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vitrine

Lançamentos Porcelanosa
Baseando-se em materiais nobres como a madeira, pedras preciosas ou a antiga cerâmica, os
revestimentos Porcelanosa voltam à essência da natureza em sua coleção 2020, que já está disponível
na House Decor.

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

PROJETO SIMONE GHESSI

Ônix translúcido
O ônix é um mineral puro, possui uma beleza
incomparável. Sua transparência permite a visualização
de seus veios em tons e nuances. Usualmente inserido em
locais de destaque, em lavatórios, hall social, salas e até
mesmo em painéis decorativos.
Pode ser encontrada em diversas cores no mercado, sendo
as mais famosas os tons de branco, bege e rosa. Essa pedra
quando iluminada tem um efeito único que agrega ainda
mais valor e sofisticação. Você pode encontrar esse lindo
material na Casa Mármore.
CASA MÁRMORE

AV. SENADOR FEIJÓ, 252 | SANTOS/SP | (13) 3234-2527 | (13) 3221-2274
WWW.CASAMARMORESANTOS.COM.BR
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Vitrine

vitrine

Aurora Síntese
Deixe as sensações
do nascer do sol
tomarem conta do seu
ambiente. Com toque
acetinado, Aurora é
o novo padrão para
os móveis Todeschini.
Com inspiração em
fenômenos da natureza,
ele traz consigo muita
juventude e cor para o
seu espaço.

TODESCHINI SANTOS

TODESCHINI RIVIERA

AV. DR. BERNARDINO DE CAMPOS, 588

AL. DAS SAMAMBAIAS, 2.869

(13) 3284-4815

LOJA 10 | (13) 3316-6205

Cervejeira Blue Light Venax
A cervejeira Blue Ligth,
possui iluminação
interna de LED na cor
azul. Com um design
moderno e elegante
é um diferencial na
linha de cervejeiras.
Prateleiras reguláveis,
sistema de regulagem
para diversas posições
de uso das prateleiras,
adaptando-se à todos
os modelos de latas
e garrafas.
COALFE CASA E LAZER | RUA DA CONSTITUIÇÃO, 379/387 | SANTOS/SP | (13) 3229-2800 | WWW.COALFE.COM.BR
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Vitrine

vitrine

Poltrona Luisa
A poltrona Luisa, assinada pelo
Estudiobola, conta com estrutura
em madeira certificada, acabamento
raiado nas arestas que aumenta
a durabilidade e conforto do
mobiliário. Opções de tapeçaria
em couro e tecidos. Peça exclusiva
da Kazarrô Conceito.
KAZARRÔ CONCEITO
AV. WASHINGTON LUIZ, 527
SANTOS/SP | (13) 3307-0444
KAZARRÔ QUARTOS
RUA AZEVEDO SODRÉ, 89

SANTOS/SP | (13) 3321-8942

Linha
INO
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Vitrine

Inspirada nas cozinhas industriais e com um apelo estético
único, a LINHA INO Evviva Santos, além de revolucionar a
concepção dos planejados, traz para as residências todos
os diferenciais que compõe uma atmosfera gourmet.

EVVIVA SANTOS
AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 710
SANTOS/SP

(13) 3221-7685 | (13) 3223-6950
WWW.EVVIVA.COM.BR

vitrine

Cadeira Toro
Lattoog
Fabricada em madeira maciça e tela
natural Rattan, a cadeira Toro desenhada
pela Lattoog, tem no seu encosto o
ponto visual mais marcante da peça.
Inspirado no formato de um chifre, o
design dessa cadeira foi elaborado para
oferecer conforto, acolhimento e beleza
através de técnicas próprias repletas do
DNA da marca.

