a essência do viver melhor.
VIRGÍNIA LAMARCO

Diretora de conteúdo

Mirian Bertoldi,
diretora de arte
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Cristina Dantas,
editora de texto

Marisa Zampini,
designer gráfica
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MOOD

PODER
CONCENTRADO
A APOSTA NA ORCHID FLOWER PARA
2022 É ALTA, E NÃO APENAS ENTRE
OS ESTUDIOSOS DE TENDÊNCIAS.
ESSE MATIZ, QUE INVARIAVELMENTE
VEM ACOMPANHADO PELOS
ADJETIVOS VIBRANTE, INTENSO,
POSITIVO, JÁ FEZ SUA APARIÇÃO
NAS PASSARELAS MUNDO AFORA,
ESTÁ EM MUITAS LINHAS DE BELEZA
E COMEÇA A CHEGAR AOS
INTERIORES. USE SEM MODERAÇÃO.
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A ERA DO ZELO
O PERÍODO DE
CONFINAMENTO NOS
FEZ VER O QUE ESTAVA

Os espaços que habitamos
passaram por muitas

ERRADO NO ESPAÇO QUE

mudanças nos últimos dois

HABITAMOS E TORNÁ-LO

perceberam (ou perceberam

MAIS CONFORTÁVEL.

do design neste novo contexto?

anos. Você acha que as pessoas
mais claramente) a importância

NESTAS ENTREVISTAS,

Nos últimos dois anos tivemos

NATASHA SCHLOBACH

enfrentando. Dentro deste contexto

E GUILHERME AMOROZO

a pandemia, que ainda estamos
tivemos as quarentenas; o estar e
viver de fato em casa. Locais que

AVISAM: JÁ COMEÇAMOS

antes eram “consumidos” como

A FAZER MUDANÇAS

esporádica se transformaram em

espaços de descanso e socialização

– E ELAS NÃO VÃO

lugares de viver, de conviver com os

PARAR TÃO CEDO.

íntimos – todos esses pontos

por Cristina Dantas

casa. Usei a expressão “consumir

familiares, de socializar com amigos
afetaram a forma de consumir a
a casa” no início da pandemia; hoje
acredito mais em viver a casa, viver
na casa. O design não é somente
mobiliário, é produto e experiência.

Nat asha
Schlobach é
diretora cr iativa
e presidente da
A ssociaç ão de
Designers de
Produto
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Nat asha
Schlobach is
creative direc tor
and president
of the Produc t
Designers
A ssociation

estar como um todo, organizando
melhor a casa, redecorando-a,
vivendo-a realmente. Um produto
com um design bem resolvido traz
equilíbrio, seja uma embalagem

foto: claudio barboza

As pessoas procuraram o bem-
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de creme corporal que gera uma

fluidos e integrados, quanto no desenho mais orgânico

boa experiência em um momento

do mobiliário. Sob essa óptica mais inovadora, apontaria dois

de autocuidado, seja uma cadeira

elementos: a tecnologia introduzida por meio dos aparelhos

ergonômica que proporciona

eletrônicos e a iluminação cada vez mais humanizada,

conforto para o home office. Ou,

respeitando o ciclo circadiano, nosso ciclo biológico.

ainda, em uma mesa de jantar em
que há trocas com amigos íntimos.

Que peças – móveis ou acessórios –

A sociedade está percebendo

voltaram às casas?

o real significado do design,

Observamos o retorno de alguns hábitos e com eles

não somente como estética,

alguns móveis também voltaram. Nas áreas íntimas,

mas como experiência.

temos novamente as cômodas, as almofadas, a cestaria
e o recamier, ou chaise. Nas áreas sociais, voltaram as

A mostra Casa Cor de 2021 em

peças funcionais como escrivaninha, armário fechado,

São Paulo exibiu estofados

sofá mecanizado, carrinho-bar e os mancebos. Como

macios, muita madeira, desenho

adornos, assistimos à volta de livros, luminárias de

leve. Cozinha e home office

palha, bandejas, biombos e objetos com afeto e história.

parecem ter sido incorporados à
planta de forma definitiva. Essas

A que o consumidor está mais atento

mudanças já estão presentes nas

na hora de decidir uma compra?

casas? E que outras apontaria?

Qualidade tem sido um fator muito importante.

Acredito que sim, as mudanças foram

O consumidor procura cada vez mais um produto bem

inseridas nas casas ao longo dos

pensado, bem executado, mesmo que tenha um valor

últimos dois anos, e os ambientes

mais elevado. Durabilidade tem sido outro fator impor-

ficaram mais humanizados. Vimos

tante. As pessoas entendem o que o consumo exagerado

esse reflexo como tendência e

pode gerar para a sociedade como um todo. E cada vez

conceito puro na Casa Cor, com

mais elas se informam sobre as cadeias de produção e

matérias-primas naturais, texturas

se posicionam através de seu consumo. Isso se dá de

rochosas, cores terrosas, tons natu-

duas formas: elas deixam de adquirir marcas ligadas

rais nos tecidos; e vimos esse reflexo

a questões negativas, e se abrem àquelas que usam

como forma, tanto nos layouts pensa-

ingredientes naturais, promovem o respeito social

dos pelos arquitetos, cada vez mais

ou outros pontos com os quais se identificam.

n

A SOCIEDADE ESTÁ PERCEBENDO O REAL
SIGNIFICADO DO DESIGN, NÃO SOMENTE
COMO ESTÉTICA, MAS COMO EXPERIÊNCIA.”
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THE AGE
OF DILLIGENCE
THE PERIOD OF CONFINEMENT MADE US

resolved design brings balance, whether
it is a body cream package that generates a good experience in a moment
of self-care, or an ergonomic chair that
provides comfort for the home office.
Or, still, at a dinner table where there

SEE WHAT WAS WRONG WITH THE SPACES

are exchanges with close friends.

WE INHABIT AND MAKE THEM MORE

Society is realizing the real meaning of

COMFORTABLE. IN THESE INTERVIEWS,
NATASHA SCHLOBAH AND GUILHERME
AMOROZO ADVISE US: WE’VE
ALREADY STARTED MAKING CHANGES –
AND THEY WON’T STOP ANYTIME SOON.

design, not only as an aesthetic thing,
but mainly as an experience.
The 2021 Casa Cor Trade Show in São
Paulo featured soft upholstery, lots of
wood, light design. Kitchen and home
office seem to have been permanently

The spaces we inhabit have gone through a lot

incorporated into the plan. Are these

of changes over the past two years. Do you think

changes already present in homes?

people realized (or perceived more clearly) the

And what others would you point out?

importance of design in this new context?

I believe so, changes have been introduced

In the last two years we have had the pandemic, which we

into homes over the past two years, and

are still facing. Within this context we had quarantines; actually

environments have become more huma-

having to be and spend time at home. Places that were previo-

nized. We saw this reflection as a trend and

usly “consumed” as spaces for rest and sporadic socialization

a pure concept at Casa Cor, with natural

have become places to live, to socialize with family members

raw materials, rocky textures, earthy colors,

and close friends – all these facts affected the way in which

natural tones in the fabrics; and we also

houses are “consumed”. I used the expression “consume the

saw it as a form, both in the layouts thought

house” at the beginning of the pandemic; today I believe more

by architects, which were increasingly fluid

in experiencing the houses, truly living at home. Design is not

and integrated, as well as in the more

just about furniture; it is a product and experience. People

organic design of the furniture. From this

sought well-being as a whole, better organizing the home,

more innovative perspective, I would point

redecorating it, as well as really living it. A product with a well-

out two elements: technology introduced

SOCIETY IS REALIZING THE REAL MEANING
OF DESIGN, NOT ONLY AS AN AESTHETIC
THING, BUT MAINLY AS AN EXPERIENCE.”
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through electronic devices and lighting
that is increasingly humanized, respecting
people’s circadian and biological cycles.
What pieces – furniture or
accessories – returned to the houses?

We observed the return of some habits and
with them some pieces of furniture also
came back. In the more intimate areas, we
have back dressers, pillows, basketry and
recamiers, or chaise lounge chairs. In the
social areas, the functional pieces such as
desks, closed cabinets, mechanized sofas,

SOBREVIVEMOS AO VÍRUS.

bar trolleys and coat racks. As adornments,

AGORA É PRECISO CUIDAR DA

we watch the comeback of books, straw

NOSSA SAÚDE MENTAL.

lamps, trays, screens and objects that

Os espaços que habitamos passaram por

represent affection and history.

muitas mudanças nos últimos dois anos.
Você acha que as pessoas perceberam

What are consumers more attentive

(ou perceberam mais claramente) a

to when deciding on a purchase?

Quality has been a very important factor.

importância do design neste novo contexto?

Consumers are increasingly looking for

Acredito que sim, mas talvez mais pela função

a well thought out, skillfully executed

e não tanto pela forma. Estávamos muito

product, even if it has a higher value.

acostumados com móveis, objetos e espaços

Durability has been another important

que não funcionavam direito. Agora começamos

factor. People understand what excessive

a perceber que não dá para ficar com um sofá

consumption can generate for society

desconfortável, uma cadeira ruim onde você vai

as a whole. And increasingly, they learn

trabalhar oito horas por dia. Achille Castiglioni

about the production chains and position

(arquiteto e designer italiano, 1918-2002) dizia

themselves through their consumption.

que “os objetos devem nos fazer companhia”.

This happens in two ways: they stop

Eles estão ali para nos amparar, não só funcio-

acquiring brands linked to negative issues,

nalmente, mas esteticamente. É o design que

and open themselves up to those that

traz uma série de camadas: a funcional, a estética,

use natural ingredients, promote social

a da inovação, da história de quem o produziu.

respect and inclusion or other positive

Esse tipo de interesse e de importância que

impacts, points with which they identify.
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DETALHES
IMPORTAM

n

tem o design está começando a ser despertado.

foto: karla brights

Guilherme
Amorozo
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O que essa casa, que passou

e eu mesmo sou um exemplo disso. Com a

a ser vivida de forma mais

necessidade do confinamento, descobri que

lenta e mais íntima, precisa

a minha casa era inabitável. Eu me mudei, fui

oferecer ao morador?

em busca de conforto. E vimos isso acontecer

Quando todos entenderam que a

com muita gente. Em março de 2021, fizemos

pandemia não ia se encerrar em

uma edição de Casa Vogue dedicada ao

poucos meses, ficou claro que a

conforto, trazendo assuntos que são próprios

casa precisava oferecer, acima

da revista, como a mistura de texturas, móveis e

de tudo, conforto. Pode parecer

revestimentos, e outros entendidos como técnicos:

óbvio, mas até então não era. Se

acústica, ventilação e iluminação natural, projeto

a casa precisa dar oportunidade

luminotécnico. Notamos uma receptividade muito

de conexão com as pessoas lá

maior do público, que costumava torcer um pouco

fora, também precisa oferecer a

o nariz para esses temas. Presas em casa, as

possibilidade de nos desligarmos

pessoas se deram conta, entre outras coisas, de

dessa avalanche tecnológica em

que, ainda que a luz branca tenha sua função

que estamos vivendo. Não dá

em determinados ambientes, é inadequada, fria,

para criar um quarto monástico,

agressiva. É um exemplo de como a necessidade

minimalista, silencioso e deixar

de conforto começou a dominar todas as esferas

o celular na mesa de cabeceira.

da casa, não só o sofá, onde eu posso ficar várias

A casa é talvez o único lugar

horas, a cama com o colchão ergonômico e

onde conseguimos manter

adequado para as noites de sono. Isso já existia,

ou recuperar a nossa saúde

mas agora extrapolou para todos os outros

mental. Se não oferece isso,

ambientes e para os outros móveis e objetos.

ela não serve para mais nada.
A mostra Casa Cor de 2021 em São
A busca por conforto será

Paulo exibiu estofados macios, muita madeira,

uma prioridade?

desenho leve. Cozinha e home office

É a prioridade de todo mundo,

parecem ter sido incorporados à planta de

NÃO DÁ PARA CRIAR UM QUARTO
MONÁSTICO, MINIMALISTA,
SILENCIOSO E DEIX AR O
CELULAR NA MESA DE CABECEIRA.”
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forma definitiva. Essas mudanças

Que móveis e acessórios do

já estão presentes nas casas?

passado voltaram às casas?

E que outras apontaria?

