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EDITORIAL

P

or que não ter conteúdo de design
relevante em uma das regiões
mais prósperas do país? Por que
não ecoar a quantidade de marcas e profissionais de alto nível que temos aqui? Por que não posicionar Campinas como o polo de design mais relevante
do interior paulista?
Sem mais nãos. Vamos ter conteúdo além
do “sofá-e-duas-poltronas”, sim!
Descobrir, reunir, pensar e repensar.
Essa é a nossa proposta para borbulhar
esse mercado de arquitetura e decoração, já tão instigante.
Pode soar pretensioso, mas a primeira
Semana Design Campinas é bem mais
que um grande evento de conteúdo. É
um manifesto sobre o otimismo em um
momento tão delicado do Brasil. É pensar
mais no que temos de especial do que dar
foco aos problemas.
Agradeço a cada patrocinador, palestrante, apoiador, profissional e parceiro, por
acreditarem no design, em Campinas e
na força das ideias.
Afinal, a força das ideias é o que move
esse evento e o que move o mundo.

Lenine Faria
Organizador

Imagem de Capa | Artista: Ildeu Lazarinni - Foto: Juan Carabetta - Acervo: Grupo Artzzi
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MENSAGEM DA ABD

D

esde 1980, a ABD – Associação
Brasileira de Designers de Interiores, atua para fortalecer o Designer de Interiores no exercício
profissional, com o compromisso contínuo
de oferecer excelência de conteúdo, projetos de vanguarda e sinergia com o mercado e com os profissionais.

Como viver a Semana Design Campinas

O papel da associação, na defesa e na valorização dos designers de interiores, teve
reconhecimento no final de 2016, quando
foi aprovada a lei 13.369, que regulamentou a profissão no Brasil. Atualmente conta com 11 escritórios regionais nas principais cidades do Brasil, onde são realizados
cerca de 70 eventos de conteúdo por ano,
envolvendo estudantes, profissionais, fornecedores e acadêmicos em torno de temas atuais que permeiam esse segmento.
A Semana Design Campinas está entre
os principais eventos realizados em 2018.
Para a ABD, é uma honra participar de
eventos como esse, que ressaltam a importância do design como ferramenta de
resolução de problemas, agente de desenvolvimento econômico-social e melhoria
da qualidade de vida das pessoas.

Silvana Carminati
Presidente em exercício da ABD
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A Semana Design Campinas é um evento
que promove conteúdo para designers de
interiores, arquitetos e outros profissionais
do segmento. Em sua primeira edição, você
pode conferir palestras, talks, lançamentos
de produto, festas, exposições, entre outros.
Primeiramente, teremos um grande lançamento no Vitória Hotel, no dia 19 de março, em
um seminário com grandes nomes do mercado, como Guto Índio da Costa, Allex Colontonio, André Rodrigues, Sérgio e Jack Fahrer,
entre outros. Esse evento é gratuito, porém, é
necessário convite. A lista de convidados será
feita pela organização e por meio de inscrições no site www.semanadesign.com.br.
Diretoria ABD Campinas: Patrícia Fernandes (Diretora),
Luis Roberto de Castro Rios (Vice-Diretor) e Mário Dino
Bueno Torres (Coordenador Acadêmico).

Depois, nas lojas QGs, teremos dois tipos de
conteúdo. Um deles são os espaços-conceito,
onde cada uma das marcas mostrará a identidade do seu design para 2018. É gratuito e
pode ser visitado durante o período da semana, entre os dias 19 e 28 de março. Ainda nos
QGs, serão realizadas palestras oficiais, onde
cada dia uma das lojas será a anfitriã.
Nas lojas Circuito, diversos eventos acontecerão paralelamente. No final deste guia,
você encontra o Calendário de Eventos, com
a lista completa para não perder nenhum
conteúdo.
Viva a Semana Design Campinas!

Acompanhe a gente nas
redes sociais e no site:
instagram.com/semanadesign
facebook.com/semanadesignoficial
www.semanadesign.com.br
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DESIGN
OPEN DAY
Evento recebe a elite do
design nacional para dar
as boas-vindas à primeira
Semana Design Campinas

O

Design Open Day, no dia 19 de
março, é um dos eventos mais
esperados da Semana Design
Campinas, reunindo grandes
personalidades do cenário nacional na
cidade. O seminário com as palestras
acontecerá das 14h às 18h30, no Vitória
Hotel, com os renomados Guto Índio da
Costa, Allex Colontonio, André Rodrigues,
Sérgio Fahrer, Jack Fahrer e Michael Helmut Lochner.

Painel Tendências
Allex Colontonio e André Rodrigues
O duo de profissionais compõem, juntos,
uma usina de conteúdo exclusivo em design, arquitetura, décor, arte e lifestyle. Responsáveis pela revista e portal Giz, além da
plataforma Decornauta, eles abordam neste
painel, as 25 tendências nada efêmeras da
casa contemporânea em 2018. Os jornalistas
e diretores criativos, que estão entre os mais
respeitados do país, apresentam algumas
narrativas associadas à boa repercussão da
arquitetura na imprensa, nas mostras, nas
mídias sociais, no que tange à plástica, ergonomia e referências. Quais são os x-factors
em que os profissionais mais antenados estão apostando? O que os publishers das revistas mais bacanas estão caçando?