ALHAMBRA MÓVEIS EM SANTOS

SHOPPING PRAIAMAR - 3º PISO | (13) 3273-4484
CENTRO - AV. SENADOR FEIJÓ, 237, 299, 311, 314/316

Coleção
Atmosfera
A atmosfera, como a camada que
envolve e define os limites deste nosso
planeta, interfere nas impressões do que
há além da Terra. A Atmosfera, como o
olhar singular do artista que contempla
o infinito, recria o universo em superfícies
surpreendentes.
O espaço não é plano, o tempo tem seus
ritmos e os movimentos celestes revelam
faces únicas desse cenário, que inspira
uma coleção única de revestimentos.
Através do olhar de Antonio Bernardo, a
coleção Atmosfera recria o limite entre a
superfície plana e o espaço. Entre a joia e
a arte, revestimentos que surpreendem.
PORTOBELLO SHOP EM SANTOS | RUA AZEVEDO SODRÉ, 70 - BOQUEIRÃO | (13) 3327-6746 | (13) 3224-2088

PORTOBELLO SHOP EM GUARUJÁ | AV. DOM PEDRO I, 1.080 - JARDIM TRES MARIAS

PORTOBELLO SHOP EM PRAIA GRANDE | RUA FUMIO MIYAZI, 167 - BOQUEIRÃO | (BREVE) | WWW.PORTOBELLOSHOP.COM.BR
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Vitrine

projeto

Convívio

PRIVILEGIADO
FOTOS ADRIANO ZENI

O PROJETO DESTA CASA DE 165,34 M², LOCALIZADA EM SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP, ELABORADO PELOS ARQUITETOS SANTISTAS TIAGO CALIGIURI E
MARCELA LAMONATO, FOI CRIADO PARA UM CASAL E TRÊS FILHOS ADULTOS,
QUE ADORAM VIAJAR, CURTIR A CASA E A FAMÍLIA, E ENCHER A CASA DE AMIGOS

P

ara adequar
os espaços às
necessidades
dos moradores,
foi feita uma

grande reforma. A sala,
anteriormente compactada
ganhou amplitude com a
retirada das paredes, passando
a integrar os ambientes que
apresentam o predominante
uso de madeira natural no
mobiliário. O estar ganhou
um espaçoso sofá e uma
poltrona de canto. Um sistema
tubular suspenso, dá suporte
a TV que pode ser assistida
de qualquer ponto do living.
As janelas foram ampliadas e
deram espaço para grandes
vãos que favorecem a entrada
da luz natural. Um projeto
luminotécnico foi desenvolvido
com arandelas e luz focada,
oferecendo uma iluminação
agradável e aconchegante.
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Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri

Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri
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Na sala de
jantar mesa
em madeira e
base de ferro.
As cadeiras
de design
moderno foram
elaboradas
em madeira e
tecido, peças
garimpadas
na Alhambra
Móveis.

A área externa, que contempla piscina e churrasqueira, foi transformada num confortável espaço gourmet, e teve sua concepção completamente repaginada. O plano era criar um ambiente descolado e
amplo, para ser o refúgio dos encontros da família e dos amigos.

O lavabo foi ampliado e teve suas
características originais reformuladas para
um conceito contemporâneo, através da
substituição dos acabamentos e iluminação.

Projeto Marcela Lamonato

Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri

19

PROJETO DOS ARQUITETOS

Marcela
Lamonato
Tiago
Caligiuri
E

DO ESCRITÓRIO
CALAMO ARQUITETURA

Na cozinha, o piso de porcelanato amadeirado em réguas foi
também na parede da pia, conferindo harmonia. O tom cinza
predomina paredes, bancadas e marcenaria. O destaque vai para
a parede revestida com Diesel da Portobello, em harmonia com
o elemento vazado cinza de louça esmaltada.

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS |

PORTOBELLO SHOP SANTOS E GUARUJÁ

Projeto Marcela Lamonato e Tiago Caligiuri
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projeto

Décor sob

MEDIDA

COBERTURA
PROJETADA
PELA ARQUITETA
JULIANA ABAD,
PARA UM CASAL
E TRÊS FILHOS
JOVENS, DOIS
MENINOS
GÊMEOS E UMA
MENINA, QUE
NECESSITAVAM
DE ESPAÇOS
AMPLOS PARA
ACOMODAR
A FAMÍLIA
E AMIGOS
FOTOS ANDRÉ MONTEIRO

As mudanças foram
feitas ainda na fase de
construção do edifício,
readequando a planta às
necessidades da família.

