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Nossa alegria e gratidão vem do privilégio 

de comemorar 19 anos de editora e 11 da 

revista Mix Design! Basta um olhar rápido para 

o mercado editorial brasileiro para ter certeza 

de que não é nada fácil manter uma revista 

em circulação ininterrupta por tantos anos. São 

11 anos levando aos nossos queridos leitores 

projetos e muitas novidades em produtos. 

Durante esses dois últimos anos fomos tolhidos 

dos encontros, eventos, viagens e tantas outras 

coisas do nosso dia a dia, mantivemo-nos 

firmes e com muita esperança de que tudo ia 

passar, para seguirmos em frente!  

A capa da edição de 11° aniversário apresenta 

um apartamento assinado pelo arquiteto Marcos 

Santiago, um projeto cheio de detalhes e com 

localização privilegiada à beira-mar. 

Os arquitetos do Studio A + B, Lucia Navajas, 

Mariko Yamauti, Marianna Barbosa, Alessandra 

Afonso, Rosely Feijó e o designer Mauricio 

Queiroz, abrilhantam nossas páginas com 

projetos inovadores criados para famílias e 

empresas do litoral paulista e capital. 
 

Boa leitura!

Mix Design 
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Vitrine

A característica que torna o sofá Abapo 
marcante é, sem dúvida, seu design, 
assinado por Renata Banqueri. A peça 
é uma referência direta a obra de 
Tarsila do Amaral de 1928, chamada de 
Abaporu. Seus braços laterais possuem 
apenas uma linha que se dobra abaixo 
da estrutura, oferecendo um desenho 
singular e provocativo. Feito de madeira 
com acabamento em couro, o sofá 
Abapo é a união da personalidade com 
o aconchego.

Sofá Abapo

ALHAMBRA MÓVEIS EM SANTOS
SHOPPING PRAIAMAR - 3º PISO - (13) 3273-4484 | CENTRO - AV. SEN. FEIJÓ, 237 - (13) 3228-9599 
OUTLET - AV. SEN. FEIJÓ, 299 - (13) 3228-9590 | CASA E JARDIM - AV. SEN. FEIJÓ, 311 - (13) 3228-9590 
NATUZZI EDITIONS / SCHUSTER - AV. SEN. FEIJÓ, 314/316 - (13) 3223-6480 | WWW.ALHAMBRA.COM.BR

TODESCHINI SANTOS | AV. DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 588 | (13) 3284-4815
TODESCHINI RIVIERA | AL. DAS SAMAMBAIAS, 2.869 - LOJA 10 | (13) 3316-6205

Sinta a Brasilidade Pulsar
Os novos acabamentos Todeschini em palha natural conectam os seus ambientes à leveza e à tropicalidade.

Com desenho hexagonal, combina 
com os mais diversos estilos.

Exibindo linhas retas em sua trama, 
compõe muito bem em projetos 
minimalistas.

A trama em linhas retas e a
tonalidade escura trazem aconchego 
para os espaços.

Bossa Marrom Brise Natural Brise Marrom
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Vitrine

As formas orgânicas tornam o Sofá Fragmento um elemento sem início nem fim. Ele se torna 
um elemento fluido parte de um todo no décor. Venha conferir de perto no novo showroom da 
Kazarô Conceito.

KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 139
SANTOS/SP | (13) 3307-0444

Sofá Fragmento

Perfil de LED

HOUSE DECOR | AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 156 | SANTOS/SP | (13) 2202-4620 | WWW.HOUSEDECOR.COM.BR

A House Decor 
traz soluções 
de iluminação 
para os mais 
diversos projetos. 
Hoje o nosso 
destaque vai para 
o perfil de LED, 
que vem sendo muito utilizado em marcenaria, 
forros, sancas, e até mesmo em pisos e 
paredes de forma inovadora. Perfeito para usar 
suspenso, possibilitando criar vários formatos de 
luminárias pendente. Venha conferir as inúmeras 
possibilidades na House Decor.
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Vitrine

VISITE NOSSO SHOWROOM!
MAREL SANTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 06
SANTOS/SP | (13) 3474-4600
WWW.MARELSANTOS.COM.BR

Conheça a 
Coleção Kairós

Ms Barcelona

O padrão Orion possui característica ebanizada, ou seja, é um 
padrão amadeirado que sofre um processo de escurecimento 
da sua cor, sem perder a visibilidade de suas catedrais.

VENHA CONHECER A NOVA 
COLEÇÃO KAIRÓS, UMA 
COLEÇÃO EXCLUSIVA MAREL 
DESIGN MOBILI. 