Painel Inovação Elettromec
Guto Índio da Costa
Um dos designers de produto mais premiados do Brasil, responsável pela criação de
dezenas de peças icônicas, falará sobre a sua
trajetória e abordará o futuro sob a ótica do
design de produto, além das principais tendências tecnológicas em eletrodomésticos.
Formado em Design Industrial no Art Center
College of Design, ele hoje coordena os núcleos de design e transporte da Indio da Costa A.U.D.T (Arquitetura, Urbanismo, Design
e Transporte), responsáveis por dezenas de
projetos reconhecidos internacionalmente.

Painel Identidade
Irmãos Fahrer
Abertura
Lia Strauss – Vice Presidente da ABD

Talk Weiku
Michael Helmut Lochner
Esse evento é apenas para profissionais
de arquitetura e decoração, convidados ou
inscritos pelo site www.semanadesign.com.br
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O profissional alemão, que está à frente da
gerência de Marketing da Weiku do Brasil, fará
um bate-papo sobre Aberturas modernas.
Nele, o profissional abordará como as janelas
e as portas de PVC podem aumentar as possibilidades de design nos projetos de arquitetura e decoração, aliando design e conforto.

Com uma trajetória de mais de 20 anos no
design contemporâneo brasileiro, os irmãos e
designers Fahrer são reconhecidos por evidenciar formas e linhas orgânicas em suas criações que, aliadas ao uso da técnica de madeira
curvada, criam peças com personalidade única. Eles falarão sobre Brasil, design, identidade.
É possível formular a ideia de uma identidade
nacional? Ou seria melhor falar em identidades, no plural, e na enorme variedade cultural
do nosso país, com dimensões continentais?
Talento, sustentabilidade, materiais, modos de
produção. Brasil, qual é o teu design?

Foto: Victor Peiker/Weiku

Vidros passam a ocupar espaço decorativo,
além de funcional, nos ambientes

A marca da modernidade
Sofisticação e design inovador nas cozinhas e espaços gourmets

M

arca conceituada no mercado
de eletrodomésticos de luxo,
a Elettromec traduz o conceito
exclusivo de design inovador
e expande os limites da alta tecnologia,
oferecendo uma linha completa de produtos para a cozinhas e espaços gourmet. A empresa se identifica com os apaixonados pela alta gastronomia e valoriza
o estilo de vida moderno disponibilizando
uma linha completa com mais de 130 eletrodomésticos, entre os quais: refrigeradores, adegas, frigobares, ice-makers,
lava-louças, beer center, cooktops, fogões, fornos, micro-ondas, coifas, gavetas aquecidas e churrasqueiras. Sob um
olhar futuro, a Elettromec concentra-se

10

na inovação tecnológica de seus produtos
com o objetivo de superar as expectativas e desejos do consumidor e expandir
sua demanda no mercado de cozinhas
gourmet do Brasil.

Elettromec
www.elettromec.com.br
www.facebook.com/elettromec.eletrodomesticos
Instagram: @elettromec
Rua Maria Monteiro, 1526 - Cambuí - Campinas-SP
Tel: 19 3294-4002
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

Projetos exploram esquadrias diferenciadas para grandes vãos com
vidro jumbo, aberturas curvas e formatos especiais

O

s vidros passam a ocupar um espaço decorativo nos ambientes, além
de funcional, aparecendo com forma e design inusitados, para melhor explorar a suavidade e a transparência.
A análise é da Weiku do Brasil, especialista
em esquadrias de PVC para obras e projetos de alto padrão, e responsável por lançar,
nos últimos 20 anos, os principais produtos
exclusivos e personalizados do setor. As esquadrias diferenciadas para grandes vãos
com vidro jumbo, as aberturas curvas e os
formatos especiais são os principais produtos oferecidos pela marca alemã para o mercado de design, com destaque para as produzidas sob medida. A referência é a linha

Titan Tec, que une o pvc revestido com o alumínio clicado, oferecendo opções de cores e
um acabamento único. As janelas e portas
especiais, também em formatos diferenciados, atendem a esses projetos, com um novo
olhar sobre o papel do vidro na decoração.

Weiku do Brasil
www.weiku.com.br
www.facebook.com/WeikudoBrasil
Instagram: @weikudobrasil
Rua Fernando Baron, 475 - Recanto Fortuna - Campinas-SP
Tel: 19 3234-2777
Seg-sex 8-17
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Com ambiente descolado e
o melhor da gastronomia,
Zaff agita a semana

Z

aff Bar+Food, restaurante oficial da
Semana Design Campinas, traz ao
Cambuí uma atmosfera descolada e
o melhor da gastronomia contemporânea. Para completar o cardápio, o Zaff oferece uma carta de vinhos completa, drinks e
boa música. O menu da casa é assinado pelo
Chef Bruno Fischetti e oferece uma cozinha
variada, que combina alimentos frescos e
toques generosos de criatividade. A casa recepcionará os participantes nos almoços e
cederá seu espaço para os happy hours de
lançamento e de encerramento do evento.