No andar de baixo os ambientes foram totalmente integrados, recebendo a sala de TV, que foi
posicionada na varanda com um espaçoso sofá retrátil, da Alhambra Móveis, que abriga toda a família.

O espaço de varanda conta também com de um mini escritório e um espaço para relaxar e apreciar o
mar. A sala de jantar foi mobiliada com mesa oval com base torneada e dez cadeiras tipo medalhão, da
Alhambra Móveis. Duas adegas e um aparador bar completam o espaço utilizado para almoço e jantar.
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Projeto Juliana Abad

A cozinha do piso inferior, que é a principal do apartamento, recebeu armários planejados pela a Evviva
Santos, contribuindo para a organização do ambiente, onde são feitas as refeições do dia a dia.

Ainda no mesmo piso, a suíte máster
do casal foi elaborada com cores claras
e decoração clássica, mesmo conceito
que se estendeu ao closet e ao banho
do casal. Destaque para a cabeceira e
painel da LCD em camurça com tachas
douradas e os móveis planejados pela
a Evviva Santos, que seguem o mesmo
estilo clássico.
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Projeto Juliana Abad

Projeto Juliana Abad
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O piso superior foi pensado para acomodar a família e muitos amigos. Os
ambientes home, bar e terraço gourmet são mais descontraídos e os mais
desejados pelos proprietários, que queriam uma área ampla com uma
mesa para acomodar quatorze pessoas sentadas e uma área gourmet com
toque diferenciado na cor dos armários planejados pela a Evviva Santos.

O lavabo do andar segue um conceito mais
sofisticado, no papel de parece geométrico preto
com dourado e no espelho clássico que já era
acervo da proprietária.

PROJETO DA
ARQUITETA

Juliana
Abad
APOIO | EVVIVA SANTOS | ALHAMBRA MÓVEIS

Projeto Juliana Abad
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projeto

Integração e

FOTOS ANDRÉ MELLO

CONFORTO

UM APARTAMENTO CONFORTÁVEL, CLARO E MODERNO PARA
O CONVÍVIO DA FAMÍLIA E RECEBER OS AMIGOS. O PROJETO
DE 167 M² FOI ASSINADO PELA DESIGNER CAROLINA FARIA

O

imóvel passou por
algumas intervenções,
foi eliminado um quarto
e nivelado o piso da
varanda com a sala

e cozinha, favorecendo a integração total
dos ambientes. Em destaque no living, o
espaçoso sofá em L revestido com tecido
cru e base em madeira, da Trend Móbile.
Na parede foi utilizado o revestimento 3D
da Portobello Shop Santos e Guarujá, como
painel de TV. Complementando a decoração,
algumas plantas em vasos e uma escultura
em blush do artista plástico Jadir Battaglia.

32

Projeto Carolina Faria

Projeto Carolina Faria
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Um estar aconchegante com parede verde
e mobiliários em madeira e tons claros,
da Trend Móbile, foi criado na varanda,
espaço idealizado pela dona do imóvel
para relaxar e tomar um cafézinho.

A sala de jantar recebeu uma espaçosa mesa quadrada com base em laca e tampo de vidro, que
abriga até quatorze pessoas em dias de reuniões. Ao redor o espaço gourmet integra-se à cozinha
oferecendo praticidade. No balcão e parede foram utilizados revestimentos amadeirados da Portobello
Shop Santos e Guarujá e nas bancadas, o silestone branco, da Casa Mármore.
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Projeto Carolina Faria

PROJETO DA DESIGNER

Carolina
Faria

APOIO | TREND HOME |

TREND MÓBILE E CONCEPT |
PORTOBELLO SHOP

SANTOS E GUARUJÁ |
ANDRADE DECOR |
CASA MÁRMORE
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Projeto Carolina Faria