Se fosse para escolher uma única peça eu

Essas mudanças estão presentes,

diria que é a estante. Tivemos um movimento

sim, e estão aparecendo em todos

ascendente na aquisição de livros – as pessoas

os lugares. Não à toa estavam

compraram mais, leram mais durante os últimos

na Casa Cor. E elas vieram para

dois anos. E livros são esses objetos que

ficar, como o modelo híbrido de

fazem companhia de maneira mais evidente,

trabalho. Tendo esse modelo se

mais aberta, mais óbvia. Há também aqueles

estabelecido de maneira mais

itens que, se nunca saíram da casa, acredito

consistente, quem não adaptou a

que tenham ganhado mais atenção. Falo

casa para ter um lugar de trabalho

de tudo o que traz conforto tátil, como

minimamente adequado vai ter

os tapetes, as almofadas, as mantas.

de fazê-lo. As empresas falam da
explosão da demanda de 2020

A que o consumidor está mais atento

para 2021 e apontam para um

na hora de decidir uma compra?

cenário em que a demanda deve

Há fatias diversas de consumidor, e para a

cair um pouquinho em 2022, mas

maioria o que define ainda é o preço. Mas há

não vai voltar ao patamar anterior

um movimento crescente de preocupação com

a 2020. As mudanças na casa vão

elementos intrínsecos ao produto: a sustenta-

continuar acontecendo num ritmo

bilidade, a história que aquela peça conta. A

mais intenso do que aconteciam

gente tem debatido muito, na Casa Vogue,

antes da pandemia. Uma pesquisa

a questão da durabilidade. Um item assim é mais

do Google de outubro de 2021

caro, mas é um produto que vai ficar por dez, vinte

mostra que 57% dos brasileiros

anos com você. É um patrimônio que pode ser

pretendem continuar a dar

legado para a família ou então revendido.

prioridade à casa mesmo quando

Guilherme A morozo é diretor

a pandemia tiver acabado.

de conteúdo da revist a C asa Vogue Brasil

n

UMA PESQUISA DO GOOGLE MOSTRA
QUE 57% DOS BRASILEIROS DEVEM
DAR PRIORIDADE À CASA MESMO
QUANDO A PANDEMIA TIVER ACABADO.”
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DETAILS
THAT MATTER
WE SURVIVED THE VIRUS. NOW IT’S TIME
TO TAKE CARE OF OUR MENTAL HEALTH.
The spaces we inhabit have gone through a lot
of changes over the past two years. Do you think
people have realized (or perceived more clearly)
the importance of design in this new context?
I believe so, but maybe more due to its function and not
so much because of its form. We were very used to
furniture, objects and spaces that did not work properly.
Now we are starting to realize that we can’t rely on an
uncomfortable couch, a bad chair where you’re going to
sit on eight hours a day to be able to work. Achille
Castiglioni [1944-2002], Italian architect, designer and
grand master, said that “objects should keep us company”.
They are there to support us, not only functionally, but also
aesthetically. Design that brings a series of layers:
functional, aesthetic and innovative ones, along with the
history of those who produced it. This kind of interest and
importance that design features is starting to be awoken.
What do these homes, which started to
be inhabited in a slower and more intimate
way, need to offer to its residents?
When everyone understood that the pandemic was not going
to end in a few months, it became clear that houses needed
to offer, above all, comfort. It may seem obvious, but until
then, it wasn’t. If houses need to provide an opportunity to

connect with people out there, they also
need to offer the possibility of disconnecting from this technological avalanche in which we are living nowadays.
One cannot create a monastic, minimalist, quiet room and leave cell phones on
the nightstand. Our homes are perhaps
the only place where we can maintain or
regain our mental health. If they do not
provide that, they do not do us any good.
Will the search for
comfort be a priority?
It’s everyone’s priority, and I am, myself,
an example of that. With the need for
confinement, I found my house uninhabitable. I moved, I went in search of comfort. And we have seen this happen to a
lot of people. In March 2021, we made
an edition of Casa Vogue dedicated to
comfort, bringing issues that are specific to the magazine, such as the mixture
of textures, furniture and coverings, and
others understood as technical matters:
acoustics, ventilation and natural lighting, as well as technical lighting design.
We noticed a much greater receptivity
from the public, who used to frown upon
these themes a little. Stuck at home,
people realized, among other things,
that, although white light has its function
in certain environments, it can also be
inadequate, cold and even aggressive in

ONE CANNOT CREATE A MONASTIC,
MINIMALIST, QUIET ROOM AND LEAVE CELL
PHONES ON THE NIGHTSTAND.”
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others. It is an example of how the
need for comfort began to dominate
every sphere of the house, not
just the sofa, where I can stay for
several hours, the bed with an ergonomic mattress suitable for a good
night’s sleep. This already existed,
but has now spread to all other
environments, as well as to other
furniture and objects.
The 2021 Casa Cor TradeShow
in São Paulo featured soft
upholstery, lots of wood, lightweight design. Kitchen and
home office seem to have been
permanently incorporated into
the plan. Are these changes
already present in homes? And
what others would you point out?
These changes are there, for sure,
and they are appearing everywhere
else. No wonder they were present at
Casa Cor. And they are here to stay,
as the hybrid working model. With this
model established in a more consistent
way, those who have not adapted their
homes to have a minimally adequate
workplace will, eventually, have to do
so. Companies talk about the explosion
in demand from 2020 to 2021, and
point to a scenario in which demand
should drop a little in 2022, but it will

not return to the level we had before 2020. The
changes in houses will continue to happen at a more
intense pace than that experienced before the pandemic.
A Google survey from October 2021 shows that 57%
of Brazilians intend to continue to give priority to their
houses even when the pandemic is over.
What types of furniture and accessories from
the past have returned to homes these days?
If I were to choose a single piece I would say: bookcases!
We have had an upward movement in book purchases –
people have bought more and read more over the past
two years. Besides, books are these objects that keep us
company in a more obvious, open and evident way. There
are also those items that, if they never left the house,
I believe, they have gained more attention these days.
I am talking about everything that brings tactile
comfort, such as rugs, pillows and blankets.
What are consumers more attentive
to when deciding on a purchase?
There are different kinds of consumers, and for the
most part what still defines them is the price of things.
But there is a growing concern with the product’s intrinsic
elements: sustainability, as well as the story that the
chosen piece tells us. We have been debating a lot, at
Casa Vogue, the issue of durability. An item like this is
more expensive, but it’s a product that will stay with us
between ten to twenty years. It is an asset that can be
bequeathed to the family or even resold. n
Guilherme Amorozo
is the content direc tor for C asa
Vogue Brasil maga zine

A GOOGLE SURVEY SHOWS THAT 57% OF BRAZILIANS
INTEND TO CONTINUE TO GIVE PRIORITY TO
THEIR HOUSES EVEN WHEN THE PANDEMIC IS OVER.”
|57
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E TUDO O QUE TORNA A CASA M
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DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.
|59

HELIZART

foto: jacqueline bravim

tudo novo

Cerâmicas MARIA
CROCHÊ – A cerâmica
raku e o crochê combinados em um processo
artesanal, com fibra
natural e algodão puro
tingido com pigmentos
naturais. +helizart.com.br
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ABDALL A

Linha SACHI – Trazidos
do Egito, esses tapetes
são impressos sobre
uma base de poliéster,
com o pelo baixo, e têm
aparência semelhante
à dos tapetes feitos a
mão. +abdalla.com.br

R I V AT T I

foto: marketing rivatti

Poltrona AUDREY –
Revestida de poliéster
na clássica estampa
pied de poule. O modelo
também é apresentado
nas versões preto
e marrom-canela.
+rivatti.com.br

A R TE FA M A

Mesa ANGRA e cadeira HARP – Design
contemporâneo neste conjunto em que a mesa tem
tampo de madeira maciça e base de ferro com
acabamento epóxi microtexturizado. +artefama.com.br
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tudo novo
RUDNICK

Linha VOGUE
– Com quinas
arredondadas,
as mesinhas têm
tampo de lâmina
de cinamomo, pé
de madeira maciça
e metal com
aplique de corda.
+rudnick.com.br

OLD COMPTON

Painel KAMALA –
As folhas douradas
que formam o painel
são confeccionadas
em chapa galvanizada e pintada.
+oldcompton.com.br

C O M PA N H I A
DA S FOLHA S

Mesa SANDSTONE –
Medindo 1,80 m x
0,90 m, ela tem tampo
de fibrocimento e se apoia
sobre pés de madeira de
acácia. Acompanham dois
banquinhos pequenos
e dois bancos retangulares.
+ciadasfolhas.com.br
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CER ÂMICA MA ZZOT TI

Vasos de cerâmica – São vários tamanhos dos novos vasos brancos,
de desenho limpo e sem ornamentos. +ceramicamazzotti.com.br

ARTESANIA
ACTUAL

Porta-velas FICONSTONE –
Feito com o material que lhe
empresta o nome, ele traz um
bowl de vidro transparente e é
produzido em dois tamanhos.
+artesaniaactual.com.br

MSUL

Poltrona VERSA –
A madeira maciça
serve de estrutura
ao estofado. O
designer Aciole
Félix assina o modelo.
+msulmoveis.com.br
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tudo novo

I’M IN

Gaveteiro HUYA –
Multiúso, é
produzido em
quatro opções
de tamanho.
Asgavetas, disponíveis em dois
tamanhos, podem
ser usadas também
individualmente.
+iminhome.com.br

|64

DECORTEXTIL
B E L M E TA I S

Poltrona GALANT –
Com inspiração no desenho
de um cálice, a peça tem
pé de aço que envolve o
corpo do móvel. Fabricio
Roncca assina o design.
+belmetais.com.br

Mantas de TRICÔ –
Rendadas, com tranças
ou com tramas clean,
elas compõem um
catálogo com mais
de 40 modelos.
+decortextil.com.br
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tudo novo
ALUMINAS

foto: mca estúdio

Poltrona BEACH –
Ela é tudo o que uma
pessoa precisa para
relaxar. Ergonômica e
elegante, é feita pela
Aluminas com estrutura
de alumínio e acabamento de tecido.
+aluminas.com.br

FIBRAS ARTE

Cadeira ABACAXI
e Mesas Areca –
A estrutura é de açocarbono revestido de
apuí e palha de junco
natural. Paulo Cesar
Pinto assina o design.
+fibrasarte.com.br
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TOP ART

Espelho CLÁSSICO – Com
imponentes 3 m de altura e
1,5 m de largura, ele é
produzido artesanalmente
do início ao fim. A moldura de
madeira é folheada em prata
envelhecida. +topart.ind.br
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TENDÊNCIA DE MORAR

ENTRE E SINTA-SE
À VONTADE
ESTOFADOS ULTRAMACIOS, TAPETES,
MANTAS. MUITO CONFORTO,
DESIGN E TECNOLOGIA EM PEÇAS
QUE VALEM POR UM ABRAÇO.
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CHEIA DE
PERSONALIDADE
Uma confortável cama, com cabeceira
bonita e de qualidade, é a receita para
uma boa noite de sono. A LOFT, da
Doimo, tem estrutura de aço e é
estofada com tecido e couro natural.
Design de Marcelo Ligieri.

+doimobrasil.com.br
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PEQUENAS
PAU S A S
Compacta e confortável,
a cadeira RUTH, da Delinear,
é feita de eucalipto maciço
com encosto multilaminado
de madeira. Pode receber
diversos tipos de acabamento.

+delinearmoveis.com.br

LEVE POR
FOR A, FORTE
POR DENTRO
A cabeceira da
cama e as mesas
laterais, da Fibras
Arte, são estruturadas em açocarbono. Mudam os
revestimentos:
fibra de bananeira
na cabeceira, palha
de junco natural nas
mesinhas, conferindo
um visual sutil.

+fibrasarte.com.br
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CORPO BEM ACOMODADO
Retrátil, o sofá ENCONTRO, da Maisofa, tem o encosto
reclinável em várias posições. Para melhorar, a almofada
do encosto apresenta um rolo de apoio. Na estrutura,
percintas italianas e molas Bonell. +maisofa.com.br

ORGANICIDADE
Formas da natureza são
sempre bem-vindas em
casa, como a fruteira
BANANA, de resina e fibra
de vidro. Da Old Compton.

+oldcompton.com.br

VISUAL CONTEMPOR ÂNEO
Com estrutura de madeira maciça, o sofá VENTO, da
Móveis James, apresenta formas arredondadas e fechamento de palhinha nos braços. +moveisjames.com.br
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DESEJO
TÁT I L
Só de olhar já dá vontade de experimentar
a poltrona da Lucatti,
graças à forma e à
textura agradável do
tecido felpudo buclê.

foto: weArt

foto: denis santana

+lucattiartes.com.br

S U P E R -T E C H
No sofá CONDADO, a tecnologia, além da ergonomia, faz toda a diferença.
Assento e encosto são retráteis e automatizados. Repare na leveza do encosto ortogonal,
que continua na base. Da Feeling, com design de Mauricio Bomfim. +feeling.com.br
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TOM
ACONCHEGANTE
Em 2022, a Decortextil
quer colocar dentro das
casas a tonalidade quente
do cobre. A cor está presente em vários produtos,
de mantas e jogos
americanos a almofadas.