Zaff Bar + Food
Rua dos Alecrins, 745 - Cambuí - Campinas - SP
Tel: 19 3113-8640
www.zaffbar.com.br
Instagram: @zaffoficial

Luz e design: fundamentais
na fotografia e na arquitetura

A

ssim como o mercado de design, a
fotografia requer cuidado, precisão
e estilo. As imagens ganham tratamentos sutis para retratarem os
ambientes com realismo, usando luzes naturais ou recorrendo a luzes artificiais. Tudo
para transmitir mais fielmente as propostas
dos projetos. O Juan Photo Studio conta com
um espaço amplo e modernos equipamentos
para retratar de maneira criativa as formas e
conceitos criados pelos designers. Para Juan
Carabetta, tanto na arquitetura quanto na fotografia, luz e design representam tudo.

Juan Photo Studio
www.juanphoto.com.br
Instragram: @juanbetta
juan@juanphoto.com.br
Av. Dona Julia Conceição Alves, 105 - Sousas - Campinas - SP
Tel: 19 3258-2719

DESIGN
QGs
Após a grande abertura com o Design Open
Day, os Design QGs ocuparão o palco do
evento. Entre os dias 21 e 28 de março, essas lojas anfitriãs receberão palestras em
seus espaços, uma a cada dia da semana. O
foco desse conteúdo são temas emergentes
do design e o seu impacto no dia a dia dos
profissionais de arquitetura e decoração.
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Produtos refletem beleza natural e
valorizam design afetivo
Fibras junto à madeira, metal, tecidos e algodão são conectados
às novas técnicas de produção

C

onforto, dentro e fora de casa.
Esse é o verdadeiro desejo atual.
Para atender a ele, a Artefacto e
sua equipe de designers próprios
e convidados desenvolvem ideias inspiradoras e cheias de inovação. Seus produtos refletem a beleza natural e valorizam
o design afetivo. Como se fosse possível
tocar as mãos que trançaram as fibras conectadas à madeira, ao metal, aos tecidos
e ao algodão. Há um equilíbrio poético entre a tecnologia e a manufatura, a forma e
a função, ambos aplicados ao design contemporâneo, com referências atemporais.
As coleções atuais, destinadas às residências, espaços corporativos e hotelaria,
surgem com novo design e novas técnicas
de produção, mas preservam o inconfun-

Rua Doutor Jesuino Marcondes Machado, 100 • Campinas • SP
T. 19 3397 3200 • artefacto.com.br • @artefactooficialbrasil

dível DNA da Artefacto. A marca mantém
coleções exclusivas desenvolvidas com a
curadoria de Patricia Anastassiadis, além
de outras peças icônicas de designers nacionais e internacionais.

Artefacto Campinas
www.artefacto.com.br
www.facebook.com/artefactocampinas
Instagram: @artefacto_campinas
Av. Jesuíno Marcondes Machado, 100
Nova Campinas - Campinas-SP
Tel: 19 3397-3200
Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

ESPAÇO CONCEITO POR EQUIPE ARTEFACTO
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Peças minimalistas se destacam pela
onipresença e são apostas para 2018
Madeira natural, formas limpas e cores neutras são tendências

A

Artzzi mantém uma forte relação com profissionais do design
nacional e se referenciou como
a casa de grandes nomes desse
mercado. Na Artzzi Contemporânea, peças
assinadas por Irmãos Fahrer, Guto Índio da
Costa, Zanine de Zanini, Ronald Sasson, Alfio Lisi, Jader Almeida e Larissa Diegoli, se
destacam pelas linhas retas, minimalistas
e com presença imponente.
Premiadas e de qualidade superior, são
peças fabricadas com materiais nobres e
inovadores, em um processo de fabricação altamente tecnológico. As criações são
destinadas para as áreas internas e externas, refletindo conforto, design, sustentabilidade e durabilidade. Entre os produtos

ESPAÇO CONCEITO POR ARTZZI

exclusivos Artzzi, está a linha da Sollos,
assinada por Jader Almeida, que inclui a
cadeira Mia, premiada na categoria “Produto - Móveis”, no Brasil Design Award (BDA),
uma das mais relevantes premiações brasileiras de design.

Artzzi Mobiliário, Design e Tendências
www.artzzi.com.br
www.facebook.com/artzzi
Instagram: @artzzi
Av. Moraes Sales, 2.157 - Nova Campinas - Campinas-SP
Tel: 19 3705-5120
Seg-sex 9-19 / sáb 9-17
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Personalização, criatividade e bom humor
estão em alta
Ambientes casuais e despretensiosos são algumas das apostas para
2018 quando o assunto é revestimento

E
PISOS VINÍLICOS
REVESTIMENTOS
CARPETES
PAPEL DE PAREDE
SOLUÇÕES ACÚSTICAS

PISOS LAMINADOS
DRYWALL
TOLDOS
SOLUÇÕES EM
COBERTURAS

Av. Dr. Jesuíno Marcondes Machado, 490
Nova Campinas - CEP 13092-108

scolher os revestimentos de um
ambiente é tarefa de grande responsabilidade. Eles deixaram de
ser apenas acabamentos e hoje
dão significado e estilo às áreas em que
estão inseridos. A personalização, criatividade e bom humor na escolha dos
revestimentos refletem ambientes casuais e despretensiosos, que são uma
das apostas para 2018. No Ateliê Revestimentos é possível encontrar todas
as vertentes de produtos do mercado,
desde os mais tradicionais aos mais arrojados. O foco da marca, referência em
revestimentos de alto padrão, nacionais e
importados, é de oferecer um mix de materiais exclusivos, aliando design, tecnologia e funcionalidade. Entre as opções,

utilizadas nas obras dos mais diversos
estilos, estão pisos laminados e vinílicos,
cortinas, persianas, papéis de parede,
carpetes, tapetes, forros, rodapés, drywall e soluções acústicas.