A moderna cozinha além da praticidade da integração, conta com
armários planejados pela Trend Home e eletrodomésticos de ponta.

projeto

Conexão

VISUAL

LOCALIZADO NO
TRADICIONAL
BAIRRO DA
MOOCA, EM
SÃO PAULO,
O IMÓVEL DE
73,5 M² FOI
ADAPTADO AO
ESTILO DE VIDA
DE SUA JOVEM
MORADORA
FOTOS
LUÍS GOMES

Com 73,5 m²,
o apartamento
oferecia uma planta
compartimentada
que não atendia
o estilo de vida da
jovem moradora, na
faixa dos 30 anos.
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A principal tarefa do arquiteto foi integrar co-

projeto luminotécnico. A cliente queria inte-

zinha, sala de estar e varanda de um modo

riores contemporâneos com alguns toques

que os espaços dialogassem entre si. A co-

retrô e elementos industriais. O projeto de

nexão visual entre os ambientes também foi

iluminação mescla luminárias de embutir e

prioridade na escolha dos revestimentos e no

trilhos eletrificados.

Projeto Bruno Moraes

Na sala, a paleta de cores sóbria ganha vida

móvel da TV que nasce ali se transforma na

com as estampas geométricas do tapete e das

bancada do home office e termina na varanda. O

almofadas. O mobiliário do estar tem papel

tijolinho aplicado na parede da entrada, contribui

importante na integração dos ambientes. O

para a sensação de acolhimento.

A área da churrasqueira é revestida com subway
tiles em preto, mesma cor do trio de pendentes e
das cadeiras em volta da mesa oval.

A bancada da cozinha é revestida
com tijolinhos esmaltados brancos
e o tampo de quartzo não tem
rebaixo para o frontão. O quadro
do famoso submarino amarelo,
eternizado pelos The Beatles, e o
suporte lúdico de boneco trazem o
décor para a temática jovem. A ilha
gourmet, por sua vez, se tornou o
lugar mais badalado do apê quando
a moradora recebe os amigos.

Projeto Bruno Moraes
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Os mesmos azulejos
escuros da varanda
aparecem nos box
e, junto com os
espelhos modernos,
compõem o ar jovial
dos banheiros.
No dormitório,
predomínio dos tons
cinzas presente no
pequeno criado mudo,
porta dos armários e
no enxoval.
PROJETO DO
ARQUITETO

Bruno
Moraes
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Projeto Bruno Moraes

projeto

PROPOSTA

contemporânea
O PROJETO ASSINADO PELA
ARQUITETA MARIKO YAMAUTI, FOI
CRIADO PARA UM JOVEM SOLTEIRO,
QUE DESEJAVA UM LAR QUE
EXPRESSASSE SUA PERSONALIDADE,
ONDE PUDESSE RELAXAR E RECEBER
FAMILIARES E AMIGOS

O

FOTOS ANDRÉ MELLO

ponto principal do projeto de 250
m² foi viabilizar a integração da área
social e destacar a vista para o mar.
Uma proposta contemporânea,
com muita tecnologia, mas com a

leveza e inspiração que a praia e o mar proporcionam.
A área social que foi toda integrada oferecendo total
vista ao mar. Os espaços de convívio receberam tons de
cinza, revestimentos discretos e mobiliário com formas
marcantes, destacando a personalidade do morador.

No living, peças de mobiliário assinado como a pol-

garimpadas na Alhambra Móveis. Pode-se destacar

trona Wing e mesa Jardim de Jader Almeida, agre-

também a adega climatizada e a lareira na área do

gam ao design contemporâneo do projeto, peças

converse junto ao painel em mármore Gris Armani.