PORTOBELLO SHOP SANTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 70 | GONZAGA | (13) 99114-8814 | (13) 3224-2088
PORTOBELLO SHOP GUARUJÁ | AV. DOM PEDRO I, 1080 | JD. TRES MARIAS | (13) 99114-8814 | (13) 3323-7450
PORTOBELLO SHOP PRAIA GRANDE | RUA FUMIO MIYAZI, 167 | BOQUEIRÃO | (13) 99114-8814 | (13) 3474-5353

O “menos é mais” pode parecer simplista, mas é na verdade bastante sofisticado e elaborado, é a síntese 
da simplicidade a partir de composições bastante complexas. Ms Barcelona foi idealizada com a ambição 
de traduzir o mesmo pensamento em uma proposta de design que, a partir de uma fusão de materiais 
como limestones, cimentos e basaltinas, cria uma superfície marcante, porém minimalista. Ora veios e 
elementos de pedras naturais, ora texturas de cimento com agregados, em um equilíbrio cromático que 
converge para algo único, sintético. As multissuperfícies, com acabamento mate, com relevo para uso 
externo, com o brilho do polimento, mais as incisões criando texturas esculpidas no material para uso em 
paredes, expressam a versatilidade de Ms Barcelona. Uma visão contemporânea das camadas do tempo: 
a pedra, o concreto, a arquitetura, a história, a tecnologia e o design - Ms Barcelona.
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Vitrine

Dekton
Rio Branco 
Exclusivo para o mercado 
brasileiro, DEKTON RIO BRANCO 
reflete um tom harmonioso, 
resistente, envolvente e cheio 
de possibilidades para os mais 
diversos tipos de projetos. Parte 
da ampliação de cores da série 
Dekton XglossBasiq, seu branco 
ainda mais puro, marca presença 
no ambiente, criando sensações 
e acrescentando ao espaço um 
toque de vastidão.

Nascido de uma nova proposta que atende às necessidades do mercado e últimas tendências detectadas, 
RIO BRANCO é um dos lançamentos DEKTON, da Cosentino e chega com preços mais acessíveis.

CASA MÁRMORE
AV. SENADOR FEIJÓ, 248 | SANTOS/SP | (13) 3234-2527 | (13) 3221-2274
WWW.CASAMARMORESANTOS.COM.BR

Sofá Abraço
EM EXPOSIÇÃO 
NA TREND HOME! 
TREND HOME
RUA GUAIAÓ, 108
SANTOS/SP
(13) 98149-4983
@TRENDEHOME

Pensando no extremo conforto, sua composição de espumas e almofadas 
soltas trazem aconchego e a sensação do abraço para dentro da sua casa.
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Vitrine

Colchões Scott Living 
Os colchões Scott Living são 
um reflexo do estilo pessoal 
de Drew e Jonathan Scott, 
inspirados no que eles amam: 
casa, família e um compromisso 
com a qualidade.

EMPÓRIO DOS
COLCHÕES EM SANTOS

AVENIDA DR. WASHINGTON LUIZ, 453
BOQUEIRÃO | (13) 3234-4208
EMPÓRIO DOS COLCHÕES

EM PRAIA GRANDE
AVENIDA MARECHAL MALLET, 1603

CANTO DO FORTE | (13) 3591-6072
@EMPORIODOSCOLCHOES

Os irmãos Scott, do programa Irmãos à Obra, são 
apaixonados por ajudar aspessoas a reivindicarem o 
seu direito a uma noite de sono saudável, confortável e 
rejuvenescedora, porque sabem que um sono melhor dá 
origem a manhãs melhores. Usando dos melhores materiais 
e nossa construção patenteada, os colchões Scott Living são 
montados à mão, investindo horas de trabalho artesanal 
em cada um. Então você consegue num melhor colchão, o 
melhor sono.

VENHA CONFERIR NO 
EMPÓRIO DOS COLCHÕES!

QUER CONHECER MAIS SOBRE ESSAS LINDAS 
PEÇAS DE LUXO QUE ATRAVESSARAM O TEMPO?
A DILMA MACHADO COISAS DA CASA TEM A 
MAIOR VARIEDADE DE MURANO DA BAIXADA 
SANTISTA. VENHA CONHECER O SHOWROOM.

Para entender sobre Murano é preciso 
retroceder na história. Em mil e 
quatrocentos anos antes de Cristo os 
egípcios começaram a soprar o vidro e 
produziam pequenos objetos que pareciam 
pedras preciosas. As características do 
murano: reciclável, transparente, dura, 
impermeável, isolante elétrico, durabilidade 
e abundantes recursos na natureza.
O boom industrial foi na Itália em Veneza. 
Em 1291, os artesões foram exilados 
pelo governo italiano no arquipélago de 
Murano para manter o segredo dessa 
tarefa artesanal. Essa forma de soprar 
vidro e produzir peças de rara beleza 
foi se aperfeiçoando graças ao espírito 
competitivo entre as casas produtoras. O 
arquepélago acabou dando o nome a uma 
técnica que até hoje o mundo inteiro usa.