Ateliê Revestimentos
www.atelierevestimentos.com.br
www.facebook.com/AtelieRevestimentos
Instagram: @atelierevestimentos
Av. Jesuíno Marcondes Machado, 490
Nova Campinas - Campinas-SP
Tel: 19 2139-3550
Seg-sex 8-18 / sáb 8-13

ESPAÇO CONCEITO POR ANDREIA ARAUJ O, ADRIANA SAV IELLO,
LETÍCIA PIV ETA E VANESSA ROSSI
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Adolini + Simonini
Alva Design
Bruno Faucz
Eduardo Baroni
Estúdio Lider
Inhotim Loja Design
Lattoog Design
Nada Se Leva
Plataforma 4

DESIGN FEITO
PARA VIVER

Uso do metal e poltrona totalmente
customizável serão destaques
Liderança se deve à capacidade de renovar, unindo o artesanal e o
design autoral à tecnologia industrial de última geração

A
Campinas Maria Monteiro, 752
Cambuí | T (19) 3254 2938
SP | RJ | MG | BA | DF | ES
liderinteriores.com.br

Lider Interiores não carrega
esse nome por acaso. Após 73
anos, é uma das primeiras marcas a oferecer oportunidades de
decoração para todos os ambientes, residenciais ou corporativos, com a capacidade de unir o artesanal e o design autoral
à tecnologia industrial de última geração.
Esse cuidado artesanal, aliado ao constante investimento em alta tecnologia e
atendimento exclusivo ao cliente, faz das
suas peças produtos diferenciados. Com
tradição, inovação e investimento no design, a empresa aposta, em 2018, no uso
do metal, a exemplo da poltrona Ana Petit,
totalmente customizável, uma vez que o
cliente pode escolher as cores e demais

ESPAÇO CONCEITO POR NADA SE LEVA

detalhes do acabamento que deseja. Além
desse lançamento, entre os produtos assinados que merecem destaque estão a
poltrona Areia, a cadeira Tiras, o sofá Herói, a cadeira Joia e a mesa Falésia.

Lider Interiores
www.liderinteriores.com.br
www.facebook.com/LiderInterioresPerfil
Instagram: @liderinteriores
Rua Maria Monteiro, 752 - Cambuí - Campinas-SP
Tel: 19 3254-2938
Seg-sex 9-19 / sáb 9-16

21

Aposta da marca são projetos que envolvem
madeira natural e cores vibrantes
Inspirações que tornam ambientes mais acolhedores e geram espaços
para maior convívio

T

rês irmãos da 3° geração da família Lovato estão à frente dessa
marcenaria, iniciada pelo avô, há
mais 40 anos, e que hoje atende
os principais arquitetos, decoradores,
engenheiros e construtoras da região.
Orgulhosa por tornar realidade os projetos, imprime o design desenvolvido por
grandes profissionais.
A empresa tem uma vocação social e ambiental, com produtos sustentáveis e fornecedores certificados. Umas das importantes
linhas criativas é a de usinagem e se expressa em elementos como puxadores cava, lâminas naturais, pinturas e vernizes.
A atual inspiração é a madeira natural, que
combinada com diversas opções de laca,

ditam a direção do design nos móveis em
2018. Os detalhes mais vibrantes, nesse mix
de madeira e cores, deixam os ambientes
orgânicos e acolhedores, propiciando maior
permanência nos espaços.

Marcenaria Lovato
www.lovatomarcenaria.com.br
www.facebook.com/lovatomarcenaria
Instagram: @lovato_marcenaria
Rua Maria Monteiro, 314 - Cambuí - Campinas-SP
Tels: 19 3201-1186 / 3201-1187
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

Rua Maria Monteiro, 314 | Cambuí | Campinas | SP
Tels: 19 3201-1186 | 3201-1187 | lovatomarcenaria.com.br

ESPAÇO CONCEITO POR ALDOM AR CAPRINI
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Móveis e objetos feitos à mão exploram
elementos naturais
Metalizados, dourados e rosês compõem os detalhes das peças

C
Av. Brasil, 2059 - Jardim América - SP
Rua dos Andradas, 135 - Centro - Itú
Av. José Bonifácio, 2566 - Jd Paineras - Campinas

Lista de Casamento

/mariapiacasa
@mariapiacasa

www.mariapiacasa.com.br

om a busca pelas transformações
dos espaços em refúgios, as pessoas são atraídas pelos móveis
feitos à mão, com formas harmônicas e mais suaves. Optam por objetos
e mobiliários que misturem elementos
naturais, metalizados e com detalhes em
dourado e rosê. Essa é a leitura da Maria
Pia Casa, com base em sua expertise decorrente de 50 anos no desenvolvimento
de linhas exclusivas de design, no Brasil
e no mundo. A composição de ambientes
é o forte dessa marca, que utiliza móveis clássicos e contemporâneos, além
de produtos assinados por renomados
profissionais. Entre as principais linhas
de móveis estão as poltronas, aparadores, cadeiras, rack, mesas de apoio, cen-

tro, lateral e de jantar, bancos e balcões.
Alguns dos designers que assinam os
produtos são Bruno Faucz, Théo Egami,
Ronald Sasson, Pedro Mendes, Rejane
Carvalho, Felipe Bezerra e André Gurgel.