A cozinha recebeu armários planejados e uma ilha de três metros em quartzo calacata que a integra
às demais áreas sociais do apartamento. O espaço foi equipado com eletros de ponta. Na iluminação
um conjunto de pendentes que destaca a área de refeições da ilha.
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Projeto Mariko Yamauti

A suíte máster conta
varanda com vista para
o mar, closet e sala de
banho. Destaque para
o revestimento Biaco
di Elba da Portobello
Shop Santos, em dois
formatos, que confere
a glamorosa aparência
do mármore.

PROJETO DA
ARQUITETA

Mariko
Yamauti

APOIO | ALHAMBRA MÓVEIS |
PORTOBELLO SHOP SANTOS
E GUARUJÁ
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Projeto Mariko Yamauti

projeto

SOLUÇÕES

práticas

OS ARQUITETOS RAFAEL
GREGÓRIO E ALINI REFFI, DO
ESCRITÓRIO GREGO ARQUITETURA,
ASSINAM O PROJETO DO
APARTAMENTO IDEALIZADO PARA
UM CASAL E FILHA QUE GOSTAM
DE ESTAR JUNTO
FOTOS HENRIQUE OGATA

O

imóvel localizado em Santos,
litoral paulista, segue o estilo
contemporâneo, com um toque praiano. Os acabamentos
em tons neutros contrapõem-

se à peças de cores marcantes, reforçando a essência de quem habita e buscando soluções práticas,
liberdade e amplitude nos espaços.

Na área social as estantes são os pontos focais da sala, com iluminação indireta feita com fitas de LED. O
espelho aplicado de ponta a ponta sob um painel de madeira, cria a sensação de amplitude. O mesmo
painel conta com uma porta de correr de espelho embutida por trás, otimizando o espaço. A TV foi
embutida em um nicho e nivelada com o espelho. Isso fez com que a sala ganhasse melhor circulação.
Móveis em tons neutros fizeram parte do layout e deixaram a sala mais convidativa e confortável.

Na sala, a mesa
redonda que vem
acompanhada
pelo conjunto
de cadeiras
em madeira e
tecido natural
da Impérium
Móveis conferem
praticidade. O
lustre com design
diferenciado
reforça a
atmosfera de
descontração.

Projeto Rafael Gregório e Alini Reffi
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Na varanda gourmet, a churrasqueira foi revestida
com quartzo branco, já na parte superior das paredes, foram usados painéis em MDF na cor carvalho
e nos armários na cor Chamois, deixando o terraço com um toque mais moderno. A mesa azul e
a parede verde de plantas completam o ambiente
deixando-o convidativo e aconchegante.
Os acabamentos escolhidos finalizam o projeto
dando toda a sofisticação que o apartamento pede
e com as características pessoais do casal.

PROJETO DOS ARQUITETOS

Rafael
Gregório
Alini Reffi
E

APOIO | IMPÉRIUM MÓVEIS
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Projeto Rafael Gregório e Alini Reffi

projeto

O PROJETO
DE 142 M²
ASSINADO PELA
ARQUITETA
JULIANA
BOUZAS E PELA
DESIGNER
MICHELE
SANTOS, FOI
CRIADO PARA
UM JOVEM
CASAL QUE
ESTAVAM
MONTANDO
SEU PRIMEIRO
APARTAMENTO

DÉCOR

para dois

FOTOS
ANDRÉ MELLO

A varanda integrada ao living, abriga a sala de jantar que recebeu uma mesa em madeira
rústica, vem acompanhada por três cadeiras de design e um banco de madeira. A iluminação
agradável feita com pendentes, oferece aconchego. Persianas rolom fecham os grandes vãos
da varanda, dando privacidade.

A

integração da sala, cozinha e varanda, possibilitou um melhor aproveitamento dos
espaços. Os revestimentos escolhidos na House Decor, foram usados para limitar
cada ambiente. O living recebeu um sofá confortável e um rack em madeira e laca, o
revestimento em alto relevo na parede da TV é destaque. A iluminação com lâmpadas

focadas, arandelas e pendentes, oferece aconchego, peças garimpadas na House Decor.
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Projeto Michele Santos e Juliana Bouzas

Entre os desejos
do casal, estava
um ambiente
exclusivo para
manter uma base
para o computador
e assistir filmes,
onde foi criada
uma decoração
descontraída, cores
marcantes e piso
vinílico, da House
Decor, que favorece
a acústica e a
sensação térmica.