DILMA MACHADO COISAS DA CASA
RUA AZEVEDO SODRÉ, 48 | SANTOS/SP
(13) 3301-0277 | @COISASDACASA 

Murano
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Sofá Andros 
O sofá Andros com exclusividade Andrade Decor, é um modelo próprio para living. Com 

opção sem braços ou com dois braços, além de diversas medidas, é possível atender diversos 
projetos e espaços. Seu conforto Slim é caracterizado pela elegância e por um sentar mais 

reto, ideal para receber os amigos. 

ANDRADE DECOR | AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 621 | SANTOS/SP | (13) 9963-4755 | @DECOR.ANDRADE

Sincretismo Estético Mineiro 
Inspira a Coleção Rito
Conexão material, espiritual e temporal da cultura 
contemporânea e barroca de Minas Gerais influencia o design 
de luminárias decorativas da marca curitibana dsgnselo. 
Elementos geométricos tridimensionais oscilam pelo universo 
das formas arredondadas, cônicas e curvas presentes tanto na 
obra Narcissus Garden Inhotim, de Yayoi Kusama, quanto na 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em 
Ouro Perto. As luminárias se transformam em objetos cênicos 
criados para projetar uma aura de luz, ora inspirados em cálices 
sagrados, altares barrocos e arcos, ora em esferas metálicas 
futuristas. Venha conhecer de perto na Lumen Iluminação.

LUMEN ILUMINAÇÃO | RUA AZEVEDO SODRÉ, 92
SANTOS/SP | (13) 3224-2009 | @LUMENILUMINACAO
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projeto

Fluidez e 

FOTOS HENRIQUE OGATA 

MODERNIDADE 

Projeto assinado pelo arquiteto Marcos Santiago, criado para uma família 
que desejava um lar prático, aconchegante com uma pegada praiana





Projeto Marcos Santiago 

A intenção foi criar uma casa prática, desde as escolhas dos revestimentos ao uso do 
mobiliário. Foram utilizados diversos elementos, madeira para maior acolhimento, concreto 

para um ar mais moderno, iluminação intimista e mobiliário confortável.

A área social da casa foi totalmente integrada com a intenção de obter espaços amplos e 
iluminados, criando um ambiente único onde pudessem desfrutar da companhia um do outro.
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Projeto Marcos Santiago 

No living painéis em madeira instalados nas paredes deram 
um toque acolhedor. O moderno sofá com encosto duplo, da 
Kazarrô Conceito, oferece conforto. Um converse com uma dupla 
de poltronas é perfeito para um drink. Destaque para a estante 
estrategicamente posicionada na sala, constituída por livros, vasos 
e quadros distribuídos nas prateleiras. Os objetos de decoração 
tem a curadoria de Dilma Machado Coisas da Casa. As persianas, 
cortinas e papéis de parede foram adquiridos na Manolli.
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A sala de jantar 
recebeu uma mesa 
retangular com 
design moderno e 
cadeiras em couro. 
A iluminação 
agradável foi 
reforçada pelos 
pendentes cheios 
de personalidade. 



Projeto Marcos Santiago 

A cozinha integrada 
à sala de jantar foi 
planejada para ser 

um ambiento de uso 
prático. O cobogó 

branco separa com 
muito charme os 
dois ambientes. 

Bancadas e pedras 
foram fornecidas 

pela Casa Mármore. 
Os revestimentos 
do espaço foram 

adquiridos na 
Portobello Shop. 
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PROJETO ARQUITETO 

 @arqmarcossantiago

Marcos 
Santiago 

A varanda gourmet 
conta com churrasqueira 
elétrica e mesa redonda 
acompanhada por 
cadeiras feitas em trama, 
acomodam na hora das 
refeições. O paisagismo, 
Erik Wisniewski, resgata 
a natureza de maneira 
simples e pontual. 

APOIO | KAZARRÔ CONCEITO | DILMA MACHADO COISAS DA CASA | CASA MÁRMORE | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS, GUARUJÁ E PRAIA GRANDE | MANOLLI

Projeto Marcos Santiago 28





projeto



NO LITORAL
OASIS

O projeto assinado pelo Studio 
A + B Arquitetura & Design, 
comandado por André Sant ‘Ana 
e Bruno Neves, para essa casa 
localizada em Maresias, litoral 
paulista, valoriza a cultura e a 
essência brasileira

FOTOS ANDRÉ MELLO

Uma casa de praia situada em uma das 
praias mais badaladas do Litoral Norte 
de São Paulo. O projeto de interiores 
tem uma produção contemporânea com 
peças de mobiliário de design nacional, 
parede de pau a pique, tapeçarias e 
decoração com artesanato brasileiro, 
valorizando e resgatando nossa cultura. 
O ponto de partida dos profissionais 
foi priorizarem a integração entre 
ambientes internos e externos tornando 
o convívio ainda mais agradável. Os tons 
neutros e diferentes texturas, fazem um 
contraponto com todo o paisagismo e 
natureza orgânica inserido na casa.
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Projeto Studio A + B Arquitetura & Design 