Maria Pia Casa
www.mariapiacasa.com.br
www.facebook.com/MariaPiaCasa
Instagram: @mariapiacasa
Rua Av. José Bonifácio, 2566 - Jd. Paineiras - Campinas-SP
Tel: 19 3381-3111
Seg-sex 9-19 / sáb 9-17

ESPAÇO CONCEITO POR ISABELLE LAT TARO
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Iff! Eventos é local para
ações exclusivas e sediará
Design Celebration

É

possível realizar eventos de alto padrão personalizados e sob medida,
sem abrir mão de conforto, design
e segurança. No espaço iff! Eventos
são idealizadas ações exclusivas e aconchegantes para até 200 pessoas. O local é
moderno e todo decorado em madeira, com
móveis de design contemporâneo, bem a
cara da Semana Design Campinas. Não
é à toa que a balada com os profissionais
acontecerá nesse espaço. O lounge dispõe
de fornecedores parceiros para som e iluminação, mobiliário próprio e Valet Service.

CIRCUITO
DESIGN
As lojas Circuito realizarão, entre os dias 20 e
28 de março, eventos independentes dentro
dos seus espaços, levando até os profissionais do setor seus principais lançamentos e
apostas para 2018.

Vitória Hotel Concept
Av. José de Souza Campos, 425
Cambuí – Campinas - SP
Tel: 19 3755-8027
Instagram: @iffeventos | www.iffeventos.com.br

Comunicação visual
e tecnologia para os
melhores projetos

Bonaluce completa 30
anos de mercado

A

T

odas as empresas e profissionais
precisam se comunicar com o seu
público. Usar a linguagem certa
e ter uma boa identidade visual.
Fornecedor oficial da Semana Design Campinas, a ACM Identificação Visual, com 36
anos de experiência no mercado nacional e
internacional, oferece serviços de excelência e faz investimentos constantes em tecnologia, com foco no melhor resultado. Nada
como ter as expectativas superadas, não é?
Isso vale para um projeto arquitetônico, de
design ou para qualquer tipo de solução que
envolva criatividade.
Rua Manoel Francisco Mendes, 553
Jardim do Trevo - Campinas - SP
Tel: 19 3272-9107
www.acmvisual.com.br
facebook.com/acmidentificacaovisual

Bonaluce Iluminação
www.bonaluce.com.br
www.facebook.com/bonaluce
Instagram: @bonaluce_iluminacao
Av. Cel. Silva Teles, 857 - Cambuí - Campinas-SP
Tels: 19 3252-2029 / 98849-7999 / 98855-7999
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

pós 30 anos no mercado de iluminação, a Bonaluce não perdeu o seu
frescor e se renova, com novos projetos luminotécnicos e uma gama
enorme de produtos. Os pendentes, abajures,
arandelas e lustres sempre trazem consigo a
marca exclusiva de grandes designers, como
a Ana Neute, com o abajur lúdico “Guarda-chuva”, e Guilherme Wentz, com a luminária
Tombo. Além desses artistas já consagrados,
a Bonaluce traz para Campinas a La Lampe,
que produz luminárias técnicas e decorativas
que exploram a criatividade de designers nacionais ou estrangeiros. Com essas grandes
parcerias, o objetivo é oferecer sempre o que
há de melhor e mais atualizado no mercado.

Casa Malgga
www.casamalgga.com.br
www.facebook.com/casamalgga
Instagram: @casamalgga
Av. Eng. Carlos Stevenson, 455 - N. Campinas - Campinas-SP
Tels: 19 2514-1100 / 2514-1200
Seg-sex 9-18:30 / sáb 9-15

Lucia Freitas Casa e Design
www.luciafreitas.com
www.facebook.com/luciafreitascasa
Instagram: @luciafreitascasa
Av. Moraes Sales, 2835, N. Campinas - Campinas -SP
Tels: 19 3252-5484 / 3201-3724
Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

Poltronas e cadeiras com
linhas suaves e orgânicas

Sofisticação em um
portfólio sustentável

A

C

combinação dos talentos e ideais
de um designer e um artista plástico deu vida à Casa Malgga, um
espaço exclusivo com móveis e
objetos assinados por reconhecidos designers. A nova aposta, que preza pela beleza,
qualidade e funcionalidade, é a linha de poltronas e cadeiras com design que prioriza
linhas suaves e orgânicas, utilizando madeira natural e revestimentos com tecidos,
estabelecendo conforto e conexão com as
pessoas e o ambiente. Elas são apresentadas em tons pastéis dentro da palheta das
cores verde, azul, rosa antigo e cinza.