Projeto Michele Santos e Juliana Bouzas

61

A suíte do casal conta com painel ripado de madeira e
cabeceira estofada com iluminação indireta, transmitindo
uma sensação agradável e aconchegante. Armários
planejados com portas de correr otimizam o espaço.
PROJETO DA DESIGNER

Michele
Santos
Juliana
Bouzas
E ARQUITETA

APOIO | HOUSE DECOR
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Projeto Michele Santos e Juliana Bouzas

projeto

Ambientes

FOTOS DANIEL WILLIAN

HUMANIZADOS

O NOVO PROJETO TROUXE PRATICIDADE E FLUIDEZ AOS ESPAÇOS DA CLÍNICA
DE ESTÉTICA. O OBJETIVO ERA CRIAR AMBIENTES MODERNOS, ATEMPORAIS E
QUE AO MESMO TEMPO TROUXESSE UM IMPACTO VISUAL NOS CLIENTES

O

Na recepção foram usados painéis desconstruídos

revestidas com os mesmos painéis, seguindo na

com iluminação indireta, conferindo um ar des-

mesma linguagem. Em outros espaços usados de

pojado e aconchegante ao projeto. Em algumas

uma maneira diferente através dos ripados, como

salas de atendimento, as paredes também foram

pode ser visto na sala de massagem.

desejo da cliente - que
teve papel primordial
na reforma - era dar
um ar mais humanizado
à clínica de 400 m²,

privilegiando a escolha das cores, iluminação,
paisagismo e um mobiliário leve e moderno.
Partindo dessas diretrizes, a designer Maria
Isabel Franco, da Todeschini Santos e Riviera,
optou em revestir as paredes com painéis no
padrão Beton Todeschini, evidenciando os
tons, texturas e traços do concreto aparente.
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Projeto Maria Isabel Franco

Projeto Maria Isabel Franco
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O foco principal do projeto foi oferecer ambientes harmoniosos para a equipe
multidisciplinar de médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos e
levar qualidade de vida aos pacientes.

PROJETO DA
DESIGNER

Maria
Isabel
Franco

APOIO | TODESCHINI

SANTOS E RIVIERA

68

Projeto Maria Isabel Franco

empresa

Vitrines assinadas

ALHAMBRA

O PROJETO VITRINES ASSINADAS ALHAMBRA MÓVEIS, APRESENTA
O TRABALHO DAS ARQUITETAS AMANDA RAMIREZ, RENATA VALEIRO
E PATRÍCIA SANTAELLA, NA LOJA DO SHOPPING PRAIAMAR
FOTOS MARCELO DOS SANTOS

O conceito adotado pela arquiteta Renata Valerio, para sua vitrine foi tornar um

RENATA
VALEIRO

ambiente aconchegante com materiais naturais, como madeira, palha de ratan e
couro, onde foram usadas peças de lançamento, tons terrosos somados ao verde
e coral, peças pontuais com toque indígena.

AMANDA
RAMIREZ
Com uma proposta moderna e funcional, a arquiteta
Amanda Ramirez, criou uma vitrine que conseguiu adaptar várias peças em diferentes espaços, utilizando tons de
dourado, verde e marsala. No living o destaque vai para
o sofá que pode ter o formato modificado conforme a
necessidade. No jantar a mesa escolhida tem design diferenciado feita em elementos naturais, pedra e madeira.
Fechamos o projeto com o quadro e biombo espelhado.
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PATRÍCIA
SANTAELLA
A conexão num espaço diz muito
a respeito de quem o habita. Por
isso, nesse ambiente de estar e jantar, a ideia da atmosfera do surf, da
mulher atual e atemporal. Linhas
curvas, materiais naturais, organicidade como um todo no mobiliário
e decoração, permitiram essa leveza. Destaque para poltrona Lina,
que homenageia uma das mulheres
mais icônicas da arquitetura, Lina Bo
Bardi. Em madeira clara, ferragens
e tecido cru, a poltrona pontua no
ambiente com toda sua sofisticação
e conforto.
Serviço: Alhambra Móveis
Shopping Praiamar - 3º piso - Santos/SP
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Design e

