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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

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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Estamos de volta! E com muita

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

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:

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

Cristina Dantas,
editora de texto

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
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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.

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

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

COM A PALAVRA

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.”

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.”

COM A PALAVRA

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?

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

COM A PALAVRA

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.”

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.”

COM A PALAVRA

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.”

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.”
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DE MÓVEIS, OBJETOS, TAPETES
MAIS BONITA E ACONCHEGANTE.

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

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

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

tudo novo

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

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

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

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

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

L U C AT T I

BUTZKE

Poltrona SERENA – De madeira garapeira
com acabamento em verniz EPS (extrema
proteção solar). Braços de corda de
polipropileno nas cores preta ou fendi.
+butzke.com.br

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

TENDÊNCIA DE MORAR

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.

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

TENDÊNCIA DE MORAR

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

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

TENDÊNCIA DE MORAR

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

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

foto: marcelo donadussi

TENDÊNCIA DE MORAR

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
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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