AI, QUE PREGUIÇA
O nome não poderia ser mais
apropriado: PREGUIÇOSA DIAMANTINA
é como foi batizada a espreguiçadeira da
Butzke, fabricada em aço inox e madeira
cumaru. Acabamento com verniz EPS.

foto: paolo salvador fotografias

+decortextil.com.br

+butzke.com.br
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+abdalla.com.b r

Nonononoon
nononono
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@abdalla.homedecor
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COLABORADORES

UMA ONDA DE COR
Esta é a edição Inspirar, da revista HALL. E a nossa
maior inspiração vem das cores, das sensações e
motivações que elas nos provocam. Nas nossas
casas também acontece o mesmo com cada matiz
que escolhemos em um móvel, objeto, obra de
arte. Se você não sabe muito bem como trazer as
tonalidades para os interiores, dê uma olhada
na seção “Tendência de Morar”, cheia de boas ideias.
A gama de tons apontados para 2022 pelo estúdio
WGSN, autoridade global em tendências, vai do
mais suave ao mais explosivo. “Será cada vez mais
importante usar as cores de maneira que as pessoas
se sintam bem, afinal, estão passando mais tempo
em casa”, avalia Daniela Penteado, especialista do
estúdio. Na mesma seção, a designer de interiores
Neza Cesar, expert no assunto, entrega várias
dicas para quem quer dar o primeiro passo em
direção a uma casa cheia de sensações.
VIRGÍNIA LAMARCO

Diretora de conteúdo

Mirian Bertoldi,
diretora de arte
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Cristina Dantas,
editora de texto

Marisa Zampini,
designer gráfica
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MOOD

UM MUNDO
ILUMINADO
MANGO SORBET É O NOME
DA COR, ALGO ENTRE AMARELO
E L ARANJA, QUE ESTARÁ EM ALTA
EM 2022. CHEIA DE SIMBOLISMOS,
COM NOME DE FRUTA SUCULENTA,
LEMBRA ALEGRIA E ENTUSIASMO.
MATIZ DE VERÃO NO HEMISFÉRIO
SUL, DE OUTONO NO HEMISFÉRIO
NORTE, HÁ QUEM A REL ACIONE
TAMBÉM COM A CRIATIVIDADE
(UMA BOA IDEIA PARA O HOME
OFFICE). E NÃO PODEMOS
ESQUECER DAS TÚNICAS DOS
MONGES BUDISTAS. O PRÓPRIO BUDA
ADOTOU AS VESTES AL ARANJADAS.
– A COR DA ILUMINAÇÃO.
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NOS MÓVEIS OU
NAS PAREDES,
CORES EM HARMONIA
COR EM CASA É COMO VINHO
NA GASTRONOMIA: É PRECISO
HARMONIZ AR PAREDES E

Quais são as cores eleitas pelo

MOBILIÁRIO. A SEGUIR, DANIEL A

WGSN para home & interiors

PENTEADO CONTA TUDO SOBRE

em 2022? Ou a paleta é geral?

O WGSN apresentou uma paleta

OS MATIZES APONTADOS PELO

de 30 cores para o mercado

ESTÚDIO WGSN PARA 2022.

vibrantes, neutras e até metálicas.

de interiores com tonalidades

E A DESIGNER EXPERT NEZ A CESAR

Aqui destaco os seis tons mais

TRA Z CONSELHOS PARA QUEM

oliva, que continuará uma das

importantes para 2022: o verde-

FICOU COM VONTADE DE

cores mais influentes em 2022,

PINCEL AR OS SEUS AMBIENTES.

natureza. O orchid flower, um

graças à sua associação com a
rosa vivo que traz sentimentos

por Cristina Dantas

positivos pela intensidade da cor.
Daniela
Penteado é
gerente de
cont as e
especialist a
de tendências
no WGSN,
empresa líder em
tendências de
compor t amento
e consumo.

Daniela
Penteado is
the account
manager and
trends specialist
at WGSN, a
leading company
in behavior and
consumption
trends.

Funciona bem para contextos
da vida real e também no universo
digital. O amarelo amanteigado
explora o apelo de experiências
e cores saudáveis e nutritivas.
Essa cor está surgindo nos
interiores e será a chave para
transmitir leveza e luminosidade a todos os ambientes.
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O azul-turquesa traz o brilho da cor

atraídos por cores familiares que garantam

da tecnologia, mas também senti-

aconchego e conforto, trazendo alegria e otimismo

mentos de bem-estar, serenidade e

para quem busca, no design de interiores, soluções

limpeza. O wild mushroom é um tom

versáteis para os espaços. Elas falam menos de

de marrom que continua confirmando

bloqueio e mais de um novo começo.

sua ascensão como uma cor que pode
funcionar em diversos mercados.

Como as cores da paleta 2022 podem

Por fim, o atlantic blue, uma tonali-

harmonizar com o mobiliário? Por exemplo,

dade de azul com um apelo confiável,

quais vão bem com móveis feitos de madeira,

considerado uma cor atemporal e

quais ficam mais harmônicas com um décor

importante para todos os mercados

mais clássico ou mais arrojado?

e categorias de produtos.

O desejo por um design de interiores confortável se
intensificará em 2022, com produtos que se conectem

O que esses tons indicam sobre

com as necessidades emocionais dos consumidores

as expectativas das pessoas em

por meio da cor, forma e acabamento. Para harmonizar

relação a 2022, depois de quase

as cores da paleta de 2022 com o mobiliário será

dois anos bastante difíceis?

interessante investir em madeiras e fibras naturais que

Essas seis cores trazem tanto a valo-

complementem a coloração; concentrar-se em tela,

rização do contato com a natureza,

linho, cortiça e madeiras reaproveitadas; aquecer os

como o verde-oliva, o wild mushroom

azuis trabalhando-os ao lado de bege suave, madeiras

e o atlantic blue, como também

claras e tons neutros, para criar uma paleta natural e

a energização pelas tonalidades

relaxante em utensílios de mesa, tecidos e objetos.

vibrantes, como o orchid flower e

Será cada vez mais importante usar as cores de

o azul-turquesa. São tons cautelo-

maneira que as pessoas se sintam bem – afinal,

samente otimistas, com uma inten-

estão passando mais tempo em casa. É importante

sidade que vai ativar os sentidos,

a criação de linhas que favoreçam o bem-estar por

despertando sentimentos de alegria,

meio de qualidades calmantes, restauradoras e

prazer e tranquilidade. Essa calmaria

tranquilizadoras. O amarelo amanteigado é um tom

vem pela tonalidade do amarelo

que reforça essa calmaria, por isso destacamos

amanteigado. Os consumidores serão

a importância dessa tonalidade em 2022.

n

PARA COMBINAR AS CORES DA PALETA DE 2022
COM O MOBILIÁRIO, CONCENTRE-SE EM TELA,
LINHO, CORTIÇA E MADEIRAS REAPROVEITADAS.”
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COLORS IN
PERFECT HARMONY
FOR FURNITURE
OR ON WALLS

nutritious experiences and colors.
This color is emerging in interiors and
will be the key to transmit lightness
and luminosity to all environments.
Turquoise blue brings the brightness
of the color of technology, but also
feelings of well-being, serenity and
cleanliness. Wild mushroom is a shade
of brown that continues to confirm its

COLORS AT HOME ARE LIKE WINE IN

rise as a color that can work in several

GASTRONOMY: IT IS NECESSARY TO HARMONIZE

markets. Finally, Atlantic blue, a shade

WALLS AND FURNITURE. NEXT, DANIELA PENTEADO
TELLS US ALL ABOUT THE NUANCES POINTED OUT
BY ESTÚDIO WGSN FOR 2022. AS WELL AS,
THE EXPERT DESIGNER, NEZA CESAR, GIVES US
ADVICE FOR THOSE WHO FEEL LIKE
PAINTING THEIR OWN ENVIRONMENTS.

of blue with reliable appeal, considered
a timeless and important color for
all markets and product categories.
What do these tones indicate about
people’s expectations for 2022,
after nearly two very difficult years?

These six colors bring both the
enhancement of contact with nature,

What colors did the WGSN choose for home &

such as olive green, wild mushroom

interiors in 2022? Or is it a general palette?

and Atlantic blue, as well as the energy

WGSN presented a palette of 30 colors for the interior market

of vibrant tones, such as orchid flower

with vibrant, neutral and even metallic tones. Here I will highlight

and turquoise blue. They are cautiously

the six most important shades for 2022: Olive green, which

optimistic tones, with an intensity that

will remain one of the most influential colors in 2022, thanks

will captivate the senses, awakening

to its association with nature. The orchid flower, a bright pink

feelings of joy, pleasure and tranquility.

that brings positive feelings due to the intensity of this color.

This calm comes from the butter yellow

It works well for real life contexts and also in the digital world.

hue. Consumers will be attracted by

Butter Yellow (unique pastel tone) explores the appeal of healthy,

familiar colors that ensure warmth and

IN ORDER TO MATCH THE COLORS OF THE 2022
PALETTE WITH FURNITURE, FOCUS ON CANVAS,
LINEN, CORK WOOD AND REUSED WOOD.”
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comfort, bringing joy and optimism
for those looking, in interior design,
for versatile solutions for their varied
spaces. They talk less about blocking
and more about a new beginning.
How can the colors of the 2022
palette harmonize with furniture?
For example, which ones go well
with wooden furniture, which ones
are more harmonious with a more
classic or bolder decor?

The desire for comfortable interior
design will intensify in 2022, with
products that connect with consumers’
emotional needs through color, shape
and finish. In order to harmonize
the colors of the 2022 palette with

TOM SOBRE
TONS

furniture, it will be interesting to

CRENÇAS ANTIGAS ACABARAM

invest in wood and natural fibers that

AFASTANDO AS CORES DOS

complement colors; concentrate on

ESPAÇOS DOMÉSTICOS. OUVIR

canvas, linen, corkwood and reused
wood; warm the blues by working

O NOSSO CORPO É ESSENCIAL.

them alongside soft beige, pale wood

Como escolher uma cor para o interior das casas?

and neutral tones to create a natural,

A cor confere identidade. E cada pessoa tem uma

relaxing palette on tableware, fabrics

personalidade, uma maneira de ser. É preciso pensar

and objects in general. It will be

naquilo que a torna feliz, que traz bem-estar. Se é

increasingly important to use colors in

o pôr do sol da sua cidade, ela pode escolher um

a way that people feel good – after all,

cômodo da casa onde aplicar esse tom.

they are spending more time at home.
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It is important to create lines that

O que você diria para quem quer usar cor em casa

promote well-being through calming,

mas ainda tem um certo medo de errar?

restorative and soothing features.

Ninguém precisa, de repente, colorir todas as

Butter Yellow is a hue that reinforces

paredes disponíveis. É possível começar com

this calm feeling, so we highlight the

algumas pitadas. Posso lhe dar um exemplo. Para o

importance of this tone in 2022.

apartamento de um casal jovem – uma moça

n
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que adora cores e o marido

Muita gente acha que não sabe combinar

que queria tudo claro –, lancei

as cores. Como lidar com isso?

mão da geometria. Em uma das

Formar um acervo visual ajuda muito. Observar

paredes off-white da sala criei

os lugares para onde viajamos, como os antigos

um retângulo de tom salmão,

palácios marroquinos e os italianos, as obras de

com uma inspiração Bauhaus.

arte que vemos nos museus. Quem não gosta

Sobre o sofá caramelo, distribuí

tanto de viajar tem no cinema um grande aliado.

seis almofadas coloridas. Algum

Os filmes aumentam esse nosso acervo,

tempo depois sugeri um tapete

compondo uma espécie de paleta particular.

também colorido, e o marido
adorou. Ao final de alguns

O que fazer para não errar?

meses, ele queria pintar todo

Não gosto de ditar regras, mas aí vai uma que

o apartamento. Outra forma

costuma funcionar muito bem: não importa a

de acrescentar cor aos poucos

cor das paredes. Pinte portas, rodapés e teto

é pontuar o espaço com duas

de branco. Mas veja bem, não o branco total,

peças coloridas, como uma

que acaba por nos deixar agitados. O ideal é

poltrona e um pufe, um em cada

um off-white, o branco “sujo”, que leva alguma

ponta do ambiente. Atrás deles,

outra tonalidade na composição. Partindo dessa

uma única parede colorida.

premissa, não importa a cor usada, em uma parede

Para quem prefere o mobiliário

ou em todo o espaço, o resultado será elegante.

totalmente neutro, mas quer
tentar no espaço algum matiz

E para quem quer abusar das cores sem ter

que lhe agrade, basta usá-lo

muita experiência, qual a sua orientação?

em poucas peças, como a

Não existe uma resposta única, mas posso usar

cúpula de uma luminária e um

um exemplo. Se uma pessoa me diz que adora

ou outro acessório. A cor

roxo, vermelho e laranja, e quer colocar todas

pode entrar de forma sutil.

essas tonalidades em casa, eu amenizaria os tons.