As grandes aberturas em vidro privilegiam aos espaços de living e jantar com uma luminosidade ímpar. Dois 
sofás acolhedores foram escolhidos para o conforto da família. A sala de TV tem como destaque a parede de 
pau a pique conferindo rusticidade. Na sala de jantar uma mesa em madeira natural com tampo de vidro, vem 
acompanhada por cadeiras na mesma tonalidade. 
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Projeto Studio A + B Arquitetura & Design 

Na cozinha, a linha clássica segue nos tons 
de azul nos armários, pensados para oferecer 
praticidade e funcionalidade ao ambiente, que 
foi pontuado com a cor branca, muito presente 
em todos os ambientes. 

O pendente de design 
diferenciado finaliza o 
décor dando um toque 
especial ao jantar.
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Projeto Studio A + B Arquitetura & Design 

A casa conta ainda com mais uma sala de TV, um espaço mais descontraído, ambientado com 
futons e balanço, perfeito para se jogar. 
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A área de lazer é um verdadeiro oásis, com espaços perfeitos para contemplar a natureza. A varanda 
totalmente integrada aos espaços internos conta com gourmet com área de churrasco, refeições e living. 

Projeto Studio A + B Arquitetura & Design 35



A piscina junto à área 
verde é um convite ao 
relaxamento e descontração. 
Uma praça do fogo fecha o 
projeto em grande estilo. 

PROJETO ARQUITETOS 

 @studioamaisb

André Sant ‘Ana 
E Bruno Neves 

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS, GUARUJÁ 
E PRAIA GRANDE 

STUDIO A + B
ARQUITETURA & DESIGN

Projeto Studio A + B Arquitetura & Design 36





projeto

ESCRITÓRIO CONTEMPORÂNEO 
E CHEIO DE PERSONALIDADE
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A arquiteta Mariko Yamauti, 
apresenta o projeto super 
aconchegante do seu 
novo escritório de 150 m², 
criado especialmente para 
receber seus clientes com 
muito carinho e conforto

A arquiteta revela que cada cantinho do 
escritório foi pensado com muita delicadeza. 
A paleta de cores e o conceito revelam 
muito da personalidade da arquiteta.

FOTOS MÔNICA ASSAN

Na entrada do escritório foi projetado um 
portal em carvalho natural, executado pela 
Florense Santos, para que ao entrarem 
os clientes sintam-se acolhidos. O espaço 
ganhou iluminação indireta reforçando a 
atmosfera intimista. 
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Projeto Mariko Yamauti 

A sala de reunião recebeu automação e TV 
para apresentação de projetos. O mobiliário 
planejado da Florense Santos, foi pensado 
para o armazenamento de amostras de 
materiais. Para trazer o design brasileiro para 
o espaço, foram escolhidas cadeiras Omar, 
da Rejane Carvalho Leite, com a curadoria da 
Alhambra Móveis.

O design brasileiro também está bem presente na 
sala de espera com a mesa de apoio Cigg de Jader 
Almeida e o banco Concêntrica da Mula Preta.
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Projeto Mariko Yamauti 

A sala da equipe é o coração do escritório. Era necessário muita comodidade e funcionalidade para os 
colaboradores. O ambiente conta com uma área de descanso que também atende os clientes com um 

espaço de café, beer center e adega.
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Projeto Mariko Yamauti 

Na sala da arquiteta a intenção foi trazer serenidade e 
conforto para contribuir nos momentos de criação. A 

iluminação natural é intensa nesse espaço melhorando o 
conforto e possibilitando contemplar um lindo jardim vertical. 

A frente da mesa um painel em quartzito cinza paginado 
com o formato de uma montanha traz elegância, assim como 

a mesa em quartzo e as cadeiras Satti de Jader Almeida. A 
produção da decoração foi feita pela Dilma Machado Coisas 

da Casa com a curadoria da arquiteta. 

PROJETO ARQUITETA

 @marikoyamautiarquiteta

Mariko 
Yamauti

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS | DILMA MACHADO 
COISAS DA CASA | FLORENSE SANTOS
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BOAS IDEIAS

O projeto do apartamento de 120 m² 
na Ponta da Praia, em Santos, SP, foi 
criado pela arquiteta Lucia Navajas, 
para um casal e um filho que gostam 
da natureza, praia e mar

FOTOS ANDRÉ MELLO

O apartamento conta com ambientes claros 
através da luz natural e da iluminação 
diversificada que proporciona cenas 
diferenciadas. O living tem o branco como 
base, mas conta com tonalidades escuras, 
um exemplo é o marrom chocolate aplicado 
na parede central. 