Mercado da Juana
www.mercadodajuana.com.br
www.facebook.com/mercadodajuana
Instagram: @mercadodajuanaoficial
Rua Rafael Sampaio, 421 - Guanabara - Campinas-SP
Tel: 19 3257-0800
Seg-sex 9-18 / sáb 9-15

om expertise de 16 anos em decoração, o Mercado da Juana, que
traz delicadeza e funcionalidade
em seu dna, aposta em um mobiliário de complemento, com madeiras orgânicas, em tons claros, e o uso de materiais
sustentáveis e recicláveis como tendências
de design para 2018. A fibra sintética deu
lugar à corda náutica e garante conforto e
leveza aos produtos. A nova linha de objetos e adornos também explora uso do couro e a cor verde. Os efeitos marmorizado
e de cimento permeiam os ambientes do
rústico ao sofisticado.

Conexão com o natural
e o bem-estar

Nova linha projeta
mobiliário de design

C

A

om o histórico de uma curadoria
apurada, em busca de peças diferenciadas de design nacionais e
importadas, Lucia Freitas, que dá o
nome à sua marca, oferece ao mercado de
arquitetura peças sofisticadas e exclusivas.
Os ambientes projetados ganham personalidade com a composição de cestarias, esculturas em cerâmica e em ferro, típicas das
raízes brasileiras, aliada a uma seleção de
adornos importados. A grande tendência da
marca é o slow design, que traz a natureza e
o feito à mão para os espaços, já que o propósito é a promoção do bem-estar.

casa é lugar de convivência e
descanso. Pensando nisso, a
marca italiana Natuzzi, uma das
mais conhecidas do mundo por
projetar mobiliários completos de design
voltados para o conforto e a harmonia dos
ambientes, com alto valor agregado, lança
a linha Natuzzi Editions, de sofás, poltronas
e acessórios, todos funcionais. Os mais desejados no momento são os sofisticados
sofás elétricos para home theater, vindo
logo após os retráteis. Essa tendência alia
conforto visual e pessoal.

Natuzzi Editions Campinas
www.natuzzieditionscampinas.com.br
www.facebook.com/NatuzziEditionCampinas
Av. Moraes Sales, 1611 - Centro - Campinas-SP
Tel: 19 3251-8662
Seg-sex 9-19 / sáb 9-14

Estamparia digital é
diferencial da marca

Novo jeito de compartilhar
deve impactar a forma de
pensar a arquitetura

C
Outlet Fiama
www.fiama.com.br
www.facebook.com/fiamaoutlet
Instagram: @outletfiama
Rua Amância Cesarino, 32 - Parque Industrial - Campinas-SP
Tel: 19 3272-2568
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

om um catálogo extenso de produtos no setor têxtil, tanto nas
linhas outdoor quanto indoor, a
Fiama Tecidos é referência em
design e exclusividade com seus mais de
56 anos no mercado. A marca imprime o
seu diferencial que é a busca constante
pela inovação e criatividade evidenciados
em seus tecidos. Como destaque, a Fiama traz as coleções Trancoso e Garden
Linho, consideradas as grandes tendências para 2018 onde apresentam texturas
e efeitos diferenciados, como linho aplicados para áreas externas.

C
Saccaro
www.saccaro.com.br
www.facebook.com/saccarocampinas
Instagram: @saccaro_campinas
Rua Maria Monteiro, 321 - Cambuí - Campinas - SP
Tel: 19 3294-9883
Seg-sex 9-18:30 / sáb 9-16

Soluções completas,
produtos exclusivos

Projetos valorizam
criatividade nacional

A maior loja de porcelanatos e
revestimentos para sua obra

A

V
Portobello Shop
www.portobelloshop.com.br
www.facebook.com/ portobelloshopcampinas
Instagram: @portobelloshopcampinas
Avenida Coronel Silva Telles, 995 - Cambuí – Campinas-SP
Tel: 19 3295-0010
Seg-sex 9-19 / sáb 9-15

isite a Portobello Shop Campinas
e conheça nossa linha de produtos e serviços exclusivos: Ateliê
de Cortes Especiais - personalização e total integração dos ambientes em
seu projeto; Medição na Obra - precisão na
metragem a ser comprada; Projeto Personalizado 3D - simulação de projetos em
3D para melhor visualização; Atendimento Especializado - orientação profissional
para a melhor escolha de materiais; Entrega Programada - adequação da entrega
às etapas da obra, minimizando perdas e
quebras de mercadoria.

om a experiência de quem está há
mais de sete décadas no setor moveleiro, a Saccaro se insere nas mudanças sociais e culturais e traz para
as suas criações indoor, outdoor e in shade
a ideia de compartilhar. Novos formatos de
convivência estão sendo criados e isso afeta
a forma das pessoas interagirem dentro de
casa, fator que deve impactar diretamente
sobre a forma de pensar a arquitetura e os
desenhos dos espaços internos. A marca é
referência por apostar em objetos assinados
com brasilidade e sofisticação. Entre os destaques para 2018 está a coleção: Swell, do
designer Alain Blatché e a recém premiada
cadeira Estio, do designer Guilherme Wentz.