UMA FORMA DE ACRESCENTAR COR AOS
POUCOS É PONTUAR O ESPAÇO COM DUAS PEÇAS
COLORIDAS, COMO UMA POLTRONA E UM PUFE.
ATRÁS DELES, UMA ÚNICA PAREDE COLORIDA.”
|86

No lugar do roxo, um berinjela,

branco, por exemplo. Mas temos que entender

puxando mais para o azul; em

o que o nosso corpo pede. O vastu shastra, que

vez de vermelho, um beaujolais,

significa ciência da arquitetura, uma milenar

mais suave; substituindo o

técnica hindu de harmonização dos espaços,

laranja, o terra. Pode-se fazer

sugere o vermelho para os quartos. O tom remete

o mesmo com as indicações

ao útero materno, esse lugar tão acolhedor, com

das plataformas que trazem

água e penumbra, onde fomos felizes. Já fiz isso

as previsões de tendências:

no meu quarto. Mas, na parede do fundo, usei um

aproximar as cores indicadas

verde profundo, um verde-piscina. Ficou tão bom

das tonalidades que mais

que as paredes continuaram assim por muitos

nos agradam. É bom lembrar

anos. Cor é luz, sabedoria. E é muito chique.

n

que as lojas de tintas vendem
amostras. Com isso, já dá
para ter uma ideia de como
vai ficar a parede. Algumas
regras se tornaram leis, como
a que ensina a usar cores
claras nas paredes para que
se tenha a sensação de
amplitude. Isso é o que eu
chamo de crença limitante.
Passamos a vida aceitando
como verdade o que não é
mais do que uma suposição
que não se comprova na
prática. Os quartos são
quase sempre pintados de

Formada
em ar tes
plástic as,
com especializaç ão em
histór ia da
ar te, Nez a
C esar é
designer de
inter iores,
conhecida pela
habilidade no
uso das cores.

ACEITAMOS COMO VERDADE O QUE NÃO
PASSA DE SUPOSIÇÃO. OS QUARTOS SÃO QUASE
SEMPRE PINTADOS DE BRANCO. MAS TEMOS
QUE ENTENDER O QUE O NOSSO CORPO PEDE.”
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TONE ON TONE
OLD BELIEFS KEPT COLORS AWAY

painted. Another way to add
color little by little is to pinpoint
the space with two colorful
pieces, such as an armchair and

FROM DOMESTIC SPACES. HOWEVER,

an ottoman, one at each end of

LISTENING TO OUR BODIES IS ESSENTIAL.

the room. Behind these pieces

How to choose the right colors

colored wall. For those who

for the interior of houses?

prefer completely neutral furniture,

Color gives us identity. And each person has a unique

but want to try some different

personality, a way of being. It is necessary to think

shades in the space that please

about what makes us happy, what contributes to our

them, just use it in a few pieces,

well-being. If it’s the sunset in your city, one can choose

like the dome of a lamp and

a room in the house where it is possible use that tone.

one or another accessory.

of furniture, there was a single

Color can be added subtly.
What would you say to someone who
wants to use color at home but is still a little

A lot of people think they

afraid of making a mistake?

don’t know how to match colors.

No one suddenly needs to color all of the available

How should that be handled?

walls. It is possible to start with a few touches of color

Building a visual collection helps

here and there. I can give you an example. For the

considerably. Observe the places

apartment of a young couple, a girl who loves colors,

we travel to, such as the old

but her husband who wanted everything nice and clear,

Moroccan and Italian palaces,

I used geometry to find balance. On one of the off white

the works of art we see in

walls of the room I created a salmon-toned rectangle,

museums. Those who don’t like

with a certain Bauhaus inspiration. To the caramel sofa,

to travel so much have a great

I added six colorful pillows. Eventually, I suggested a

ally in cinema. Films increase

colorful rug, and the husband ended up loving it. After

our collection, composing a

a few months, he wanted to have the entire apartment

kind of particular palette.

A WAY TO ADD COLOR LITTLE BY LITTLE IS TO PINPOINT
THE SPACE WITH TWO COLORFUL PIECES SUCH AS AN
ARMCHAIR AND AN OTTOMAN. BEHIND THESE PIECES OF
FURNITURE, ADDING A SINGLE COLORED WALL.”
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What to do to avoid making

order to replace orange, I’d suggest earth tones.

mistakes?

The same can be done with the recommendations

I don’t like to dictate rules, but

of the platforms that bring the color trend forecasts:

here’s one that usually works very

bring the indicated colors closer to the shades

well: regardless of the color of

we like the most. Keep in mind that paint stores

the walls. Paint doors, baseboards

sell samples. Based on that, you can already have

and ceiling white. But mind you,

an idea of what the wall will look like. Some rules

not completely white, which ends

became laws, such as the one that teaches you

up making us restless. The ideal

to use light colors on the walls to give you a feeling

is an off white, the “dirty” white,

of spaciousness. This is what I call a limiting

which adds another tone to

belief. We spend our lives accepting them as true

the composition. Based on this

facts, which is nothing more than an assumption

premise, no matter the color used,

that is not proven in practice. Bedrooms are

on a wall or in the entire space,

almost always painted white, for example. But

the result will be elegant.

we have to understand what our bodies are really
asking for. The vastu shastra, which means science

And for those who want to use

of architecture, an ancient Hindu technique for

color without much experience,

harmonizing spaces, suggests red for bedrooms.

what is your orientation?

The tone refers to the mother’s womb, this a very

There is no single right answer,

welcoming place, with water and a feeling of

but I can show you an example. If

being in the twilight, where we were truly happy.

a person tells me they love purple,

I’ve already done this in my room. But on the

red and orange, and want to put

back wall, I used a deep green, a pool like shades

all those shades at home, I would

of this color. It looked so good that the walls

suggest softening the tones.

stayed that way for many years. Color is light,

In place of purple, an eggplant

wisdom. And it’s very chic.

like color, going more towards
blue hues; instead of red ones, a
Beaujolais shade, much softer. In

n

Having graduated in fine arts, with a specialization in
art history, Neza Cesar is an interior designer, known
for her skills in the use of colors.

WHAT WE ACCEPT AS THE TRUTH IS NOT MORE
THAN MERE SUPPOSITION. BEDROOMS ARE ALMOST
ALWAYS PAINTED WHITE. BUT WE HAVE TO UNDERSTAND
WHAT OUR BODIES ARE REALLY ASKING FOR.”
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CONFIRA OS LANÇAMENTOS D
E TUDO O QUE TORNA A CASA M
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DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.
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tudo novo
EMPÓRIO
TI F FA NY

Banqueta QUAD –
Ela é a soma da concha
da cadeira Eames,
um clássico dos anos
1950, com pés altos de
material super-resistente.
+emporiotiffany.com.br

COMBINARE

Poltrona FRAME – O desenho
minimalista reflete o cuidado com
o meio ambiente: desmontável, a
peça utiliza pouca matéria-prima e
envolve um número menor de etapas
de produção. +combinare.com.br
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foto: carolyne bernardino

SAMEC

Sofá – Desenho
clean e poltronas soltas
no encosto desta
peça contemporânea.
+samecmoveis.com.br

R A FA N A

Poltrona ROBUSTA –
Ela é fabricada com mogno
africano, madeira nobre –
uma alternativa à escassez
da madeira tauari.
+rafanamoveis.com.br

foto: angelo carmanini

OR DESIGN

Cadeira AMIS –
Empihável, ela tem
assento e encosto
feitos de polipropileno
injetado simulando
palha. O acabamento
UV permite que ela seja
usada em áreas externas.
+ordesign.com.br
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tudo novo
TEMPUS

Poltrona ZARA –
O modelo reclinável
apresenta três estágios de
massagem: cervical, torácica
e lombar. Para ambientes
residenciais e corporativos.
+tempusdecor.com.br

foto: oda alves

I TA M Ó V E I S
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Aparador ÓRBITA
– Desenhado por
Thamy Pscheidt
Richard, a peça é
composta de MDF
laqueado, palha
portuguesa e ferro
com pintura epóxi.
+itamoveis.com.br

TORNE ADOS
FLEISCHMANN

Aparador GÊNOVA –
Feito de madeira maciça
e MDF ultra com pintura
laqueada, apresenta
outras opções de
acabamento do tampo.
+torneadosfleischmann.com.br

FA B IO
FUZIMOTO

Espelho POLLUX com
LEDs – Modelo prata, com
1,35 x 1,15 m, lapidado,
4 mm. Sem moldura, tem
estrutura de fixação com
perfil de madeira pínus.
+fabiofuzimoto.com.br
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A V A N T I TA P E T E S

foto: marcio irala

Tapete BM01 – O designer Ricardo Campos se inspirou nas linhas sinuosas e na vegetação
nativa características do artista plástico e paisagista Burle Marx. É produzido com nylon
antialérgico de 10 mm de espessura e seis cores personalizáveis. +avantitapetes.com.br
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RECLINERS

Sofá TANGO – Flexível
e modular, o sofá leva
a assinatura de Wellington Madeira Pedro.

+recliners.com.br

Mesa LUXOR – Para
espaços pequenos,
a mesinhalateral tem
base demetal e
espelho no tampo.
+modalidesign.com.br

foto: favaro jr

MODALI
DESIGN

NEOALI

Quadro – Parte da nova coleção da marca, a fotografia com
intervenção gráfica é trabalho da artista Bruna Abatti. +neoali.com.br

TOQUE DE ARTE

Almofada ALLANA – Com detalhes
bordados em chenile, ela é feita com
um tipo de fusionagem exclusivo da
marca, aplicado em todos os seus
produtos. +toquedeartedesign.com.br
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foto: estúdio yopo

tudo novo
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DELINEAR

Cadeira NANCY
– Com estrutura
de eucalipto maciço,
a peça tem encosto
e assento curvos de
multilaminado de madeira
e é estofada com tecido.
+delinearmoveis.com.br

FRONTIER

Lustre – Feito de metal com
cristais translúcidos, ele
tem 1 m de diâmetro e
1,30 m da base ao teto.
+frontierimportadora.com.br

GOOD’S

Poltrona PLATNER
– Produzida com
ferro e estofada
em acabamento
na cor whisky, a
Platner integra
o segmento Seats,
de assentos e
estofados da marca.
+goodsbr.com

M AI S SO FÁ

Sofá FAT BOY – O
assento e o encosto fixos
têm percintas italianas e molejo
bonnel. Os pés são de metal
com pintura epóxi preta. Emerson
Borges assina o design.
+maisofa.com.br
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A COR PEDE
PASSAGEM
EM UM MÓVEL, UM OBJETO,
UMA OBRA DE ARTE – TONS
MAIS FORTES, PINCELADOS AQUI
E ALI, DÃO À CASA E AO
MORADOR UM NOVO ESTÍMULO.

A cadeira OUI, da
I’ m In, tem na sua
composição fibra de vidro
e um aditivo que a protege
contra os raios UV.

+iminhome.com.br
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fotos: studio 25

E N X U TA

BONS
TEMPOS
A ideia de perenidade
serviu de inspiração
para a NOSTALGIA,
nova coleção da Accord
Iluminação. As linhas
puras e geométricas
remetem ao art déco,
estilo em voga nos
anos 1920. O design
é de Bruno Felippe.

+accordiluminacao.com
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S E M A R E S TA S
O mobiliário curvilíneo de outras épocas
está presente na cômoda BOMBÉ
da Frontier. Ela mede 1,27 m de largura
e tem desenho replicado de uma
cômoda francesa do século XV.

+frontierimportadora.com.br
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PA R E D E E M G R A N D E E S T I LO
Com curadoria de Camila Fantini, expert em arte e artesanato brasileiros, a
coleção AMAZON RIVER apresenta diversos artistas e suas obras produzidas
em capim, sisal, cestaria, madeira e palha. Da Aspecto. +aspectoforlife.com.br
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Vêm do Paquistão os
tapetes que compõem
da linha KILIM da Abdalla.
Artesanais, de fácil
manutenção, apresentam
uma composição 80%
lã e 20% algodão.

foto: fernanda felix

CONFORTO
PA R A OS P É S

+abdalla.com.br

ADORNO
N AT U R A L
O colar feito de madeira
tingida com pigmentos naturais
pode ser usado em paredes ou
sobre mesas e aparadores. Da
Liberal Marini, é um agradável
toque de cor dentro de casa.

@liberalmarini
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CORES QUENTES
Uma leve base de metal
serve de apoio ao volume de
formas voluptuosas e tons
terrosos da poltrona BOGOTÁ,
da Combinare. O Estúdio
Oune assina o design.