FUNCIONALIDADE E



Projeto Lucia Navajas 

O mobiliário moderno 
em tons de cinza e 

poltronas verde escuro, 
cor que se repete na tela 

feita com exclusividade 
pela arquiteta para 

colorir o ambiente. Uma 
poltrona giratória muito 

confortável, escolhida na 
Trend Home, favorece a 

visão da sala e varanda. O 
móvel do home em laca 

branca em linhas retas 
confere modernidade. 
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Na cozinha os armários puxam para um ar náutico em azul, com portas de palha sintética. O espaço 
para refeições recebeu uma parede em tijolinhos, mesa saarinen branca e banco no estilo alemão, um 

espaço para ser utilizado no dia a dia.

Projeto Lucia Navajas 47



Projeto Lucia Navajas 

A varanda é sempre um dos espaços preferidos, por ser perfeito para receber os amigos e relaxar. 
O espaço integrado ao living se transformou também em sala de jantar, o mobiliário prático com 
mesa em madeira natural, banco e cadeiras com assentos de couro sintético havana, completam 
a ambientação. A churrasqueira com balcão e armários em madeira natural destacam os azulejos 
coloridos da Portobello Shop Santos.  

PROJETO ARQUITETA 

 @lunavajasarq

Lucia 
Navajas
APOIO | TREND HOME | 
PORTOBELLO SHOP SANTOS, 
GUARUJÁ E PRAIA GRANDE
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projeto



A integração foi o ponto alto do 
projeto do apartamento em Praia 
Grande, litoral paulista, criado pela 
arquiteta Marianna Barbosa

FOTOS RENATO NAVARRO

Em busca de mais espaço e um ambiente mais 
orgânico, a opção de integração com varanda e 
cozinha foi uma das primeiras escolhas da família, 
que procurava um apartamento aconchegante e 
que pudesse acomodar amigos e familiares em 
suas recepções no novo apartamento. 
O projeto que teve como norte o conforto 
e funcionalidade, visando o melhor uso dos 
espaços e a rotina da família, tornando o dia a 
dia com as crianças mais leve e a casa sempre em 
ordem. A escolha por uma paleta neutra em tons 
de cinza e off white deram espaço para ousar nos 
revestimentos e acabamentos escolhidos. 

O painel em madeira que abraça 
toda a sala de estar camufla o 

acesso ao lavabo e área íntima do 
apartamento, trazendo o aconchego 

da madeira para a área social. 

Conforto e
PRATICIDADE 
MARCAM O PROJETO



Projeto Marianna Barbosa 

A cozinha integrada 
tinha como referência 
elementos clássicos que 
foram colocados de 
forma extremamente 
contemporânea utilizando o 
modelo de porta América da 
Todeschini Santos e Riviera, 
aliada à novos materiais 
como a pedra escolhida 
para a bancada em Neolith e 
eletros italianos. 

Pedras nobres brasileiras 
como o quartzo na parede 

da sala de jantar, pedra 
que foi escolhida a dedo 

junto aos moradores, 
trouxe cor e sofisticação ao 
ambiente de forma simples 
e imponente, conseguindo 

imprimir a personalidade 
dos moradores logo na 

entrada do apartamento. 
Destaque para o pendente 
que confere modernidade, 

peça garimpada na
Lumen Iluminação. 
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A funcionalidade tem destaque nos dormitórios dos filhos 
pequenos, que contam com ambientes que poderão ser 
transformados ao longo do crescimento deles, como por 
exemplo no quarto do filho mais velho que conta com uma 
mesa que possibilita o ajuste de altura e que o acompanhará 
com o passar dos anos, tornando o ambiente ainda mais 
significativo e integrado à família. 

PROJETO ARQUITETA

 @mariannabarbosaarq

Marianna 
Barbosa
APOIO | TODESCHINI SANTOS E 
RIVIERA | LUMEN ILUMINAÇÃO



projeto

DÉCOR PRÁTICO 
E ACONCHEGANTE



O apartamento de 144 m² assinado pelo 
designer de interiores Mauricio Queiroz, 
apresenta praticidade e estilo atemporal

Com características clássica e moderna os ambientes 
foram projetados para abrigar de forma aconchegante e 
descontraída. Os primeiros toques foram essenciais para 
incorporar algumas soluções que fariam toda a diferença 
no resultado. A especificação de mobiliários curvos e 
acabamentos de cada peça para trazer o ar clássico para a 
marcenaria moderna.

FOTOS ANDRÉ MELLO 



Projeto Mauricio Queiroz 

Com uma decoração 
onde o menos é 

mais, o living conta 
com um sofá bem 

acolhedor, pensando 
na estética da peça 

e no conforto da 
família, garimpado 

na Alhambra Móveis. 
A iluminação, 

apresenta poucos 
pontos embutidos 

propondo luzes 
cinematográficas 

com diversas cenas, 
conferindo um toque 
mais acolhedor e leve 

no novo lar.
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Projeto Mauricio Queiroz 

Na cozinha foram 
escolhidos revestimos 
geométricos e 
minimalistas para 
compor com as cores 
sóbrias da marcenaria 
da Todescini Santos. 