Vertz Iluminação
www.vertziluminacao.com.br
www.facebook.com/vertziluminacao
Instagram: @vertziluminacao
Rua Antonio Lapa, 328 - Cambuí - Campinas-SP
Tel: 19 3251-0501
Seg-sex 9-18 / sáb 9-13

aplicação da técnica e da arte gera
a sinergia entre luz, sombra, cores, volumes, texturas e formas.
Esses elementos compõem os
projetos de iluminação, que aliam conceito
e funcionalidade aos produtos de design. A
Loja Conceito Vertz propõe experiências que
vão além da escolha de luminárias. Trabalha
com marcas assinadas por light designers
de relevância contemporânea mundial, mas
valoriza o design nacional e a criatividade na
forma e uso de matérias-primas, com inovações nas cores, tecidos sustentáveis, novas
ligas de metais e tecnologia.

NOVOS OLHARES,
NOVOS CAMINHOS!

Marca é referência em eventos e
marketing de relacionamento
D es de 198 0 , a A BD – Associa çã o Bra sileira d e
Des i gner s de Interiores – a t ua pa ra fo rta lecer
o prof i ss i onal no seu excercício c om o Des ig ner
d e Inter iores. Uma das no ssa s g ra nd es
c onq uistas, a s mudanças p rom ov id a s c om a
lei 13.369, que regulame nta o exe rcício d a
prof i ssã o,
reforçam
noss o
co m prom is s o
c o ntí nuo d e oferece r excelência d e co nteúd o ,
proj etos de va ng uarda e s inerg ia co m o
mercado e profissionais.

associe-se
abd.org.br

A

Essencial, leia-se Alexandra Mar-

a isso, ao longo destes anos, tive muita

condes, é quem assina os princi-

sorte com meus clientes, parceiros e ami-

pais eventos de arquitetura e de-

gos, que tornam memoráveis os trabalhos

coração de Campinas e região. Há

realizados pela Essencial”, conclui Alexan-

mais de 20 anos, a relações públicas se dedi-

dra Marcondes.

ca a esse mercado em crescente expansão.
São ou já foram seus clientes, as principais marcas do setor. Além dos eventos,
a Essencial trabalha com outras ações
de relacionamento, como divulgação de
produtos para profissionais, ações de
marketing direto e até locação de mailing
especializado. Aliás, um dos mailings mais
completos e relevantes da região.
“A base do sucesso de um evento é o espírito das pessoas que o prestigiam. Quanto

Essencial
Rua Atibaia, 101a - Nova Campinas
Campinas - SP
Tel: 19 2121-2800
www.facebook.com/essencialmkt
www.instagram.com/essencialmkt
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19

março

14h -18h30

CA
LEN
DÁ
RIO

Vitória Hotel
Design Open Day
Seminário com palestras de Guto Índio da
Costa, Allex Colontonio, André Rodrigues,
Sérgio e Jack Fahrer.
Ver mais informações no início deste guia.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

19h -21h

20

março

9h -18h
Lucia Freitas Casa e Design

Zaff Bar+Food

Evento

Happy Hour de Lançamento
"Design com Bossa"

Lançamento da Coleção 2018 assinada por
Holaria, Nicoli Toldi e Pedro Petry. O evento
terá continuidade nos dias 21/03 e 22/03,
no mesmo horário.

Evento comemorativo com taças de
espumante a preços promocionais ou
espumante à vontade por um valor único.
* Aberto ao público.

* Aberto ao público.

10h
Natuzzi
Evento
Brunch e talk sobre a coleção
Natuzzi 2018.
* Somente convidados.

16h
Casa Malgga
Evento
Apresentação das peças assinadas de
designers brasileiros por Casa Malgga,
como Mula Preta, Bruno Faucz e Irmãos
Campana.
* Somente convidados.
34
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21

março

10h
Bonaluce
Evento
Bonaluce Iluminação e La Lampe - 30 anos de
história.
Bonaluce Iluminação e La Lampe celebram
30 anos de história das duas empresas,
que a partir de agora iniciam uma grande
parceria. No dia 21/03, as marcas promovem
na Bonaluce, um bate bapo sobre iluminação,
design e inovação.
* Somente convidados.

dar o tema Casas com Alma, falando sobre
a linguagem de mix & match adotada pelos
projetos da dupla.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

22

março

16h - 18h
Artefacto
Palestra Oficial
"Nadando contra a corrente das
tendências” por Sérgio Cabral

16h - 18h

23

mitindo que a criatividade tenha relevância
nos projetos, evitando prejuízos e retrabalhos.

março

10h

21h30

Vertz

Iff Eventos

Talk

Evento

"Aspectos Emocionais na Iluminação
Decorativa" por Mario Nobre Ghiggino

Design Celebration

Mario Nobre Ghiggino é o representante no
Brasil da badalada marca de design Moooi e
vai bater um papo com os convidados sobre
as convergências entre emoção e iluminação.

Balada reunindo os participantes da Semana
Design. Com nome na lista, o convidado paga
apenas os valores de consumação.
Mais informações nas nossas redes sociais.
* Aberto ao público.

* Somente convidados.