economia criativa
espaços vazios que podem passar a ter vida. E tenho tra-

da área. Mas estamos tratando do design na economia

O importante é que este segmento mobiliza o mercado

tou me referindo na concepção mais ampla do design.

tado disso nos artigos que escrevo aqui sobre tendências.

INVESTIR EM DESIGN DEIXOU DE SER UMA QUESTÃO
DE LUXO OU ESTÉTICA, É UMA POSTURA POLÍTICA.
“O design pode gerar um valor significativo para as economias locais e regionais: Londres continua
sendo a potência do design do Reino Unido, com quase uma em cada três empresas baseadas na capital,
bem como um em cada cinco trabalhadores de design. No entanto, este estudo também mostra que, nos
últimos anos, a maioria das regiões do Reino Unido também tiveram um crescimento no Valor Agregado
Bruto gerado por designers”. British Design Council 2018.
POR ALVARO GUILLERMO

O design de interiores mobiliza o melhor da economia

designers e nas habilidades de design. Queríamos in-

grande impacto está na geração de empregos diretos,

do Reino Unido interage com os designers - como eles

criativa que é o mercado local e a economia circular. O

cada vez que um profissional de design de interiores entra
em ação gera em torno de 40 empregos diretos para cada

projeto desenvolvido. Número que triplica nos indiretos de
primeira instância e segue assim em todo a cadeia.

Quem está acompanhando a economia criativa no
mundo já percebeu que é um dos mercados mais importantes. E não se restringe mais ao arquiteto ou de-

signer que faz projetos residenciais para atender famílias, a maioria das empresas já percebeu a importância
deste criativo e o inseriu no seu negócio.

“O design opera em toda a economia do Reino

Unido e não está mais restrito às indústrias criativas. Outros tipos de empresas estão investindo em
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vestigar como o restante da população de negócios

estão investindo em design, o impacto que isso tem na

organização e qual é a demanda por design. “ British
Design Council 2018

No livro Economia criativa de John Howkins o segmento

de design de interiores tem grande destaque, ele apresenta o case de Sir Terence Conran, CEO do Conran De-

sign Group uma rede de design de interiores. A escolha

do Conran é pela proximidade londrina e pela excelência

local, e quando tratamos de economia criativa passa a ser
um dos mais importantes, como demonstrarei a seguir.

Segundo Howkins o império de Conrad vale mais de L$1

bilhão de Libras Sterlinas, gerando algo na casa de L$ 90

milhões de libras esterlinas por ano, tudo isso utilizando

como princípio a criatividade no segmento de design
de interiores.

Temos exemplos similares aqui no brasil de fábricas e lo-

jas que conquistaram crescimento proporcional e relativo
ao nosso mercado. Porém, o que temos estimulado desde os anos 90 não é apenas este trabalho isolado e sim,

a interação entre os mais diversos atores para reforçar o
próprio mercado.

Há sem dúvida inúmeros ganhos qualitativos na vida

das pessoas que usufruem de projetos criativos de de-

sign e arquitetura de interiores, projetos de iluminação,

ventilação, escolha de materiais adequados, adaptados
a todos, boas noites de sono e descanso, separação de

detritos e lixo da alimentação, tudo isso torna os ambien-

tes mais saudáveis, e este ganho de qualidade de vida
já seria um bom motivo para contratar um profissional

de seu trabalho, de fato um exemplo mundial. Costumo

visita-lo frequentemente com grupos de empresários e
profissionais de design de interiores. Conran tem essa