No jantar a escolha foi por uma mesa redonda para facilitar a circulação. A parede recebeu um 
grande espelho dando amplitude ao ambiente. O pendente com efeito circular no centro do jantar, 
traz modernidade.

PROJETO DESIGNER 

 @mauricioqueirozinteriores

Mauricio 
Queiroz 
APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS | 
TODESCHINI SANTOS E RIVIERA
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projeto

Personalidade

FOTOS DIVULGAÇÃO

MARCANTE
O escritório AAG Arquitetura e Interiores, da arquiteta Alessandra 

Afonso, recebeu o desafio de decorar a casa da advogada, 
empresária e influenciadora Deolane Bezerra, em apenas três dias



O imóvel de 1200 m² localizado em um 
condomínio em Tamboré, São Paulo, 

apresenta o estilo contemporâneo, 
com um toque clássico em algumas 
peças. A decoração segue a linha da 
arquitetura da casa, contemporânea, 
com objetos marcantes, seguindo a 

identidade da proprietária.



Projeto Alessandra Afonso 

A sala conta com mobiliários de linha reta em tons pasteis e neutros, com peças em madeira 
para aquecer o ambiente. A decoração contou com peças em murano e quadros assinados, com 
identidades marcantes. A profissional utilizou esculturas e luminárias de chão. Para vestir o ambiente 
e trazer vida foram selecionados vasos com folhagem e flores. Toda a decoração conta com a 
curadoria da Andrade Decor, loja de móveis e objetos de decoração de Santos, SP. 

Para o hall de entrada a escolha foi por uma escultura e quadros assinados, para mostrar a força da mulher. Foi 
montado também um ambiente “instagramável”, área onde a cliente faz seus vídeos para suas redes sociais.
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Projeto Alessandra Afonso 

PROJETO ARQUITETA 

 @aagarquitetura

Alessandra 
Afonso

Na sala de jantar, a mesa em laca vem 
acompanhada pelo conjunto de cadeiras em 

madeira e tecido natural que traduz a leveza do 
ambiente, assim como o imponente lustre em 

cristal que ajuda a reforçar esta sensação. 

APOIO | ANDRADE DECOR

AAG ARQUITETURA E INTERIORES
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projeto
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O projeto assinado pela arquiteta 
Rosely Feijó, para a clínica 
odontológica, tinha como objetivo 
atender as necessidades da 
profissional e criar ambientes 
acolhedores aos pacientes

FOTOS ANDRÉ MELLO

Para a sala com aproximadamente 100 m² a 
proposta era um projeto com quatro salas de 
atendimento, copa, áreas técnicas e recepção. 
Todos os espaços amplos e pensados para 
trazer funcionalidade no dia a dia de trabalho. A 
sensação de acolhimento e conforto ficam nas 
escolhas dos materiais e objetos de decoração. 

Eficiente e
acolhedor
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Projeto Rosely Feijó

Na área de recepção e espera a escolha foi pela madeira em tom quente para o painel ripado com 
perfil de led, elaborado pela Marel Santos. Outro detalhe interessante é a parede verde e a utilização 
de tapetes, ambos pouco utilizados em ambientes comerciais. O mobiliário composto por poltronas e 
mesas laterais, assim como quadros e objetos de decoração, tiveram a curadoria de Dilma Machado 
Coisas da Casa. A iluminação bem marcada deixa o ambiente agradável e reforça a sensação de 
aconchego, peças fornecidas pela Lumen Iluminação. Nas paredes quadros com fotos de diversos 
locais da cidade de Santos, criados pela FrameArt.
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Projeto Rosely Feijó 

O lavabo adaptado ganhou um detalhe especial 
com os revestimentos geométricos trazendo um 
charme aliado à acessibilidade. Destaque para 
os pendentes da Lumen Iluminação e objetos de 
decoração da Dilma Machado Coisas da Casa, 
que deram o toque final ao projeto. 

Nos consultórios, a 
opção foi por uma 

marcenaria em tons 
sóbrios, da Marel 

Santos e detalhes no 
gesso que disfarçam 

a viga rebaixada 
presente nas 

salas. As bancadas 
confeccionadas 

pela Casa Mármore 
conferem praticidade 

e organização. 