16h - 18h
Ateliê Revestimentos

Maria Pia Casa

* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

Palestra Oficial

26

março

10h
Saccaro
Palestra
“O novo conforto" por Paulo de Tarso

Palestra Oficial
“Casas com Alma” por Estúdio Glória
Karina Vargas e André Lima fundaram, há
10 anos, o Estúdio Glória, loja que criou uma
nova linguagem de mobiliário, a partir do
resgate e recriação de móveis descartados.
Apresentam, no canal GNT, o programa Admirável Móvel Novo, que mostra o dia a dia
do trabalho do estúdio. A conversa irá abor36

Arquiteto, designer e professor de pós-graduação no IED (Instituto Europeo de Design),
foi fundador do escritório SuperLimão Studio, um dos estúdios mais descolados da
capital nos últimos anos. Na palestra, Sergio
fala sobre projetos com foco nos indivíduos
e não em tendências. Enquanto a mídia espalha o conceito de tendências, ficam numa
busca constante pela novidade que a substituirá. Esse ciclo leva ao risco de projetos
autorais, muitas vezes, representarem cada
vez menos as necessidades do cliente.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

“Eficiência na gestão de escritórios
de design" por Bianka Mugnatto
Bianka Mugnatto é designer de interiores e
conduziu o processo de certificação do primeiro escritório brasileiro do segmento a
conquistar o ISO 9001. Na palestra, apresenta
uma plataforma organizacional que mapeia,
organiza e define etapas de modo simples,
transparente e sistemática, para vencer prazos, mantendo o padrão de qualidade e per-

A noção de conforto, como nós temos hoje, é
muito recente e antes que esteja plenamente
difundida, já sofre desafios enormes para o
novo milênio. As novas formas de relacionamento, as novas tecnologias, os avanços no
design, uma nova forma de morar, pede uma
ideia nova de conforto. As nossas casas, em
poucos anos, sofrerão uma transformação
tão brusca e violenta para o qual devemos
nos preparar. Entender para onde caminha o
futuro da moradia e do conforto se revelam
formas eficientes de praticar a arquitetura e
a decoração. Presença de Guilherme Wentz,
ganhador do Casa Vogue Design 2018, na categoria Mobiliário Outdoor.
* Somente convidados.
37
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16h - 18h
Palestra Oficial
"O arquiteto da fotografia"
por Tuca Reinés

10h

março

16h - 18h
Lovato Marcenaria
Palestra Oficial
"Tensões entre criador e criativo"
por Fabio Galeazzo

Na sociedade contemporânea, cada vez mais
cresce a importância do desenvolvimento
da criatividade frente às novas formas do
pensar e agir. A criatividade ampliou seus
domínios e o sucesso profissional exige uma
forma diferente de pensar, onde a criação integra as relações humanas, o planejamento
e a gestão dos projetos. Fabio é pesquisador
sobre a criatividade e nesta palestra propõe
reflexões sobre o novo papel dos arquitetos e
designers frente aos avanços tecno-sociais.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

Mercado da Juana
Evento
Café da manhã com vitrine assinada
pelas arquitetas Álida Weidman e Erika
Gonçalves.
* Somente convidados.

28

março

16h - 18h

10h

Artzzi

Zaff Bar+Food

Palestra Oficial

Palestra Parceiro

"A influência do digital no design
contemporâneo" por Diego Simon

"Do vale da morte a uma empresa
escalável: reaprender para
empreender" por Daniel Alves

Formado em arquitetura e urbanismo, Reinés é internacionalmente reconhecido pelas
belas imagens de arquitetura e de interiores
publicadas em revistas como Casa Vogue,
Wallpaper, Wired e também por suas publicações para Editora Taschen. Na palestra,
fala sobre passagens curiosas em alguns
trabalhos de sucesso, como os escritórios de
arquitetura e decoração devem divulgar seus
projetos e como a fotografia está inserida no
mundo das artes.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

19h - 21h
Diego Simon é fundador e CEO da Viva Decora,
plataforma digital de decoração e arquitetura.
Especialista em marketing e desenvolvimento de negócios, apresenta uma metodologia
criada especialmente para arquitetos e designers de interiores, com o propósito de
atrair o público-alvo e possibilitar melhores
resultados na captação de clientes. Os participantes conhecerão 12 etapas que unem estratégias digitais e presenciais para a criação
de uma demanda contínua de serviços.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

38

Lider

março

Zaff Bar+Food
Em um mundo cada vez mais conectado e
veloz, as mudanças que permeiam a nossa
sociedade servem de exemplo para entendermos que tudo aquilo que funcionou nos
últimos 100 anos, não funcionará nos próximos 10. É preciso estar atento às inovações
e aproveitar o momento para construir um
mindset de crescimento. A palestra desenvolve o repertório do profissional para repensar seu papel na nova economia criativa.
* Somente convidados ou inscritos pelo site
www.semanadesign.com.br

Happy Hour de Encerramento
Evento comemorativo com Gin Tônica a
preços promocionais.
* Aberto ao público.
* O que não consta como Palestra Oficial deve
ter seus conteúdos, datas, horários, convites e
inscrições confirmados nas respectivas lojas.

39

Zaff traz ao Cambuí uma
atmosfera descolada e o
melhor da gastronomia. Pra
completar o cardápio, uma
carta de vinhos completa,
drinks e boa música.

O restaurante

Viva essa experiência.

Oficial da
semana design
campinas

O Zaff está anexo ao novíssimo hotel I Am Design, um
projeto inovador, com 82 apartamentos equipados
com cozinha americana, 2 TVs de 43'', amenities, room
service, Wi-Fi, entre outros itens de conforto.

r. alecrins, 745 • cambuí • campinas-SP • 19 3113.8640