+combinare.com.br

GEOMETRIA
Entre os artistas que compõem
o respeitável catálogo da Artimage
está Marcio Pontes, que se vale
de papéis fotográficos e impressão
sobre vidro para formar elementos
geométricos. +artimage.com.br
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GALERIA
EM CASA
Da J Mangabeira, a obra
do artista Mangabeira
faz parte da coleção
RESINAS. Com 1,40 x
1,80 m, a tela traz ao
espaço a vida de
que só a arte é capaz.

@estudiojmangabeira

PERFUME CLÁSSICO
A mesa de cabeceira MANHATTAN, da
Torneados Fleischmann, lembra móveis
clássicos. Mas é muito contemporânea no
uso da matéria-prima: tanto o MDF ultra
quanto o pinheiro americano maciço são
provenientes de fontes renováveis.

+torneadosfleischmann.com.br

CINTUR A DE PIL ÃO
Com assinatura de Mauricio Bomfim, a
poltrona CAPLIN é totalmente artesanal.
O nome se deve a Roxey Ann Caplin, inventora
do espartilho, inspiração de Bomfim para a
poltrona da Modalle. +modalle.com.br
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DUPLA
E XPOSIÇÃO
Espelhos não ampliam
ambientes, mas dão a
eles um toque clássico
muito bem-vindo.
De Fabio Fuzimoto,
o modelo PRATA,
com 4 mm e lapidado
duplo, é produzido
em seis tamanhos:
de 0,60 m até
1,10 m de diâmetro.

+fabiofuzimoto.com.br
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@modalle_moveis
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COLABORADORES

O BRASIL QUE DÁ CERTO
Nesta última edição eu não quero só Revelar o que vai
acontecer na ABIMAD’33. Quero evidenciar a força-tarefa
de 126 expositores que, depois desta reviravolta causada pelo
novo coronavírus, não só se reinventaram, mas também se
superaram – com o design, a tecnologia, a preocupação com a
sustentabilidade. Produziram móveis superconfortáveis, tapetes
com toque macio, luminárias, objetos úteis e decorativos e quadros
que trazem a beleza para dentro de casa. É só olhar na seção Tudo
Novo. O Brasil é referência no mundo do mobiliário. Perguntamos
para três compradores internacionais dos Estados Unidos, Bolívia
e Peru o porquê de os nossos produtos serem tão apreciados em
seus países. Veja as respostas na seção Com a Palavra, melodia
para os nossos ouvidos. E já vamos dar um spoiler do que vai
acontecer na Feira ABIMAD’33: com todo os protocolos exigidos
e cumpridos, foram projetadas as salas especiais International
Lounge, Sala VIP e Lounge da Imprensa para receber os
convidados e proporcionar o melhor ambiente para as rodadas
de negócios. Para a escolha dos trinta produtos que vão compor
o tradicional Best in Show, convidamos a jornalista Lívia
Pedreira, presidente do Conselho Curador da CASACOR.
Feliz ABIMAD’33!
VIRGÍNIA LAMARCO

Diretora de conteúdo

Mirian Bertoldi,
diretora de arte
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Cristina Dantas,
editora de texto

Marisa Zampini,
designer gráfica
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MOOD

A TERRA
É AZUL
ELE NÃO DEIX A DÚVIDA.
O ATLANTIC BLUE, UMA DAS
CORES QUE VÃO MARCAR
2022, É DENSO, SEM MEIOSTONS. É A COR DO MAR
PROFUNDO, MAS CALMO
COMO UM LAGO OU
COMO A VISÃO DE UMA
VILA NA GRÉCIA. ESSE
AZUL-PLANETA TERRA PODE
ESTAR EM TODAS AS ÁREAS
DA VIDA. NAS NOSSAS
CASAS, JÁ FAZ UM BELO
EFEITO EM UMA ÚNICA
PAREDE, EM UM TAPETE, UMA
POLTRONA, UM ACESSÓRIO.
MUITO INDICADO PARA O
REPOUSO DOS OLHOS.
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O QUE VEM POR AÍ

RUMO A
UMA NOVA
ETAPA
ZEROU O PLACAR, não do jogo, mas
do planeta. É neste momento que o principal
evento de móveis e acessórios de alta decoração
da América Latina – e o único do setor com
foco específico na geração de negócios – volta de
forma presencial. A ABIMAD’33 abre as portas em
São Paulo, entre os dias 1º e 4 de fevereiro de 2022,
pronta para receber os mais de 20.000 visitantes,
entre lojistas, arquitetos, designers, decoradores e
formadores de opinião do Brasil e do exterior.
Com base nos conceitos

RESSIGNIFICAR, COMUNICAR,
INSPIRAR E REVELAR,
as novidades trazidas por 126 expositores –
membros da Associação Brasileira das Indústrias
de Móveis e Alta Decoração (ABIMAD) – distribuemse em um espaço de 50.000 metros quadrados no
São Paulo Expo. Estão de volta as rodadas presenciais
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de negócios internacionais do
Projeto ABIMAD Export, em que
participam mais de 60 empresas
importadoras de produtos brasileiros.
As Américas marcam presença com

ATENÇÃO
ÀS MEDIDAS
SANITÁRIAS
PARA QUE TODOS POSSAM APROVEITAR

compradores da Argentina, Bolívia,

COM TRANQUILIDADE OS QUATRO DIAS

Chile, Costa Rica, Equador, Estados

DO EVENTO, É IMPORTANTE SEGUIR

Unidos, Panamá, Paraguai, Peru,

ORIENTAÇÕES BASEADAS EM PRÁTICAS
RECOMENDADAS PELA UFI (THE GLOBAL

República Dominicana, Uruguai e

ASSOCIATION OF THE EXHIBITION

Venezuela. Comparecem também

INDUSTRY) E PELA OMS

empresas de Angola e da Arábia
Saudita. “O projeto de exportação
teve investimentos expressivos
durante a ausência das feiras
presenciais, período em que vimos
um aumento de vendas no setor de
mobiliário e de decoração”, lembra
o presidente da ABIMAD, Michel
Otte. “É impressionante como,
nas crises, começamos a pensar
de uma forma diferente. E isso
significa criatividade, inspiração. O

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE):
. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE
DE VACINAÇÃO.
. USO DE MÁSCARA EM TODAS
AS ÁREAS DA FEIRA.
. DISTANCIAMENTO SOCIAL DE 1,5M.
. DURANTE TODO O PERÍODO DO
EVENTO, A ABIMAD DISPONIBILIZARÁ
ÁLCOOL EM GEL 70% EM
PONTOS ESPECÍFICOS.
. CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA
FEIRA: CAPACIDADE MÁXIMA DE 2.000
PESSOAS SIMULTANEAMENTE.

que soava como intransponível e até

LEMBRAMOS QUE O USO DO

inaceitável desaparece.

CRACHÁ É OBRIGATÓRIO E O GUARDA-

ESTE É O APRENDIZADO
QUE FICA.”

VOLUMES GRATUITO PARA OS
VISITANTES SERÁ MANTIDO.
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WHAT IS COMING UP

TOWARDS
A NEW
STAGE
WE HAVE RESET THE SCORE, not of the
game, but of the planet. It is at this moment that the
main event for high-end furniture and accessories in
Latin America – and the only one in the sector with
a specific focus on generating business – back to in
person interactions. ABIMAD’33 opens its doors in
São Paulo, between the 1st and 4th of February
2022, ready to welcome more than 20,000 visitors,
including shopkeepers, architects, designers, decorators
and opinion makers from Brazil and abroad. Based
on the following concepts

RESIGNIFY, COMMUNICATE,
INSPIRE AND REVEAL
the innovations brought by 126 exhibitors – members of
the Brazilian Contemporary Furniture and Home Decor
Manufacturers’ Association (ABIMAD) – are distributed
in a space of 50,000 square meters at the São Paulo
|116

Expo. The in-person international

companies participate. The Americas

ATTENTION
TO HEALTH
MEASURES

are present with buyers from

SO THAT EVERYONE CAN ENJOY THE

Argentina, Bolivia, Chile, Costa

FOUR-DAY EVENT WITH PEACE OF MIND,

Rica, Ecuador, United States,

IT IS IMPORTANT TO FOLLOW

business discussion rounds of
ABIMAD’s Export Project are back,
in which more than 60 exporting

Panama, Paraguay, Peru, Dominican
Republic, Uruguay and Venezuela.
Companies from Angola and Saudi
Arabia are also attending. “The
export project had significant

GUIDELINES BASED ON PRACTICES
RECOMMENDED BY UFI (THE GLOBAL
ASSOCIATION OF THE EXHIBITION
INDUSTRY) AND THE WHO (WORLD
HEALTH ORGANIZATION):
. THE PRESENTATION OF PROOF OF
VACCINATION.

investments during the absence of

. WEAR MASKS IN ALL AREAS OF THE

in-person trade shows, a period in

TRADE SHOW.

which we saw an increase in sales

. 1.5M SOCIAL DISTANCING.

in the furniture and decoration

. DURING THE ENTIRE PERIOD OF THE

sector”, recalls the president of

EVENT, ABIMAD WILL PROVIDE HAND

ABIMAD, Michel Otte. “It’s amazing

SANITIZERS WITH AT LEAST 70%
ALCOHOL AT DESIGNATED SPOTS.

how, in times of crisis, we begin to

. CIRCULATION AROUND THE

think differently. And that translates

FACILITIES OF THE TRADE SHOW:

into creativity and inspiration. What
seemed insurmountable and
even unacceptable disappears.

THIS IS THE LESSON
THAT REMAINS.”

MAXIMUM CAPACITY OF 2,000 PEOPLE
SIMULTANEOUSLY.
WE REMIND YOU THAT THE USE OF
EVENT BADGES IS MANDATORY AND THE
FREE LOCKERS PROVIDED TO VISITORS
ARE STILL EFFECTIVE.
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INTERNATIONAL LOUNGE

FOCO NO
CONFORTO DO
VISITANTE

“O arquiteto é um organizador de ideias”, avalia Dimar
Karam, autor do traçado do International Lounge de 2022.
Há 30 anos na área de eventos, o arquiteto criou um espaço
onde os visitantes internacionais terão uma experiência
acolhedora, com o máximo de conforto. Para isso Karam se valeu
do mobiliário e da decoração produzidos pelos 52 associados
do projeto ABIMAD EXPORT. A madeira e seus detalhes aquecem
o ambiente, por isso ela é o material que mais seduz os
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compradores internacionais quando se trata de móveis
brasileiros. O International Lounge oferece uma gama de serviços
especialmente adaptados às necessidades do visitante internacional,
como áreas privadas para reuniões de negócios, Wi-Fi, computadores
com acesso à internet, pontos de energia para recarga de
equipamentos eletrônicos, lockers, café e petiscos. Pontuando
o espaço, Karam trouxe as cores da campanha Ressignificar,
Comunicar, Inspirar e Revelar, tornando-o ainda mais atraente.
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UM GIRO
PELAS
AMÉRICAS
ENTREVISTAMOS TRÊS
COMPRADORES DOS
ASSOCIADOS ABIMAD –
VERA VELARDE, DO PERU,

1

ELIZABETH SHEA, DOS ESTADOS

O que torna o móvel brasileiro
tão apreciado em seu país?

Os móveis brasileiros são peças
com design, assinadas, e isso faz
a diferença. Texturas e formas
orgânicas também influenciam
na beleza de seu mobiliário.

UNIDOS, E PAUL VALVERDE

Se você tivesse que destacar

OLIVA, DA BOLÍVIA. ELES

que você importa, qual seria?

CONTAM POR QUE O
MÓVEL BRASILEIRO FAZ
SUCESSO NO EXTERIOR E
O QUE DEVE ACONTECER

|120

VERA
VELARDE
Proprietaria
da Veralima,
em Lima,
Peru

uma qualidade do produto

A qualidade das madeiras
empregadas, resistentes e flexíveis.
Com a pandemia já mais controlada
e a volta gradual aos escritórios,
você acredita que as pessoas

NAS CASAS A PARTIR DESTA

continuarão atentas à casa como

RETOMADA PÓS-PANDEMIA.