PROJETO ARQUITETA 

 @roselyfeijóarquitetura

Rosely Feijó 
APOIO | MAREL SANTOS | DILMA MACHADO
COISAS DA CASA | CASA MÁRMORE |
LUMEN ILUMINAÇÃO | FRAMEART 
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empresa

Empresa Alhambra Móveis

AS VITRINES ASSINADAS ALHAMBRA, DESTACAM NESSA EDIÇÃO OS PROJETOS DAS 
ARQUITETAS THAMYRIS ALBUQUERQUE, LEANDRA FERREIRA E MARILIA QUEIROZ, QUE 

PODEM SER APRECIADOS NA LOJA DO PRAIAMAR SHOPPING EM SANTOS

FOTOS HENRIQUE OGATA

Vitrines assinadas
ALHAMBRA 

A vitrine assinada pela Thamyris Albuquerque, foi 

idealizada como um espaço para reunir a família 

e amigos, com design e personalidade. Utilizando 

tons claros e texturas para transmitir a tranquilidade 

necessária e a sofisticação que as peças da Alhambra 

remetem. O destaque vai para o sofá, que foi o 

ponto de partida e inspiração para o projeto. 

 @thamyrisalbuquerque

THAMYRIS 
ALBUQUERQUE
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Empresa Alhambra Móveis

 @arquiteta.leandraferreira

A proposta da vitrine criada pela arquiteta Leandra Ferreira, partiu da mesma inspiração que sempre 

leva nos seus trabalhos, pensando sempre na qualidade de vida, conforto e funcionalidade. O ambien-

te conta com peças assinadas pela prestigiada designer Rejane Carvalho Leite, além de assinar móveis 

com excelência e qualidade, ela sempre traz a materialidade nacional. Exemplo disso são as poltronas 

Bumbas, as cadeiras Omar e o puff gêmeos, assinadas por ela.

LEANDRA FERREIRA
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Empresa Alhambra Móveis

A vitrine assinada pela arquiteta Marilia Queiroz, 

vem mostrar a força, sucesso e poder da mulher, 

em uma homenagem ao mês das mulheres. Todo 

o mobiliário carrega tons sóbrios e escuros, o 

sofá com um ponto de cor marsala e a mesa tem 

um toque incrível a madeira acinzentada com 

o meio em pedra. O espaço conta com várias 

peças assinadas, a mesa de jantar pela Roberta 

Banqueri, sofá por Mula Preta, poltronas Anello 

e luminárias Jader Almeida. 

MARILIA QUEIROZ 

Serviço: Alhambra Móveis - Shopping Praiamar - 3º piso - Santos/SP

 @arqueirozarquitetura
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design

Design

POR ALVARO GUILLERMO

ARQUITETURA
E INTERIORES

NA ECONOMIA COLABORATIVA

Um dos aspectos mais 
importante das mudanças 
que trouxe a economia 
criativa, à qual as áreas de 
arquitetura e interiores estão 
inseridas, é o modelo de 
trabalho, uma metodologia 
colaborativa, que de 
imediato se distancia do 
modelo autoral, de um 
profissional criativo.
Isto leva em consideração, 
também, o fato que mesmo 
profissionais autônomos 
têm se transformado em 
empresas e para pequenas 
empresas poderem atuar 
neste mercado competitivo, 
uma metodologia 

colaborativa tem resultado 
como a melhor opção.
Ao longo de mais de 15 
anos de estudo com diversos 
escritórios do mundo, tenho 
acompanhado esta mudança 
que nos últimos cinco anos 
tem se acentuado mais.
Em diversos outros 
segmentos, esta mudança 
de cultura ocorreu mais 
rapidamente, principalmente 
nas empresas de tecnologia 
mas, provavelmente, a 
demora se deve ao fato de 
que muitos profissionais 
entendem ainda seu trabalho 
como autoral e atrelam 
o resultado dos projetos 

e obras à sua 
assinatura. O 
mesmo se verifica 
nas artes e outras 
áreas onde prevalece a 
autoria individual.
De toda forma muitas 
das (que eu considero) 
melhores empresas 
de arquitetura e 
interiores, têm mudado a 
metodologia de trabalho 
para este modelo 
colaborativo, deixando 
isto claro em seus 
manifestos, propostas e 
sites. E a maioria têm 
sido contratada por 
este motivo.
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Design

PORQUE ESTE MODELO DEVERÁ EM BREVE SE TORNAR A 
FORMA MAIS COMUM ENTRE AS EMPRESAS DA ÁREA? 

POR ESTES TRÊS MOTIVOS. 