qualidade de, como ele mesmo diz, “ver uma lacuna no

mercado”, que é, a possibilidade de num futuro breve, ver

FOTO CELINA GERMER

criativa, e aqui quando falo de design de interiores esEntão obviamente estamos tratando não apenas dos

objetos de design de produto que estão nos ambientes

de interiores e que têm uma origem fabril e artesanal,
estamos tratando também do design dos ambientes

como projeto e concepção de espaços e também de

arquitetura e construção civil, que envolve na área de
criatividade inúmeros outros profissionais. Ou seja, gera
empregos, utiliza mão de obra de diversos níveis, assim

aproveita ao máximo a população local. 52% dos em-

pregos formais com carteira assinada (17 milhões de
pessoas) trabalham nos pequenos negócios. O dinheiro

circula localmente e estes funcionários compram dos
pequenos negócios, possibilitando criar novas opor-

tunidades, gerar mais empregos e distribuir melhor a

renda. Valorizar o comércio da vizinhança fortalece as
pequenas empresas, que investem em inovação, atendimento ao cliente e diversificação de produtos e serviços. Ou seja, investir em design deixou de ser uma

questão de luxo ou estética, é uma postura política, de
escolhas. E neste momento da humanidade entendemos
bem as consequências de nossas escolhas.

Alvaro Guillermo é arquiteto, designer, mestre em arte, educação e história da cultura. Diretor da
agência de estratégias criativas: Mais Grupo que atua no mercado há 35 anos. As áreas de especialização são Branding, Design, Consumo, Economia criativa e Slow Design. Professor de MBA Ciências do
Consumo da ESPM nesta coluna pretende estimular o leitor a olhar para sua casa e ver sua identidade.

Design
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PRÊMIO
CLUB DESIGN
Noite de premiação dos profissionais que foram destaque
no Club Design Litoral Paulista 2019
FOTOS THIAGO GOMES E DIVULGAÇÃO
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1. Lolla Abdouni, Carla Felippi e
Sérgio Bonito
2. Os 5 primeiros colocados, Carla
Felippi, Adriana Paiva, Carina
Fontes, Felipe Torelli e Valéria
Loureiro (representada pela filha)
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8
3. Márcio Barbui, Mariana
Bonito e Sérgio Bonito
4. A banda Eu Tu e Ela,
que animou a noite
5. Marcelos Condé e
Roberta Sales Condé

6. Lola Assaf e Daniela Schibelscky
7. Vitória Alencar, Alfredo
Bordalo, Amanda Ramirez e
Bruno Gambardella
8. Luis Mariano Vila Iglesias,
Marcos Rabelo e Gustavo Alvarez

social

Prêmio Club Design

9
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15
9. Fernanda Tedesco, Carla
Felippi, Adriana Tedesco
10. Felipe Toreli, Fernanda
Trtindade, Roberto Santana e
Julieta Murad
11. Daia Melques e Claudia Viana
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16
12. Cecília Figueiredo, Marcelo
Couto, Amália Caruso e
Vanessa Loureiro
13. Lucia Navajas, Rita
Carrasco, Ricardo Teixeira
e André Sant’Ana

14. Dani Rabelo e
Mariko Yamauti
15. Yasmin Alonso e
Alfredo Bordalo
16. Rosely Feijó e
Viviane Catelan

contato

Profissionais
Alini Reffi
@alinireffi.arq

Juliana Bouzas
@Jm.arquitetura.interiores

Patrícia Santaella
@merci_arqu

Amanda Ramirez
@arquitetaamandaramirez

Marcela Lamonato
@calamo.arq

Rafael Gregório
@gregoarquitetura

Bruno Moraes
@brunomoraesarquitetura

Mariko Yamauti
@marikoyamautiarquiteta

Renata Valeiro
@renata_valeiro

Carolina Faria
@carolfariadecor

Maria Isabel Franco
@todeschinisantos

Tiago Caligiuri
@calamo.arq

Juliana Abad
@julianaabadarqutetura

Michele Santos
@Jm.arquitetura.interiores