A pandemia mudou nosso modo de

E APROVEITE AS DICAS DE

desfrutar dela, se tornou um novo

estiveram nos últimos dois anos?

vida. Hoje, ficar mais tempo em casa,

LUGARES IMPERDÍVEIS AO

luxo. A aquisição de novos imóveis,

CONHECER A CIDADE E

dimensão, ou as reformas, que

mesmo que sejam de menor

O PAÍS DE CADA UM.

criam espaços mais confortáveis e


por Cristina Dantas

de mobiliário continue a crescer. n

versáteis, farão com que o consumo

Uma das grandes atrações do país:
Cusco, a impressionante capital
do Império Inca (à esquerda ).
No alto, o menino exibe a famosa
arte têxtil e, acima, o ceviche,
que o Peru exportou para o mundo

DICAS DE VIAGEM

PERU, POR VERA VELARDE
“O Peru é um dos destinos mais completos da América do Sul graças à grande variedade de ecossistemas e
à sua maravilhosa gastronomia. Se o seu lance é praia, precisa conhecer o norte do país – em Tumbes você
encontra reservas naturais, águas cristalinas, expedições para ver baleias e saborear frutos do mar. Se gosta
de caminhadas em ambientes naturais, não pode deixar de visitar a Amazônia: vegetação abundante, animais
incomuns e maravilhas arqueológicas. E, obviamente, você não pode ir embora sem conhecer nossa cidade
mística Cusco, na região dos Andes. Imponente e majestosa, ela vai te deixar com vontade de voltar.”
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ELIZABETH SHEA
Diretora de
compras do
IMG – Interior
Marketing Group,
nos Estados Unidos
O que torna o móvel brasileiro tão apreciado em seu país?

O mobiliário brasileiro oferece algo único ao consumidor
americano. O calor dos materiais somado ao toque artesanal
resulta em peças que se destacam em qualquer espaço.
Se você tivesse que destacar uma qualidade do
produto que você importa, qual seria?

O IMG – Interior Marketing Group – projeta espaços para
algumas das casas mais exclusivas do país, onde vive uma
infinidade de clientes VIP, incluindo celebridades. Por isso, a
qualidade é de extrema importância. Além de buscar peças
lindas que não são facilmente encontradas no mercado, também
procuramos a combinação perfeita de durabilidade e conforto.
Com a pandemia já mais controlada e a volta gradual
aos escritórios, você acredita que as pessoas continuarão
atentas à casa como estiveram nos últimos dois anos?

Acredito que a pandemia mudará nossa vida profissional no futuro próximo.
Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que os profissionais não
poderiam ser produtivos se não estivessem em um espaço corporativo.
E havia muita resistência em relação a isso. A Covid mudou tudo. Como
fomos obrigados a ficar em casa, encontramos soluções criativas para
nos conectar e trabalhar juntos. As pessoas deixaram as cidades em que eram
obrigadas a viver, por causa de seus empregos, e compraram casas em outras
cidades ou países. No futuro, sinto que haverá mais fluidez entre o trabalho
pessoal e o remoto. Portanto, acho que as pessoas continuarão investindo
em seus espaços, pois terão mais opções de lugares para morar. n
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A icônica
imagem da ponte
do Brooklyn
nova-iorquino
(à esquerda ).
No bairro ficam
o izakaya Bozu,
a loja 7115
by Szeki e o
antiquário Porter
James (abaixo,
da esquerda
para a direita)

DICAS DE VIAGEM

NOVA YORK, POR ELIZABETH SHEA
SÃO TRÊS ENDEREÇOS ESPECIAIS, DESCONHECIDOS DA MAIORIA DOS TURISTAS,
NO SETOR NORTE DO BROOKLYN. E OS ENDEREÇOS SÃO PRÓXIMOS ENTRE SI:
n “Para uma refeição

n “Para comprar roupas, adoro a

n “Porter James é uma

japonesa, recomendo o Bozu,

7115 by Szeki. Com uma loja

loja especial que vende

um izakaya de tapas japonesas.

em Williamsburg, Brooklyn, e outra em

móveis antigos no

O Bozu faz uma leitura

Manhattan, a marca tem roupas simples, Greenpoint, Brooklyn.

própria de todos os pratos.”

mas de formas sempre interessantes.”

A curadoria é impecável.”

https://www.bozubrooklyn.com/

https://7115newyork.com/

https://porterjamesofny.com/
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PAUL
VALVERDE OLIVA
Gerente comercial
da Dekorato SRL,
em Santa Cruz de
La Sierra, Bolívia
O que torna o móvel brasileiro
tão apreciado em seu país?

Acho que é pela forma, pelo
design. As empresas brasileiras
visitam com frequência as
feiras internacionais, estão
atualizadas com as tendências
mais importantes do mundo.
Se você tivesse que destacar
uma qualidade do produto

que as pessoas continuarão

BOLÍVIA,
POR PAUL
VALVERDE
OLIVA

atentas à casa como estiveram

“Você precisa passar pela

nos últimos dois anos?

pequena cidade de Samaipata, (a

Tenho certeza de que assim acontecerá.

três horas de carro de Santa Cruz

Essa pandemia despertou o interesse

de La Sierra), onde encontrará

das pessoas pelas suas casas. A partir

um pouco de tudo: de bons bares

do distanciamento social e do home

com drinques artesanais até

office elas passaram a valorizar a

ruínas arqueológicas, além de

qualidade de vida em seus interiores. n

uma culinária fantástica.”

que você importa, qual seria?

Eu destacaria com certeza os
acabamentos.
Com a pandemia já mais
controlada e a volta gradual
aos escritórios, você acredita

|124

DICAS DE VIAGEM

No alto, o Forte de Samaipata –
o sítio arqueológico que
exibe uma das maiores
construções monolíticas do
mundo. Ao lado, a catedral de
Santa Cruz de La Sierra e, acima,
o prato típico pique a lo macho,
com vários tipos de carne
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A TRIP
AROUND THE
AMERICAS
WE INTERVIEWED THREE BUYERS
OF ABIMAD’S MEMBERS –
VERA VELARDE, FROM PERU,
ELIZABETH SHEA, FROM THE
UNITED STATES, AND PAUL

1

VERA
VELAVERDE
Owner of
Veralima, in
Lima, Peru

What makes Brazilian furniture
so popular in your country?

Brazilian furniture features designed,
signature pieces, and that makes
the difference. Organic textures
and also influence the beauty of
these pieces of furniture.

VALVERDE OLIVA FROM

If you had to highlight one

BOLIVIA. THEY TELL US WHY

about, what would it be?

BRAZILIAN FURNITURE IS
SUCCESSFUL ABROAD AND
WHAT SHOULD HAPPEN IN
HOMES AFTER THIS POST-

product quality that you care

The quality of the different types of wood
used, which are resistant and flexible.
With the Pandemic already more
controlled and the gradual return to
offices, do you believe that people will

PANDEMIC COME BACK.

continue to pay attention to the home

AND TAKE ADVANTAGE OF THE

The Pandemic has changed our

TIPS FOR MUST-SEE PLACES

longer, truly enjoying it, has become

as they have been for the last two years?

way of life. Today, staying at home

WHEN GETTING TO KNOW THE

the new luxury experience. The

CITY AND THE COUNTRY OF

if smaller ones, or renovations, which

EACH ONE OF THEM.

acquisition of new properties, even
create more comfortable and versatile
spaces, will cause the consumption
of furniture to continue to grow. n
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One of the great attractions of our
country: Cusco, the impressive capital
of the Inca Empire ( left ). At the top, the
boy displays the famous textile art and,
above, our unique ceviche, that Peru
exported to the entire world

TRAVEL TIPS

PERU BY VERA VELARDE
“Peru is one of the most complete destinations in South America thanks to the wide variety of ecosystems
and its wonderful cuisine. If your thing is the beach, you need to visit the north of the country – in
Tumbes you will find natural reserves, crystal clear waters, expeditions to see whales and taste the local
seafood. If you like hiking in natural environments, you can’t miss the Amazon area: abundant vegetation,
unusual animals and archaeological wonders. And, of course, you can’t leave without visiting our mystical
city of Cusco, in the Andes region. Stately and majestic, it will make you want to come back for more.”
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ELIZABETH SHEA
Purchasing Director
at IMG – Interior
Marketing Group, in
the United States
What makes Brazilian furniture so popular in your country?

Brazilian furniture offers something distintive to American
consumers. The warmth of the materials added to the artisanal
touch results in pieces that stand out in any space.
If you had to highlight one product quality that you care about,
what would it be?

IMG – Interior Marketing Group – designs spaces for some
of the most exclusive homes in the country, where a multitude
of VIP clients, including celebrities, live. Therefore, the quality
is of the utmost importance. In addition to looking for beautiful
pieces that are not easily found in the market, we also
look for the perfect combination of durability and comfort.
With the Pandemic already more controlled and the gradual
return to offices, do you believe that people will continue to pay
attention to the home as they have been for the last two years?

I believe that the Pandemic will change our professional life in the near
future. For a long time, the idea prevailed that professionals could not
be productive if they were not within the corporate space. And there
was a lot of resistance to that. However, COVID-19 changed it all.
Since we were forced to stay at home, we found creative solutions to
connect ourselves and work together. People left the cities they were
forced to live in because of their jobs and bought houses in other cities
or countries. In the future, I feel there will be more fluidity between inperson and remote work. Thus, I think people will continue to invest in
their spaces, as they will have more options for places to live. n
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The iconic image
of New York’s
Brooklyn Bridge
( left side). In the
neighborhood
are the izakaya
restaurant Bozu,
the 7115 by
Szeki store and
the antique shop
Porter James
( below, from
left to right )

TRAVEL TIPS

NEW YORK BY ELIZABETH SHEA
THESE ARE THREE SPECIAL ADDRESSES, UNKNOWN TO MOST TOURISTS, IN THE
NORTHERN SECTOR OF BROOKLYN. AND THEY ARE CLOSE TO EACH OTHER:
n “For a great Japanese meal,

n “For clothes shopping, I love 7115

n “Porter James is

I recommend Bozu, an izakaya

by Szeki. Witth a store in Williamsburg,

a specialty store that

restaurant that serves

Brooklyn, and another in Manhattan,

sells antique furniture in

Japanese tapas. Bozu does its

the brand has simple clothes,

Greenpoint, Brooklyn.

own version of all the dishes.”

but always in interesting ways.”

The curation is impeccable.”

https://www.bozubrooklyn.com/

https://7115newyork.com/

https://porterjamesofny.com/
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PAUL
VALVERDE OLIVA
Commercial Manager
at Dekorato SRL, in
Santa Cruz de La
Sierra, Bolivia
What makes Brazilian furniture
so popular in your country?

I think it’s due to the form, the
design. Brazilian companies
frequently visit the international
fairs and trade shows, so they are
always up- to-date with the most
important trends in the world.
If you had to highlight one
product quality that you care

that people will continue to pay

BOLIVIA
BY PAUL
VALVERDE
OLIVA

attention to houses as they have

“You need to go by the small

been for the last two years?

town of Samaipata, (three hours

I’m sure it will happen this way. This

by car from Santa Cruz de La

Pandemic has awakened people’s

Sierra), where you will find a

interest in their homes. Due to the

little bit of everything: from

social distancing and home offices,

good bars with artisan drinks to

they began to value the quality

archaeological ruins, in addition

of life in their home spaces. n

to its fantastic cuisine.”

about, what would it be?

I would definitely highlight
the finishing touches.
With the Pandemic already more
controlled and the gradual return
to the offices, do you believe
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TRAVEL TIPS

At the top, the Samaipata Fort –
the archaeological site that displays
one of the largest monolithic
constructions in the world. Below
to it, the Cathedral of Santa Cruz
de La Sierra and,next to it’, the
typical dish pique a lo macho ,
with various types of meat.
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SALA VIP

SALA VIP
COM CARA
DE CASA
UM ESPAÇO ACOLHEDOR
E INTIMISTA RECEBE OS
VISITANTES DA ABIMAD’33
No projeto assinado pelo escritório MOLLDE, sob
supervisão do designer de interiores Newton Lima, a
Sala VIP ganha a atmosfera de uma casa. Vários lounges
são replicados nos 210 m2 da Sala VIP, e quadros nas
paredes acentuam o clima doméstico do espaço onde os
carpetes foram substituídos por tapetes. Várias mesinhas
se distribuem pela Sala proporcionando boas conversas.
Nos quatro dias da feira, é nesse espaço acolhedor que os
compradores se encontrarão para bater um papo e fazer
negócios, entre as bebidas e comidinhas servidas nas
duas mesas centrais. O conceito de casa, perfeitamente
traduzido na Sala VIP, “viabiliza os encontros de forma
funcional, com circulação preservada”, diz o designer.