PRIMEIRO: cada vez mais 
as mudanças ocorrerão de 
forma mais ágil, inesperada, 
aleatória, generalizada e 
impactante. Em poucos meses 
tivemos uma variante da Covid 
pandêmica, chuvas torrenciais 
que devastaram bairros em 
diversas cidades do país e, 
atualmente, (enquanto escrevo 
o artigo) a guerra da Russia 
contra a Ucrânia. São fatos 
inesperados de diversos locais 
do mundo que afetam nossos 
negócios. As pessoas passam 
a se preocupar com a casa 
depois imediatamente querem 
viajar, depois o dólar aumenta, 
o preço do petróleo dispara e 
vocês conhecem bem todas as 
consequências. Por isso a dica 
aqui é ser Antifrágil (Taleb).
SEGUNDO: não dá para 
lidar com uma nova situação 
da mesma forma que lidava 
antes, a cada momento 
há que buscar um novo 
significado, ressignificar 
a vida, os negócios, as 

empresas, etc. Isso exige 
um novo projeto com 
novos signos, ou seja, 
Redesign. Redesenhar 
nossas vidas, empresas e 
marcas constantemente. 
Como? com criatividade. E 
a criatividade deve estar na 
metodologia de trabalho, no 
método e não no indivíduo 
criativo. Até porque todas 
as pessoas são criativas. O 
mundo é hiper-complexo 
para encontrar soluções e 
depender de apenas
um indivíduo.
Isto nos leva ao TERCEIRO 
e último ponto, que 
é Colaborativo. Esse 
método de trabalho 
deve ser colaborativo, 
desenvolvido por equipes 
multidisciplinares, com uma 
metodologia própria que 
permita que a criatividade 
não apenas faça parte, mas, 
seja o princípio, trazendo 
sempre algo novo. Desta 
forma deixamos de entender 

outras empresas como 
fornecedores ou parceiras, 
para entendê-las como 
colaboradoras. 
Como vimos, um fato 
inesperado pode interferir 
em todo o sistema (até 
global) e mudar nosso 
modelo de negócio 
ou empresa, por isso, 
todos os que estão 
interligados devem buscar 
soluções em conjunto, 
de forma colaborativa. 
A maior dificuldade que 
encontramos está nos 
executivos das empresas. 
Estes passaram anos 
treinando e aprendendo 
sobre competitividade para 
sobreviver, e agora devem 
mudar conceitualmente 
de competitivo para 
colaborativo, radicalmente 
oposto. Por isso, que mais 
uma vez, criatividade 
e antifragilidade são a 
alternativa para atender
este momento. 
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Social

PREMIAÇÃO CLUB
DESIGN LITORAL PAULISTA

Noite de premiação do Club Design Litoral Paulista aos 
profissionais que mais se destacaram no ano de 2021

FOTOS ALUANA CORTEZINI | THIAGO GOMES 

1. A grande vencedora da noite, 
a designer Helenice Cardoso, 
ladeada pelos empresários 
Sérgio Bonito e Andréa Bastos

2. A arquiteta Carla Felippi, 
recebendo o prêmio de 2ª 
lugar dos empresários Fauzi 
Rahim e Andréa Bastos

3. Monica Rodrigues, irmã da 
arquiteta Adriana Paiva, 3ª 
colocada, recebeu o prêmio das 
mãos dos empresários Roberto 
Capella e Mirlene Dadalf 

1

5 6 7

42 3

8 9 10

4. O ator e influencer 
Thiago Adorno, 
apresentou a premiação  

5. Os cinco primeiros 
colocados, Helenice 
Cardoso, Felipe Torelli, 
Carla Felippi, Monica 
Rodrigues (Adriana 
Paiva), Eliane Corrêa e 
Raquel Neris     

6. Plateia repleta 
de empresários e 
profissionais

7. A noite de premiação 
com coquetel e show 
de André Frateschi e 
Miranda Kassin  

8. Alvaro Guillermo, 
Mariana Bonito, Meire 
Vibiano e Sérgio Bonito

9. Erkan Assaf e 
Helenice Cardoso

10. Luis Mariano Vila 
Iglesias, Sabrina Araujo, 
Priscila Ferramentas e 
Laiz Iglesias
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INAUGURAÇÃO
NOVO SHOWROOM
FLORENSE SANTOS 

Entre coquetéis, a empresária Leticia Santiago da Florense Santos, 
recebeu em seu novo showroom arquitetos, designers, clientes e amigos 

para apresentar novidades e lançamentos da conceituada marca  
FOTOS DIVULGAÇÃO 

1. Letícia Santiago e 
Mateus Corradi, diretor 
da Florense nacional, 
prestigiando a festa  

2. Rita Carrasco, Andréa 
Ursini, Claudia Viana, 
Letícia Santiago, Juliana 
Abad e Katia Soares

3. Franz Rocha, Heitor 
Paulucci e Marcelo Couto 

4. Marcia Debski, Fernanda 
Trindade e Sirley Cruz 

5. Letícia Santiago e 
Leandra Ferreira

6. Maria Pierdomenico e 
Nicole Figueiredo

7. Fabiana Paiva, Amanda 
Gonçalves e Alvaro Guillermo 

8. Mauricio Queiroz, Thamyris 
Albuquerque e Keli Morais

9. Dani Monteiro, Alexandre 
Ferraz, Elias Souza e 
Sérgio França 

10. Drica Fenerich e Franz Rocha
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