New ton Lima,
designer de
inter iores
da MOLLD E
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Modalle (mesas),
Salva (sofás),
K aram’s (poltronas),
A siatex (t apetes),
Ar timage (quadros),
Luana Ramalho
(almofadas),
I’M IN (c adeiras
e banquet as),
est ão entre os
parceiros A BIM A D
que compõem o
décor da Sala VIP
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LOUNGE DA IMPRENSA

A SINUOSIDADE
MARCA O
LOUNGE DA
IMPRENSA
AMBIENTE SOB MEDIDA PARA QUEM
TRABALHA COM A NOTÍCIA
O movimento no Lounge da Imprensa é sempre
constante, com o entra e sai frenético de jornalistas.
E evitar aglomerações foi uma das maiores preocupações
do escritório MOLLDE, que idealizou os 185 m2 do
ambiente sob a orquestração do designer de interiores
Newton Lima. “O Lounge é fluido, e mesmo nas duas
salas de reunião, mais reservadas, não existe a sensação
de clausura”, diz o designer. Os tons de verde e bege
e as formas orgânicas dos móveis marcam presença,
além do belo projeto de marcenaria. Ele permite, por
exemplo, que as pessoas usem os degraus da sinuosa
arquibancada para gravar um vídeo ou participar
de uma entrevista coletiva mantendo uma distância
segura. A sinuosidade que desenha o espaço
se estende até mesmo à bancada do bufê.
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Os parceiros A BIM A D
Har iz (t apetes), Trees
& C o (ár vores), Luana
Ramalho (almofadas),
I’M IN (c adeiras e
banquet as), Bel Met ais
(poltronas e mesas de jant ar),
e Rivat ti (c adeiras) est ão
no Lounge da Imprensa
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INFLUENCERS

OLHAR DIGITAL

DEZ DOS MAIS IMPORTANTES INFLUENCIADORES DIGITAIS
DAS PRINCIPAIS CAPITAIS BRASILEIRAS DEVEM VISITAR OS 126
EXPOSITORES DA FEIRA. PELO OLHAR DE CADA UM TEREMOS
UMA VISÃO DOS LANÇAMENTOS DA EDIÇÃO ABIMAD’33.
EDUARDO MENDES

(doedu.com.br) @doedustore

Dono de uma loja física,

CLEIDE E
VIVI BEZERRA

@chavedcasa

Tudo o que
envolve o universo
da decoração,
arquitetura e
design está

em Belo Horizonte, e online,
o publicitário mineiro foi o
primeiro homem a criar um
blog de decoração no país.
Hoje é referência no segmento
que se convencionou
chamar “faça você mesmo”.

presente no perfil
de mãe e filha,
ambas graduadas
em design de
interiores pela
Universidade
Potiguar. Além
do perfil no
Instagram, fazem
projetos para
todo o Brasil.

ELEONE PRESTES

@eleoneprestes

Onde houver uma feira de peso,
a especialista em conteúdo
de arquitetura, design e
arte – criadora do caderno
Casa&Cia do jornal Zero

Hora – estará lá. Formada
em comunicação e relações
públicas, a gaúcha é diretora
do Studio Prestes e editorachefe do website e do canal no
YouTube que levam seu nome.
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FLÁVIO PIO

KARLA AMADORI

@meuprimeiroap

@diycore

Uma página sob medida

O tom é pessoal e descontraído

para inspirar a multidão

no canal que traz decoração,

de pessoas em busca do

reformas e dicas de faça você

primeiro apê. Formado

mesmo. Para a moçada que busca

pela Faculdade de Artes e

inspiração para a casinha no

Administração de Limeira

campo ou o apartamento na cidade.

(FAAL), Flávio tem projetos
no Brasil e no exterior.

LUANA CAMPOS

@arquitetura.interiores

HYAGO VARGAS

O perfil da arquiteta atrai 725.000

@decorapow

seguidores, todos em busca de

Arquiteto e urbanista,

informações sobre as maiores

Hyago Vargas administra

tendências do mercado de arquite-

o perfil que oferece

tura, decoração e design. Formada

toques certeiros para

pela Universidade Paranaense e pós-

quem ama decoração

graduada em projeto arquitetônico,

e quer dar um toque

trabalha há seis anos com interiores

especial em casa.

em várias cidades do Brasil.

IONARA PAULINO

RENZO CERQUEIRA

@decoredecor

@renzocerqueira
@renzocerqueira

O amor pela decoração

Capixaba, formado em arquitetura,

virou negócio. Nascida

Renzo tem pós-graduação pela

no Rio Grande do Norte,

Universidade do Minho, em

Ionara produz conteúdo

Portugal. O tema: construções

e inspira milhares de

sustentáveis. Em seu currículo,

seguidores em seu

contabiliza a participação em

perfil no Instagram,

CASACOR Espírito Santo,

com dicas espertas de

além de projetos assinados em

arquitetura e design.

vários estados do Brasil.
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PARCERIA & BEST IN SHOW

Planta

A ARTE VISUAL
DA QUEEN BOOKS
7,0m

Com seu catálogo repleto de lindos
livros de arte, que dão uma bossa na
decoração, a distribuidora Queen Books

6,0m

03 PRAT.

COPA/DEP.

PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

está presente na ABIMAD’33. Uma
curadoria atenta seleciona a dedo os

PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

BANCADA

títulos mais sofisticados do universo do
design de interiores, da moda, do turismo

LOGO

PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

e do universo do luxo. Aberta em 2005,
em São Paulo, foi em 2009 que ela se

PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

firmou como referência na importação

ATENDIMENTO
ATENDIMENTO

e distribuição de livros de arte no país.
PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

PRAT.
C/ ILUMINAÇÃO

BANCADA
EXPOSITORA
PRAT

PRAT

cliente: QUEEN BOOKS
evento: ABMAD

|138

LÍVIA
PEDREIRA
Jornalista e
presidente
do Conselho
Curador da
mostra
CASACOR,
ela escolhe
suas 30 peças
preferidas
entre todas as
expostas na
ABIMAD’33

COM O
OLHAR DA
EXPERIÊNCIA

Bogdan
satnds

LÍV

Em suas edições presenciais, a Feira ABIMAD convida formadores

BES
T
IN
SHO
W
PO

IA P R
EDR
EIR
A

de opinião para indicar, entre todos os itens expostos, seus 30 preferidos, que
assim recebem a etiqueta Best In Show. Desta vez a tarefa coube a Lívia Pedreira, jornalista
com extenso currículo em sucessos editorais da área de arquitetura e decoração. Hoje, ela
é presidente do Conselho Curador de CASACOR, reconhecida como a maior e mais
completa mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, título que pertence
à Editora Abril. Para conhecer as peças eleitas, siga o Instagram @abimadfeiras.
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R E V E

CONFIRA OS LANÇAMENTOS D
E TUDO O QUE TORNA A CASA M
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E L A R

DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.
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tudo novo
JMANGABEIRA

Coleção HORIZONTES –
Faz parte da coleção esta
obra da artista plástica
Lya Bettini, de 2 x 1m,
técnica mista sobre tela.
@estudiojmangabeira

K F TA P E T E S

Kilim GHASHIGHAY –
Lã e algodão são as
matérias-primas usadas
neste tapete vindo da Índia
e apresentado em medidas
que vão de 1,50m a 3 x 4m.
+tapetesdomundo.com.br
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CABANNA
MÓVEIS

Balanço NIN – Ele
compõe a linha Folha,
que expressa nos móveis
a diversidade de formas
da vegetação natural.
A NIN também é produzida como modelo fixo.
Design Estúdio Galho.
+cabanna.ind.br

CASA LIBRE DECOR
A linha de ferro com pintura
eletrostática pode ser
personalizada com uma
combinação de tecidos. São
várias as cores disponíveis.
+casalibredecor.com.br
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POLLO DECOR

Mesa de centro MORELLI
– Com tampos laminados
ou laqueados e bordas
arredondadas, a peça é
arrematada com pés de aço.
+pollodecor.com.br

REGINEZ

Carrinho-bar TIMBAÚBA – O designer
Cristiano Marzola criou ummóvel de
linhas triangulares, composto de freijó
e aço-carbono. +reginez.com.br

foto: vanessa almeida

MÓVEIS
IRIMAR
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Poltrona PLATZ
– Com desenho
de Alessandro
Froehner, ela
prima pelo
conforto. Na
composição,
eucalipto e
MDF 18mm, e
espuma com
densidade 23 e 28.
+irimar.com.br

MODALLE

Cadeira LUNA – A base
é robusta, feita de madeira
teca. O encosto é trançado
artesanalmente. Design
de Ibanez Razzera.
+modalle.com.br
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ARMIL

Conjunto de mesas

PIEMONT – Tampo
ebanizado e pés de
aço-carbono ganham
formas orgânicas e
leves neste conjunto
que permite várias
composições. Bruno
Felippe assina o design.
+moveisarmil.com.br

LAFORM
E S TO FA DOS

Poltrona FERRARA
– O couro vegetal,
tracionado e contorcido,
faz par com o linho.
A peça se apoia sobre
uma base giratória de
ferro. +laform.com.br
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ACCORD

Luminária NAIÁ – Basta
um giro e a atmosfera
é outra. O destaque
desta coleção é o disco que abriga as fontes
luminosas, oferecendo,
em cada face, diferentes
efeitos de luz. Design
de Bruno Felippe.
+accordiluminacao.com

SA FA R I M ÓV E I S

CABOCHON – Nesta linha
criada para áreas externas,
peças de cumaru maciço
são fixadas numa estrutura
reforçada de aço com banho
de zinco marítimo – esse
processo torna o mobiliário
resistente às intempéries.
@safarimoveis
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DE L AVIE DECOR

Mesa de centro PIALO – O jequitibá, em
sua cor natural, dá forma à peça desenhada
por Mirela Ampezzan. Os pés têm aplicação
de couro natural. +delavie.com.br
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CORBELLI

foto: oberdan reis

Mesa de centro GUAPO – Aço tubular e
tampos de MDF laqueado ou revestido com
lâmina natural de madeira compõem a mesa
de centro desenhada por Paulo Teixeira.
As bandejas soltas dão versatilidade
à peça. +corbelli.com.br

KARAM’S

Sofá MERLOT – Com 2,75 m,
o estofado é revestido com
tecido que leva viscose e
linho na composição. Uma
das extremidades termina
em uma mesa de chapa de
aço revestida com recouro
em sete opções de cor.
+karams.com.br

ADM MÓVEIS

Cadeira FLOW – A estrutura
de metal ganha uma almofada
que cobre assento e encosto.
Peça criada pelo designerresidente Bruno Debenetti.
+admmoveis.com.br
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6F DECOR AÇÕE S

A organicidade é a marca das
novas linhas de vaso de cerâmica.
Feitos a mão, eles ganham
superfícies e pintura sutilmente
imperfeitas. +6F.com.br

ASPECTO

Coleção MOVEMENT –
A artista plástica Vitória
Monteiro, criadora do Gretta
Ateliê, usa nas obras da
coleção um único material:
o fio de lã peruana, que ela
trabalha nas mais diversas
formas e texturas.
+aspectoforlife.com.br

K&Z HOME STOCK

Coleção FORMAS – As formas orgânicas e o acabamento
fosco são a marca da linha de vasos de cerâmica em
produção semiartesanal. +kzhomestock.com.br
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HARIZ

Cachepô – Os objetos da marca são garimpados pelo
mundo: Índia, China, além de outros países da Ásia. A linha
de cachepôs de níquel é toda feita a mão. +hariz.com.br

SAINT JAME S

Linha VOLUPTÉ – Criada pelo designer
espanhol Nino Bauti, ela chega
alinhada aos novos tempos. Os potes, de
diversos tamanhos, combinam o metal
(prata, ouro 24 quilates e grafite) a
outros materiais. A coleção inclui
dispensers de álcool em gel ou
sabonete líquido e bandejas multiúso.
+saintjames.com.br
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TENDÊNCIA DE MORAR

BRILHO PRÓPRIO

QUANDO EXPOSTA, A MATÉRIA-PRIMA DE MÓVEIS
E OBJETOS REVELA UMA ESTÉTICA ÍMPAR. OCULTA,
PODE SER A RAZÃO DE UMA PEÇA QUE ENVOLVE
O CORPO COMO COLO DE MÃE. HÁ TAMBÉM
AS QUE NASCERAM PARA ANDAR JUNTAS, COMO
A PALHA E A MADEIRA – E NÃO TEM ERRO.

EM DUPLA OU EM TRIO
Mais uma vez a palha e a madeira se unem formando uma das
associações mais apreciadas pelo brasileiro. Da MSul, o aparador
EVEN incorpora ainda o metal, trazendo à peça um perfume
contemporâneo. Eduardo Trevisan assina o móvel, que tem tampos
revestidos com lâmina natural de cinamomo. +msulmoveis.com.br
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E N C A N TA D O !
Uma ideia
surpreendente nos
vasos da Saint James:
a resina colorida
compõe com metais
nobres como a prata e
o ouro 24 quilates para
dar forma a peças
que fazem justiça ao
nome da coleção:
RAVIE. Encantamento,
em bom francês.
+saintjames.com.br
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TENDÊNCIA DE MORAR

À SUA E SCOLHA
A mesa lateral INDÓ, da
Century, traz uma inusitada
mistura de materiais:
madeira e fibra de vidro.
Neste caso, a matéria-prima
está oculta para que os
revestimentos façam bonito.
No tampo oval, de 1,70 m
x 0,70 m, a madeira pode ser
revestida com cinco opções
de laminado natural e cinco
opções de laca. Na base
de fibra de vidro, entram
as dez opções de pintura
metalizada. A Indó tem
0,30m de altura.

+meucentury.com.br
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ACORDOADA
Alumínio na base,
corda no assento
giratório. Assim é a
banqueta MAYA, da
Aluminas. Pode não
ser o casamento
mais usual, mas é
uma união feliz.

+aluminas.com.br

A V E Z D O M E TA L
Ela faz parte de uma família que
inclui cadeira com e sem braços e
também uma mesa. Na banqueta
UNA, da Or Design, quem brilha é a
matéria-prima, o ferro, com pintura
epóxi para aguentar as intempéries das
áreas externas. +ordesign.com.br

COMO SE
FOSSE ONTEM
Produzidos pela K&Z
Home Stock, os vasos da
coleção TEMPO, em cinco
modelos, dão ao vidro
uma aparência inesperada.
Feitos de vidro soprado,
são tratados com uma
substância ácida que lhes
confere uma aparência
porosa e metalizada,
como se tivessem sofrido
a ação das décadas.

+kzhomestock.com.br
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TENDÊNCIA DE MORAR

A SERVIÇO DO CONFORTO
Um raio-x no estofado PABLO SLIM, da Karam’s, revelaria percintas italianas e
mola espiral na base; nas almofadas do assento, espuma soft de alta resistência
coberta por uma manta siliconada. Nas almofadas soltas do encosto, fibra
siliconada extravirgem; no acabamento, uma gama de 160 opções de tecidos.
Essa é a receita de um sofá bonito, confortável e ergonômico, em que se pode
ficar por horas a fio sem que o corpo diga um único ai. +karams.com.br

TR ADIÇÃO E MODE RNIDADE
A dupla madeira e palhinha, eternamente
atual, está presente na cama AFRODITE,
com cabeceira curva. A peça da Armil
é produzida nos tamanhos king e queen.

+moveisarmil.com.br
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MONOBLOCO
É claro que as cores chamam
a atenção na linha batizada
COLORS, do Empório Tiffany.
Nela, a cadeira Eames ganha
tons que vão dos clarinhos
azul e rosa aos terrosos
fendi e terracota, passando
pelo menta, limão-siciliano e
musgo. As versões com e
sem braço saltam aos
olhos também pelos pés, feitos
de polipropileno injetado, o
mesmo material da concha.

+emporiotiffany.com.br

P E T F R I E N D LY
Vem da Índia a linha de
tapetes WET, da Hariz.
Confeccionados a mão,
em tear, a partir de
garrafas pet recicladas,
eles podem ser molhados.
Depois, é só secar ao
sol – boa escolha para
quem tem bicho em casa.

+hariz.com.br
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ENDEREÇOS
2A CER ÂMICA E MÓVEIS
19 3581-3281
www.2aceramica.com.br

AVANTI TAPETES
21 3198-5100/
21 3198-5117
www.avantitapetes.com.br

COMPANHIA DAS FOLHAS
11 3831-0300
www.ciadasfolhas.com.br

EMPÓRIO TIFFANY
11 3588-4002/11 4473-1800
www.emporiotiffany.com.br

6F DECOR AÇÕES
11 4612-3600
www.6f.com.br

B

CORBELLI
32 3539-3500
www.corbelli.com.br

ENTRECASA
71 3332-7171
www.entrecasa.com.br

COSMO INDÚSTRIA
17 3426-7600
www.cosmo.ind.br

ESSENZA DESIGN
54 3293-1077/54 3233-1461
www.essenzadesign.com.br

A

BEL METAIS
47 99225-1009
www.belmetais.com.br

ABDALL A
11 3272-1033
www.abdalla .com.br

BIASA HOME
@biasahome

ACCORD ILUMINAÇÃO
46 3581-5950/
46 3581-5957
www.accordiluminacao.com
ADM MÓVEIS
54 3462-7245
www.admmoveis.com.br
ALUMINAS
37 3381-3400/
37 3381-2146
www.aluminas.com.br
AMABILLE HOME
48 98854-6855
@amabilehome
ANTICA
11 4521-0268
11 96621-3567
@anticaoficial
www.antica.com.br
ARMIL
54 3286-8270
www.moveisarmil.com.br
ARTE OBJETOS
@ar teobjetos
www.ar teobjetos.com.br
ARTEFAMA
47 3631-1200
www.ar tefama.com.br
ARTESANIA ACTUAL
41 3649-1470/
41 98518-5807
www.ar tesaniaactual.com.br
ARTIMAGE
11 5525-3800
www.ar timage.com.br
ASIATEX
11 2423-3333
11 99289-2447
www.asiatex.com.br
ASPECTO
www.aspectoforlife.com.br
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BTC DECOR
11 3181-2244
www.btcdecor.com.br
BUCHAR A
19 3794-7102
www.buchara.com.br
BUTZKE
47 3312-4000
www.butzke.com.br
BY ART DESIGN
11 4723-8585
www.byar tdesign.com

C
CABANNA MÓVEIS
83 3245-4450/
83 98693-2382
www.cabanna.ind.br
CARTAGO TAPETES
19 3816-5009
11 99781-2050
www.car tago.com.br
CASA LIBRE
11 4301-2401
11 94569-0057
www.casalibredecor.com.br
CASA MUNDO
16 3610-9797
www.casamundodecor.com.br
CENTURY
44 3264-8550
www.meucentur y.com
CER ÂMICA MA ZZOT TI
19 3581-2923
www.ceramicamazzotti.com.br
CHINA SHOPPING
11 5666-7999
www.chinashopping.com.br
COMBINARE
43 3303-3100/
43 3303-3104
www.combinare.com.br

CRISTAIS DI MUR ANO
47 3327-0459/
47 3327-0460
www.cristaisdimurano.com.br
CRISTAIS SÃO MARCOS
35 3697-1892/
35 3714-1892
@cristaissaomarcos

D
DAEVE
11 3208-3515/11 3209-9148
11 93011-5555
www.daeve.com.br
DE L AVIE DECOR
54 3292-1828
www.delavie.com.br
DECOR ARE
83 3245-1133
www.decoraretextil.com.br
DECORTEXTIL
19 3478-5005/
19 3468-6819
www.decor textil.com.br
DELINEAR
11 2015-4651
www.delinearmoveis.com.br
DF DECOR
54 98435-5408
www.dfdecormoveis.com.br
DIBRIANZA R AFFINATO
41 98835-9083
www.dibrianza.com.br
DOIMO
31 3626-9374
www.doimobrasil.com.br

E
EDUARDO MOR AES IMPORT
21 2716-5533
ELISÊ
54 3298-2220
www.elise.com.br

F
FABIO FUZIMOTO
11 4594-1361
www.fabiofuzimoto.com.br
FEELING ESTOFADOS
47 3376-9300
www.feelingestofados.com.br
FIBR AS ARTE
21 2676-3787
www.fibrasar te.com.br
FLOR DE LIZ IMPORTS
54 3225-6830
www.flordelizimpor ts.com.br
FRONTIER
17 3213-9600/17 3202-9600
www.frontierimpor tadora .com.br

G
GOODS BR
54 3295-5300
www.goodsbr.com.br
GS MÓVEIS
41 3372-1216
www.gsmoveis.com.br

H
HARIZ
11 5053-7700/11 5051-3836
www.hariz.com.br
HELIZART
31 3227-9613
www.helizar t.com.br

I
I’M IN
12 3025-0391
www.iminhome.com.br
ITAMÓVEIS - ITACADEIR AS
47 3644-3597
www.itamoveis.com.br

J
J. MANGABEIR A
@estudiojmangabeira

K
K & F TAPETES
11 3825-0199/11 3822-5786
www.tapetesdomundo.com
K AR AM’S ESTOFADOS
44 3441-8400
www.karams.com.br
KZ HOME STOCK
11 2284-8888
www.kzhomestock.com.br

L
L AFORM
54 3285-1690
www.laform.com.br
L A ZZ INTERNI
54 3464-8800/54 3464-8811
www.lazzinterni.com.br
LIBER AL MARINI
21 3154-2324
@liberalmarini
LOVATO MÓVEIS
41 3677-2805
www.lovatomoveis.com.br
LUANA R AMALHO HOME
19 99767-3653
@luanaramalho.home
@luanaramalho.home
@luanaramalho.h
LUCA MILL ANI - DUE VETRI
11 2954-4747
LUCAT TI ARTES
13 3313-1747/13 3316-8016
www.lucattiar tes.com

M
MADEPL AN
48 3658-8584
@madeplandesign
@madeplandesi
@madeplandesign
MAIORI CASA
11 2423-3333/11 2423-3334
11 94473-2463
www.maioricasa.com.br
MAISOFA
47 3634-2723
www.maisofa.com.br
MANNES
47 3373-9200/
47 3307-1650
@estofadosmannes
MATREZAN
54 3275-1225
www.matrezan.com.br
MELYANA
21 2527-8020

21 98291-0059
www.melyana.com.br
MEMPR A DESIGN
43 3172-6600
43 98833-4309
www.mempra.com.br
MESTRE ARTESÃO
43 3328-8143
www.mestrear tesao.com.br
MOBILIER
48 3344-2643
@mobilier_cadeiras
@mobilier_cadeiras
MODALI DESIGN
11 3661-2200
www.modalidesign.com.br
MODALLE
17 3421-9186
www.modalle.com.br
MÓVEIS CACIQUE
35 3531-1559
www.moveiscacique.com.br

R
R AFANA
32 3531-1458/32 3529-5492
www.rafanamoveis.com.br
RECLINERS
19 3052-4642
19 99534 6482
www.recliners.com.br
REGINEZ
34 3318-2100
www.reginez.com.br
RENAR MÓVEIS
49 3246-9500
www.renar.com.br
RIBEIRO E PAVANI
11 3414-1000
www.ribeiroepavani.com.br
RIVAT TI
54 3025-9300/54 3222-6666
www.rivatti.com.br
RUDNICK
47 3631-1000
www.rudnick.com.br

MÓVEIS IRIMAR
47 91389933
www.irimar.com.br

S

MÓVEIS JAMES
47 3631-0300
www.moveisjames.com.br

SAFARI
41 3543-1212
@safarimoveis

MSUL
54 3477-2274/54 3477-1057
www.msulmoveis.com.br

SAINT JAMES
11 2955-5344
www.saintjames.com.br

N
NEOALI DECOR AÇÕES
45 3240-2119
www.neoali.com.br

O
OLD COMPTON
32 3331-6914
www.oldcompton.com.br
OR DESIGN
11 2606-0511
www.ordesign.com.br

P
POLLO DECOR
32 3532-8842
www.pollodecor.com.br

Q
QUADRUM E ART
11 3222-7612
www.quadrumear t.com.br

SALVA
51 3552-2500
www.salvamobiliario.com.br
SAMEC MÓVEIS
44 3264-1433
www.samecmoveis.com.br
SANDR A FUGANTI
43 3327-6648
www.sandrafuganti.com.br
SANKONFORT
11 2813-6161
www.sankonfor t.com.br
SARQUIS SAMAR A
43 3321-0186
@sarquissamarahome
SILVIA HERINGER
62 3086-8700
www.silviaheringer.com
STAR MOBILE
54 3462-6631/54 3462-6852
www.starmobileestofados.com.br

STUDIO CASA
41 3649-1664/41 3649-1066
www.studiocasa.com.br
ST YLOFINO
@stylofino

T
TAPECOURO
16 3727-1164
www.tapecouro.com.br
TAPETES SÃO CARLOS
16 3362-4000/16 3509-4000
www.tapetessaocarlos.com.br
TAPIS
11 3667-5548
www.tapetestapis.com.br
TEMPUS
11 2638 3743
@tempusdecor
www.tempusdecor.com.br
TISSOT
54 3421-4000
www.tissot.com.br
TOP ART
48 3658-4864
www.topar t.ind.br
TOQUE DE ARTE
32 3574-3789
www.toquedear tedesign.com
TORNEADOS FLEISCHMANN
47 3644-3696
www.torneadosfleischmann.com.br
TR APOS E FIAPOS
86 9910-0100
86 3233-7999/
www.traposefiapos.com.br
TREES&CO
11 5181-9870
www.treesco.com.br
TREVISO
54 3477-1215/54 3477-2044
www.estofadostreviso.com.br

U
UNIVERSUM
54 3293-1488
www.universum.com.br
UULTIS - GRUPO HERVAL
51 3564-8300
www.her val.com.br

V
Via Star
11 2225-9090
www.viastar.com.br
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